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Streszczenie 

Spośród diagnozowanych trudności i problemów można wyłonić następujące czynniki zewnętrzne, 

które utrudniały realizację komponentu regionalnego PO KL w województwie Łódzkim:  

 zmiany prawodawstwa;  

 czasochłonne i kosztowne procedury przetargowe realizowane w oparciu o prawo zamówień 

publicznych;  

 zmiany cen rynkowych poszczególnych produktów/usług, których wykorzystanie zakładał 

projekt; 

 niski poziom zaufania społecznego w województwie Łódzkim, który utrudniał realizację 

projektów realizowanych zwłaszcza w ramach Działania 8.2 PO KL. 

Podczas realizacji badania ewaluacyjnego odnotowano znikomy odsetek beneficjentów, którzy 

dostrzegali nieoczekiwane negatywne rezultaty projektów. Natomiast większość projektodawców 

dostrzegała nieoczekiwane pozytywne rezultaty realizowanych przez nich przedsięwzięć, do których 

m.in. można zaliczyć: wzrost motywacji osób uczestniczących w projektach do poszukiwania pracy, 

nawiązywanie kontaktów towarzyskich przez uczestników projektów. 

Ze wsparcia udzielonego w ramach wszystkich Priorytetów w mniejszej części skorzystali mieszkańcy 

obszarów wiejskich. W celu zwiększenia udziału mieszkańców obszarów wiejskich należy przede 

wszystkim kontynuować działania zwiększające świadomość mieszkańców dotyczącą korzyści 

płynących z udziału w projektach oraz dążyć do większej indywidualizacji wsparcia uwzględniającego 

charakterystykę rynku pracy obszarów wiejskich. Pomimo jednakowej dostępności środków unijnych 

w ramach komponentu regionalnego PO KL dla obszaru województwa Łódzkiego, mieszkańcy powiatu  

m. Skierniewice skorzystali ze wsparcia w najmniejszym stopniu. Oprócz tego stosunkowo małym 

odsetkiem wspartych osób charakteryzuje się powiat m. Piotrków Trybunalski oraz powiat 

wieruszowski. 

Znacząca część uczestników projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL 

zamieszkuje powiat m. Łódź. Sytuacja ta jest zrozumiała biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców 

powiatu. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w poszczególnych powiatach, powiat m. Łódź nie jest 

największym odbiorcą wsparcia pochodzącego z komponentu regionalnego PO KL.  

Większość uczestników wsparcia w ramach Priorytetu VI PO KL stanowiły kobiety. Uczestnicy 

najczęściej dowiadywali się o projekcie w urzędzie pracy, a do projektu przystępowali ze względu na 

chęć zmiany swojej sytuacji zawodowej. Wśród uczestników wsparcia większość stanowiły osoby 

pracujące. 

Adekwatność wsparcia do potrzeb rynku pracy została oceniona wysoko. Beneficjenci wsparcie 

dostosowywali do wymogów konkursów, statystyk publicznych i wyników analiz raportów na temat 

sytuacji rynku pracy oraz swojego doświadczenia i zaplecza. 

Jako najskuteczniejszą formę wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.3  i Działania 6.3 PO KL 

najczęściej wskazywano szkolenia/kursy/warsztaty, w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL 

dofinansowanie/finansowanie miejsc pracy, natomiast w ramach Poddziałania 6.1.3 oraz 6.2 PO KL – 

dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czynnikiem decydującym o skuteczności wsparcia 

jest jego indywidualizacja i kompleksowość, istotne jest również umożliwienie odbiorcom wsparcia 
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uzyskanie doświadczenia zawodowego, które w największym stopniu zwiększa ich szanse na 

znalezienie zatrudnienia. 

Zdecydowaną większość uczestników projektów realizowanych w ramach VII Priorytetu PO KL 

stanowiły osoby bezrobotne, kobiety oraz osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym. 

Stosowane przez Beneficjentów formy wsparcia znajdują swoje odzwierciedlenie w potrzebach grup 

docelowych. Najbardziej użyteczne dla uczestników projektów są instrumenty aktywizacji zawodowej 

(doradztwo zawodowe, praca, praktyka, staż), instrumenty aktywizacji edukacyjnej (kursy i szkolenia 

zawodowe) oraz instrumenty aktywizacji zdrowotnej (wsparcie psychologiczne). W zakresie wsparcia 

osób niepełnosprawnych użyteczne okazało się korzystanie z pomocy trenera pracy.  

Zarówno w opinii Beneficjentów, jak i uczestników projektów formą wsparcia, która jest najbardziej 

skuteczna w zakresie zmiany sytuacji życiowej jest staż i praktyka zawodowa. Sukces w zakresie 

aktywizacji społeczno-zawodowej rozumiany jako posiadanie pracy udało się osiągnąć w przypadku 

40% badanych uczestników projektów.  

W pełni stabilną sytuację na rynku pracy rozumianą jako praca na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony posiada niewielki odsetek badanych uczestników projektów. Niemal połowa uczestników 

projektów pracuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, natomiast 15% na podstawie 

umowy zlecenia. Pracę bez formalnej umowy z pracodawcą zadeklarował co piąty badany. 

Dwa główne problemy występujące w toku realizacji działań projektowych w ramach VII Priorytetu 

PO KL, to problemy związane z rozbudowanymi procedurami oraz rekrutacją i utrzymaniem 

uczestników w projektach. Ważne w kontekście wspierania grup docelowych wydaje się być 

stosowanie kompleksowych działań, które swoją bazę opierają na ciągłym wsparciu psychologicznym. 

Większość uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL dowiadywało się 

o projekcie w miejscu pracy oraz od znajomych. Najczęstszą motywacją była chęć poszerzenia 

wiedzy/kwalifikacji. 

W przypadku Działania 8.1 PO KL za niewątpliwy sukces projektów uznać można fakt, że ponad 85% 

beneficjentów wskazuje, że sytuacja zawodowa uczestników uległa pozytywnej zmianie. Za 

najbardziej skuteczną formę wsparcia uznano szkolenia pracowników – dodatkowo w przypadku 

Poddziałania 8.1.2 PO KL było to również poradnictwo zawodowe.  

Elementami, które najczęściej ulegały pozytywnej zmianie było zwiększenie się kompetencji 

zawodowych uczestników, rozszerzenie umiejętności miękkich oraz zwiększenie kompetencji 

komputerowych. Uczestnicy przedsięwzięć realizowanych w ramach Działania 8.1 PO KL w ponad 

pięćdziesięciu procentach określili swoją sytuację zawodową jako lepszą, niż przed przystąpieniem do 

projektu. 

Oczekiwania większości uczestników projektów z Działania 8.2 PO KL zostały spełnione. 

Najważniejsza dla uczestników była możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresach oscylujących 

wokół problematyki transferu technologii, komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości akademickiej. 

Istotna była też możliwość nawiązania kontaktów i spotkania z ekspertami oraz przedstawicielami 

drugiej strony (nauki lub biznesu). 

Za najskuteczniejszą z oferowanych form wsparcia uznano szkolenia i staże, niemal wszyscy 

beneficjenci byli przekonani, że ich projekt pozytywnie wpłynął na wzrost kompetencji uczestników. 

Nie zdiagnozowano żadnego przypadku aktywności uczestników na polu przedsiębiorczości 
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akademickiej. Bariery w zakładaniu przez pracowników naukowych firm spin-off, spin-out, to: brak 

kapitału na rozpoczęcie działalności, brak pomysłów na firmę oraz brak wiedzy, jak ją założyć 

i prowadzić.  

Wpływ realizowanych projektów na współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i środowiskiem naukowym 

można rozpatrywać przede wszystkim w wymiarze świadomościowym – wielość inicjatyw tego typu 

zwiększa świadomość korzyści tego typu kontaktów i współpracy.  

Trwałość wsparcia w ramach Działania 8.2 PO KL jest trudno mierzalna (efekty w postaci wzrostu 

wiedzy, nawiązania cennych kontaktów). Za szczególnie pozytywne, trwałe efekty uważane jest samo 

nagromadzenie projektów dotyczących transferu wiedzy i technologii, a tym samym zwiększenie 

świadomości społecznej w tym zakresie. 

Współpraca na linii gospodarka – nauka w województwie łódzkim oceniona została raczej negatywnie. 

Sytuacja ta nie różni się jednak znacząco od sytuacji w całej Polsce (trend obowiązujący w większości 

województw). Mimo, iż województwo łódzkie nie cechuje się znacząco pozytywnym wskaźnikiem w 

zakresie współpracy biznes-nauka to należy podkreślić, że sytuacja ta powoli się poprawia. W badaniu 

wskazano szereg barier, uniemożliwiających nawiązywanie i skuteczne utrzymywanie tego typu 

współpracy, które można ogólnie określić jako systemowe, świadomościowo-kulturowe oraz związane 

z poziomem rozwoju gospodarczego. 

Profil uczestników projektów realizowanych w ramach IX Priorytetu PO KL zgodny był 

z założeniami poszczególnych Działań/Poddziałań. Najczęściej wspieranymi grupami byli uczniowie 

i wychowankowie (9.1.2, 9.2 oraz 9.5 PO KL). Przyczyną realizacji projektów dla wybranej grupy/grup 

docelowych najczęściej było przekonanie realizatorów projektów o tym, że dana grupa jest 

szczególnie narażona na doświadczenie nierówności w systemie edukacyjnym. Wybór grupy 

docelowej także często spowodowany był posiadaniem doświadczenia instytucji we wspieraniu danej 

grupy docelowej. Większość projektodawców przeprowadziła własne badania potrzeb edukacyjnych 

na potrzeby realizacji projektów. 

Projektodawcy w zdecydowanej większości deklarują, że realizacja projektu w ramach IX Priorytetu 

PO KL przyniosła pozytywną zmianę sytuacji edukacyjnej uczestników. Także większość beneficjentów 

dostrzega poprawę wyników nauczania w szkole/powiecie, w którym wdrażali projekt, najczęściej 

łącząc ją z realizacją projektu.  

Do najskuteczniejszych form wsparcia w ramach Priorytetu IX PO KL należą dodatkowe zajęcia 

(pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (ICT, 

nauki matematyczno-przyrodnicze itp.) oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i 

specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych (9.1.2 oraz 9.2 PO KL). W ramach 

Działania 9.2 PO KL dodatkowo wysoką skutecznością charakteryzuje się organizacja staży i/lub 

praktyk dla uczniów u pracodawcy. Najmniej skuteczną formą wsparcia realizowaną w ramach 

Priorytetu IX PO KL jest natomiast utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.  

Pod względem trwałości na tle innych Działań i Poddziałań  wyróżniają się projekty realizowane 

w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL – utworzone miejsca przedszkolne zostaną utrzymane. 

Zdecydowana większość beneficjentów uważa, że stan wyposażenia szkół ogólnokształcących oraz 

zawodowych uczestniczących w projektach jest wystarczający. Do najczęściej diagnozowanych 

braków w szkołach ogólnokształcących zaliczyć można: wyposażenie klas (np. meble, ławki), sprzęt 

komputerowy oraz pomoce dydaktyczne. Wsparcie w postaci doposażenia bazy dydaktycznej szkoły 
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to jedna z częściej wykorzystywanych form wsparcia przez beneficjentów w ramach Poddziałania 

9.1.2 PO KL. Braki w wyposażeniu szkół zawodowych dotyczą niemal w każdym badanym przypadku 

wyposażenia pracowni zawodowych, co negatywnie odbija się na poziomie kształcenia uczniów. 

Środki przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej szkół stanowią trwały rezultat projektu. 

Przeprowadzone badania potwierdzają potrzebę realizacji tego rodzaju form wsparcia. 

Interwencja komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie 

łódzkim przekłada się na zmiany społeczno-gospodarcze w następujących obszarach:  

 Zmniejszenie udziału kobiet bezrobotnych w ogólnej liczbie kobiet zamieszkującej 

województwo łódzkie spowodowane jest projektami w ramach PO KL aktywizującymi kobiety 

w wieku 45+, powracające na rynek pracy, chcące się przekwalifikować;  

 Zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli - wzrost odnotowano w każdym 

z powiatów na terenie województwa łódzkiego; 

 Zwiększenie nakładów finansowych na doposażanie pracowni komputerowych;  

 Zwiększenie ilości środków finansowych w ramach finasowania projektów w sektorze MŚP oraz 

dużych przedsiębiorstw – wskaźniki docelowe zostały przekroczone kilkukrotnie, 

 Realne wydatki JST na pomoc społeczną w przeliczeniu na mieszkańca uległy zwiększeniu, co 

przekłada się na poprawę sytuacja ekonomiczno-gospodarczej poszczególnych powiatów.  

Pomimo realizacji działań w ramach PO KL sytuacja na rynku pracy w województwie łódzkim uległa 

pogorszeniu na przestrzeni lat 2008-2013 (zwiększenie odsetka osób bezrobotnych w kategorii 

wiekowej 55+ oraz osób między 15-34 rokiem życia, wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego). 

Jednakże należy zaznaczyć, że w tym okresie w całej Polsce odnotowano pogorszenie się sytuacji na 

rynku pracy. 

Rekomendacje 

1. W ramach kryteriów wyboru projektów, które realizowane będą w ramach PO WER 2014-2020 

oraz RPO WŁ na lata 2014-2020  należy promować projekty, które zakładają  podejmowanie 

współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz pracodawcami,  co umożliwi zwiększenie 

oferty stażowej oraz możliwości zatrudnienia oferowanych w ramach projektów. 

2. W ramach IX Osi Priorytetowej RPO WŁ 2014-2020, wskazane byłoby promowanie projektów 

obejmujących swoim zakresem kompleksowe wsparcie, w tym również ciągłe wsparcie 

psychologiczne.  

3. Kontynuacja wsparcia w postaci zajęć dodatkowych - wyrównawczych i skierowanych na 

rozwój kompetencji kluczowych (ICT, nauki matematyczno-przyrodnicze itp.) 

4. Kontynuacja wsparcia w postaci udostępniania środków przeznaczonych na doposażenie bazy 

dydaktycznej szkół. 
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Abstract 

Among the diagnosed difficulties and problems, the following external factors hindered the realization 

of the HC OP regional component in Łódź Province were reported: 

 changes to the legislation, 

 time-consuming and high-priced tender procedures based on public order law, 

 changes in prices of the particular products/services that were applied according to the initial 

assumptions of the project, 

 low level of social trust in Łódź Province that hindered the realization of the projects, 

especially projects within Measure 8.2 of the HC OP. 

While conducting the evaluation, only a small percentage of beneficiaries who noticed unexpected, 

negative effects of the project was reported. Namely, most of the project authors noticed 

unexpected, positive effects connected with the realization of their projects. These positive effects 

include i.a. increase in motivation of projects’ participants to seek employment and making social 

contact between them. 

Support provided within all priorities was less available for the habitants of rural areas. In order to 

improve the participation of such individuals it is necessary to continue actions that aim at increasing 

the awareness of habitants concerning benefits connected with participation in such projects. The 

second important aspect is to pursue a higher level of diversification of the support, taking into 

consideration the profile of the labour market located in the rural areas. The support of European 

Union provided within the HC OP in Łódź Province was used in lower level by individuals lived in m. 

Skierniewice district (despite the equal availability of EU funds) . Furthermore, a relatively small 

percentage of people who took advantage of the project was reported in Piotrków Trybunalski district 

and Wieruszów district. 

The significant part of participants of the projects realized within the HC OP regional component live 

in Łódź district. This situation is reasonable, taking into account overall number of dwellers living in 

this district. However, taking into consideration the number of dwellers in the particular districts, Łódź 

district is not the area characterized by the biggest percentage of support receivers. 

Most participants of the Priority VI of the HC OP were female. Participants was the most frequently 

informed about the project in their workplace and the biggest motivation of participating in such a 

project was connected with the will to change their employment situation. Among the support 

receivers, most of them were employed individuals. 

Adequacy of the support to the needs of the labour market was evaluated to be at a very high level. 

Beneficiaries adjusted the support to the requirements of competitions, public statistical data and 

results of the analyses of the reports concerning the situation on the labour market, as well as their 

experience and their personal capital. 
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The most effective form of support within the Sub-measure 6.1.1, 6.1.3, and Measure 6.3 of the HC 

OP noticed by the participants was a range of trainings/workshops, within the Sub-Measure 6.1.2 of 

the HC OP- subsidies to create new workplaces, and within the Sub-measure 6.1.3, as well as Sub-

measure 6.2 of the HC OP- subsidies to start own business. The factor that determines effectiveness 

of support is its individualization and comprehensiveness. The important aspect is also enabling the 

support receivers to acquire vocational experience that significantly increases their chances to find 

employment. 

The majority of the project’s participants realized within the Priority VII of the HC OP were 

unemployed individuals, women, and individuals with upper-secondary education. 

The forms of support applied by beneficiaries have their reflection in the needs of target groups. The 

most useful form of support for project’s participants was a range of occupational activation tools 

(career counseling, workplaces, traineeships), educational activation tools (occupational trainings), as 

well as health activation tools (psychological support). Within the support of disabled people, a very 

useful tool was providing job coach’s advice. 

According to both beneficiaries and participants of the project, the form of support that is the most 

effective in terms of improving life situation is vocational traineeship. The occupational activation is 

considered as being successful if at least 40% of project’s participants manage to find employment. 

A fully stable situation on the labour market, understood as work performed based on employment 

contract for an indefinite period of time, occurs in a small percentage of evaluated project’s 

participants. Nearly half of them is employed based on employment contract for an definite period of 

time, and 15% of participants is employed based on mandate contract. Working without any formal 

agreement with an employer was declared by one out of five individuals. 

Two main problems occurred during the realization of the project within Priority VII of the HC OP 

were problems connected with too much bureaucracy, as well as recruitment and encouraging 

individuals to further participation in the project. Applying comprehensive actions that are based on a 

continuous psychological support seem to be an important aspect in supporting target groups. 

Most participants of the Priority VIII of the HC OP were informed about the project in their workplace 

or by friends. The biggest motivation of participating in such a project was connected with the will to 

improve qualifications/knowledge. 

An undoubted success in case of Measure 8.1 of the HC OP may be the fact that over 85% of 

project’s participants claim that their vocational situation has been improved. The most effective form 

of support was vocational training. In addition, within the Sub-measure 8.1.2 of the HC OP, the most 

effective form was also career counseling. 

The range of elements that the most frequently were subject to a positive change includes improving 

vocational competences of the participants, improving soft skills, as well as improving computer skills. 

The participants of projects realized within the Measure 8.1 of the HC OP reported that their 

vocational situation after finalization of the project was over 50% better than before their 

participation in this initiative. 
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Expectations of most of individuals who participated in the projects within Measure 8.2 of the HC OP 

were fulfilled. The most important matter for project’ participants was a possibility of improving their 

knowledge about technology transfer, commercialization of knowledge, as well as about academic 

entrepreneurship. The important aspect was also a possibility of making different contacts and 

meeting specialists of different fields, as well as science or business representatives. 

The most effective forms of support were trainings and traineeships. Nearly all beneficiaries were 

certain that their project had a positive influence on improvement of participants’ competences. Not a 

single case has been reported if it comes to the academic entrepreneurship activity. The barriers 

connected with starting their own business by employees of companies from the science field are i.a. 

lack of financial capital to start business activity, lack of ideas, as well as not enough knowledge 

about starting and running own business. 

The influence of realized project on the cooperation between enterprisers and scientific environment 

may be considered mainly in the awareness aspect- multiplicity of such initiatives increases 

awareness of the benefits connected with such contacts and cooperation. 

It is hard to evaluate the permanence of support provided within Measure 8.2 of the HC OP 

(improving knowledge, making valuable contacts). The effects that may be considered as especially 

beneficial and permanent are e.g. intensification of projects concerning knowledge and technology 

transfer, and in turn, improving social awareness in this field. 

Cooperation between economy and science in Łódź Province was evaluated to be at a negative level. 

Nevertheless, situation in this area is not significantly different than the situation in Poland (this trend 

is relevant in most Polish provinces). Although Łódź Province is not particularly engaged in the 

cooperation between economy and science, it has to be stressed that the situation in this aspect is 

getting better. The research has pointed out a range of barriers that hinder initiating cooperation and 

maintaining it. These barriers may be generally defined as system barriers or barriers connected with 

cultural awareness, as well as obstacles connected with the economic development. 

The profile of participants of the projects realized within the Priority IX was complied with 

assumptions of the particular Measures/Sub-measures. The most frequently supported groups were 

students and pupils (Measures/Sub-measures 9.1.2, 9.2, and 9.5 of the HC OP). The reason of 

realization of the projects among defined target group(s) was a conviction of the project managers 

that this group (these groups) is (are) particularly prone to experience social inequality in terms of 

educational system. The choice of the target group is often also determined by having experience of 

supporting the particular group by the institution. Most of parties that handled realization of the 

projects conducted their own studies of educational needs within the project. 

Most of parties that handled realization of the project claim that realization of it within Priority IX of 

the HC OP has resulted in a positive change of educational situation of the participants. In addition, 

most of them noticed a significant improvement in the learning outcomes in the school/area where 

the project was realized. This change is mainly understood to be an effect of realization of the 

project. 

The most effective forms of support within the Priority IX of the HC OP are extra classes 

(extracurricular classes) for students. These classes were dedicated to improve key competences 
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(ICT, science subjects, etc.), as well as special remedial classes applied in order to eliminate 

education disparities (Measure/Sub-measure 9.1.2 and 9.2 of the HC OP). Within Measure 9.2 of the 

HC OP, an additional aspect, where the high effectiveness was reported, is organization of 

traineeships for students. Opening the School Career Center turned out to be the least effective form 

of support within the Priority IX of the HC OP. 

In terms of permanence of effects, the outstanding projects were realized within the Sub-measure 

9.1.1 of the HC OP- created kindergarten places will be maintained. 

The vast majority of beneficiaries claim that the condition of equipment in general schools and 

vocational schools is satisfactory. The range of most frequent shortages in general schools includes 

class equipment (e.g. furniture), computer equipment, as well as teaching aids. Support visible in 

completing the education base of the school is one of the most frequently used forms of support 

applied by beneficiaries within the Sub-measure 9.1.2 of the HC OP. Shortages in the equipment in 

vocational schools are mainly connected with lack of equipment in the workrooms, what has a 

negative impact on the education quality. Financial means devoted to further equipment of the 

educational base of schools constitute a permanent effect of realization of the project. Conducted 

studies have confirmed a necessity of applying this type of support. 

The intervention of component of the ‘Human Capital’ Regional Operational Programme in Łódź 

Province results in socio-economic changes in the following areas: 

 decreasing the percentage of unemployed women in the total number of women living in the 

Łódź Province is an effect of projects within the HC OP that increase activity of women aged 

over 45 who return to the labour market or who are looking for a career change, 

 increasing number of children enrolled in kindergartens- the increase was reported in every 

district in Łódź Provice, 

 increasing financial means devoted to further equipment of computer rooms, 

 increasing financial means within financing projects in the SME sector and in large-sized 

enterprises- target ratios were exceeded several times, 

 real expenses of local government units for social service per habitant increased, what results 

in improving socio-economic situation of the particular districts. 

In spite of realization of the projects within the HC OP, the situation on the labour market in Łódź 

Province during the period of 2008-2013 deteriorated (increase in number of unemployed individuals 

aged over 55, as well as unemployed individuals aged 15-34, increase in registered unemployment 

rate). However, it has to be stressed that similar tendency was reported in the whole country. 

Reccomendations 

1. Within the criteria for selection of the projects that will be realized within PO WER Łódź and RPO 

WŁ during the period of 2014-2020, it is necessary to promote projects that encourage cooperation 

with employers and District Employment Agencies, what may enable to increase the offer of 

traineeships, as well as possibility of employment within realized projects. 
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2. In the Priority IX of RPO WŁ 2014-2020, the advisable solution is to promote projects concerning 

comprehensive support, including continuous psychological support. 

3. Maintaining support in extra classes and remedial classes, as well as classes dedicated to improve 

key competences (ICT, science subjects, etc.). 

4. Maintaining financial support devoted to further equipment of the educational base in schools. 
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1 Wstęp i uzasadnienie badania 

1.1 Uzasadnienie realizacji badania 

Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) całość interwencji Europejskiego 

Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007-2013 została ujęta w ramach PO KL, którego celem jest 

umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia 

i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia 

społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur 

administracyjnych państwa.  

W ramach Programu wsparciem objęte zostały następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, 

integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także 

zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej 

i partnerskiej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz z promocją zdrowia.  

PO KL wpisuje się w cel główny NSRO 2007-2013, realizując przede wszystkim drugi cel horyzontalny 

tj.  poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Program realizował ten cel 

za pośrednictwem celu głównego  programu, który został sformułowany jako: Wzrost poziomu 

zatrudnienia i spójności społecznej.  

Cel główny osiągany był przez realizację celów strategicznych, do których zaliczamy:  

1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo.  

2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 

3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących 

w gospodarce. 

4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym 

zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniom z potrzebami gospodarki 

opartej na wiedzy. 

5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk 

i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. 

6. Wzrost spójności terytorialnej. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie 

centralnym i regionalnym. 

Priorytety realizowane centralnie to:  

 Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczne; 

 Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz    

poprawa stanu zdrowia osób pracujących; 

 Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty; 

 Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka; 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 Priorytet V: Dobre rządzenie; 

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym (w województwie łódzkim) to: 

 Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; 

 Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; 

 Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki; 

 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 

Ponadto realizowany był także Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem było zapewnienie 

właściwego zarządzania PO KL, wdrażania oraz promocji EFS. 

W ramach komponentu regionalnego środki przeznaczone były na wsparcie dla osób i grup 

społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki przede wszystkim na wsparcie 

struktur i systemów. 

Niniejsze badanie dotyczy Priorytetów realizowanych na szczeblu regionalnym, a konkretnie Priorytetu 

VI, VII, VIII, IX. 

1.2 Cele badania 

1.2.1 Cel główny badania 

Celem głównym  

Głównym celem badania było podsumowanie oraz ocena efektów i jakości wsparcia udzielonego z EFS 

w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie 

łódzkim. 

1.2.2 Cele szczegółowe badania 

Cele szczegółowe 

1. Ocena skuteczności i trafności działań współfinansowanych w ramach komponentu regionalnego 

PO KL w woj. łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transferu wiedzy pomiędzy sferą 

nauki, a przedsiębiorstwami w ramach Priorytetu VIII PO KL, który jest szczególnie istotny dla 

rozwoju województwa łódzkiego. 

2. Osadzenie w kontekście ogólnopolskim wyników badania ewaluacyjnego w sposób, który umożliwi 

uzupełnienie badania pn. „Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz 

wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji 

Programu” pod kątem województwa łódzkiego. 

1.3 Przedmiot i zakres badania 

1.3.1 Przedmiot badania 

Przedmiotem badania były projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego PO KL 

w województwie łódzkim. 
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1.3.2 Zakres badania 

Zakres podmiotowy: beneficjenci i uczestnicy projektów realizowanych w ramach komponentu 

regionalnego PO KL w województwie łódzkim, instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL 

w województwie łódzkim. 

Zakres terytorialny: województwo łódzkie. 

Zakres czasowy: okres od momentu rozpoczęcia wdrażania komponentu regionalnego PO KL 

w województwie łódzkim do momentu rozpoczęcia realizacji badania. 

1.3.3 Okoliczności towarzyszące badaniu 

Badanie przeprowadzono zgodnie z harmonogramem, wszystkie techniki zostały zrealizowane zgodnie 

z terminami założonymi w raporcie metodologicznym. 

1.4 Kryteria ewaluacyjne 

1. Trafność/adekwatność – pozwalająca ocenić, czy zaplanowany zakres wsparcia był adekwatny 

w stosunku do działań współfinansowanych z EFS. 

2. Skuteczność - pozwalająca ocenić, czy zaplanowany zakres wsparcia w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, zdefiniowany na początku perspektywy finansowej w okresie 

programowania 2007-2013 został osiągnięty. 

3. Użyteczność - rozumiana jest jako wpływ środków komponentu regionalnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na zmiany społeczno-gospodarcze w województwie łódzkim. 

2 Metodologia badania 

W niniejszym rozdziale przedstawiono metodologię badawczą, tj. sposób, w jaki uzyskane zostały 

odpowiedzi na zaprezentowane powyżej pytania badawcze, a tym samym rozwiązane problemy 

badawcze. Wykonawca dokonał analizy dostarczającej wyczerpujących i wiarygodnych informacji. 

Ponadto zastosował triangulację: 

 źródeł danych – analizy przeprowadzone zostały zarówno w oparciu o dane zastane, jak 

i dane wywołane, 

 metod badawczych – wykorzystane zostały zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe; 

łączne zastosowanie obu grup metod pozwoliło skonfrontować ze sobą dane pochodzące 

z różnych źródeł i tym samym lepiej poznać i zrozumieć badane zjawiska,  

 perspektyw badawczych – badanie przeprowadzone zostało przez zespół doświadczonych, 

współpracujących ze sobą od kilku lat, badaczy, co pozwoliło uzyskać szerszy obraz 

przedmiotu badania. 

2.1 Metody i techniki badawcze 

2.1.1 Analiza danych zastanych (desk research) 

W ramach analizy desk research Wykonawca przeanalizował następujące grupy dokumentów: 

a. Dokumenty strategiczne i operacyjne, dotyczące wsparcia realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

b. Raporty z badań, 
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c. Bank Danych Lokalnych GUS, 

d. Dane dotyczące uczestników wygenerowane z bazy PEFS 2007, 

e. Dane dotyczące beneficjentów wygenerowane z bazy SIMIK 2007-2013. 

W ramach tej techniki przeprowadzona została również analiza danych statystycznych, która 

pozwoliła ocenić poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego w oparciu 

o wskaźniki wyróżnione w stosunku do czterech obszarów: rynek pracy, integracja społeczna, 

edukacja i kształcenie, regionalne kadry gospodarki.  

2.1.2 Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (CATI) 

Realizacja wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) umożliwiła pozyskanie 

danych w zakresie oceny skuteczności, trafności i adekwatności działań podejmowanych w ramach 

komponentu regionalnego PO KL na terenie województwa łódzkiego. Zebrane informacje (zarówno od 

projektodawców, jak i osób, objętych wsparciem) przyczyniły się również do formułowania możliwie 

najbardziej trafnych wniosków w zakresie trudności i barier związanych bezpośrednio z realizacją 

działań projektowych (beneficjenci) oraz wynikających z udziału w projektach (uczestnicy).  

Zrealizowanych zostało łącznie 768 efektywnych wywiadów CATI wśród dwóch grup respondentów: 

 384 wywiady z uczestnikami projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO 

KL, w tym Priorytety: VI – 147 ankiet, VII – 107 ankiet, VIII – 131 ankiet; 

 384 wywiady z beneficjentami projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego 

PO KL, w tym Priorytety: VI – 83 ankiety, VII – 116 ankiet, VIII – 60 ankiet, IX – 125 ankiet. 

W każdej z dwóch wyróżnionych populacji dokonany został dobór warstwowo - losowy. Operat 

losowania stanowiły listy beneficjentów i uczestników projektów realizowanych w ramach 

komponentu regionalnego PO KL. Warstwy określone zostały natomiast w ramach konkretnych 

Działań i Poddziałań w poszczególnych Priorytetach (VI-IX). 

2.1.3 Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 

Pogłębione wywiady indywidualne przeprowadzone zostały z przedstawicielami (pracownikami) 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 

i skupiały w dużej mierze na pozyskaniu informacji w zakresach, takich jak między innymi: 

 określenie wpływu realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim na 

zmiany społeczno-gospodarcze, 

 wskazanie w jakim stopniu osiągnięte, bądź nieosiągnięte zostały cele postawione przed 

Priorytetami VI-IX w województwie łódzkim oraz diagnozę elementów za to odpowiedzialnych,  

 zobrazowanie wartości dodanych, wynikających z wdrażania komponentu PO KL  w regionie, 

 wskazanie dobrych/złych praktyk, w zakresie korzystania z realizowanej pomocy, w przypadku 

konkretnych obszarów województwa łódzkiego.  

W ramach przedmiotowego badania zrealizowano 7 wywiadów IDI. Zastosowany został celowy 

dobór próby.  
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2.1.4 Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) 

Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) stanowiły metodę komplementarną w stosunku do 

wspomaganych komputerowo wywiadów CATI. Ich realizacja pozwoliła na pogłębienie zagadnień 

poruszanych w badaniu ilościowym.  

Ze względu na mniejszą dostępność informacji (ważnych z punktu widzenia postawionych celów 

badawczych) wywiadami TDI objęci zostali przedstawiciele beneficjentów, którzy realizowali projekty 

w ramach VIII i IX Priorytetu PO KL.  

W przypadku telefonicznych wywiadów pogłębionych zastosowany został dobór celowy. Łącznie 

przeprowadzonych zostało 31 TDI wśród beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach VIII 

(14 wywiadów) oraz IX Priorytetu (17 wywiadów) PO KL.  

2.1.5 Wywiady eksperckie 

W przedmiotowym badaniu wywiady eksperckie zrealizowane zostały z niezależnymi (zarówno 

w stosunku do Zamawiającego, jak i Wykonawcy) specjalistami, pracownikami naukowymi z zakresu 

przedsiębiorczości, rynku pracy, transferu technologii oraz edukacji i wyrównywania szans 

edukacyjnych. Ze względu na dobór respondentów realizacja tej techniki posłużyła jako forma 

merytorycznej nadbudowy dla danych ilościowych i jakościowych uzyskanych przy pomocy realizacji 

innych technik badawczych. 

Uczestnicy wywiadów eksperckich ze względu na ich wiedzę i zakres kompetencji w zakresie 

poszczególnych Priorytetów, Działań i Poddziałań PO KL dobrani zostali w sposób celowy. W ramach 

badania przeprowadzonych zostało łącznie 6 wywiadów eksperckich.  

2.1.6 Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) 

W ramach prowadzonej ewaluacji zrealizowany został jeden zogniskowany wywiad grupowy, 

który bezpośrednio dotyczył problematyki komercjalizacji wyników badań naukowych/transferu 

technologii.  

W celu pozyskania, jak najbardziej zróżnicowanych opinii w wywiadzie udział wzięli przedstawiciele 

różnych grup respondentów, tj.: beneficjentów i uczestników projektów realizowanych w ramach 

poddziałania 8.2.1 oraz ekspertów, ds. komercjalizacji wyników badań naukowych/transferu 

technologii.  

2.1.7 Panel ekspercki (PE) 

PE przeprowadzony został na końcu procesu badawczego z przedstawicielami (pracownikami) UM 

województwa łódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zaangażowanymi we wdrażanie PO KL 

w regionie, a także zajmującymi się analizą sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz analizą trendów 

rozwojowych w kontekście zmian społeczno - gospodarczych zachodzących w regionie. 

Uczestnikom zaprezentowane zostały wstępne wyniki badania i proponowane rekomendacje 

pobadawcze, które poddane zostały krytycznej analizie.  

 



 
 

19 
 

3. Opis wyników badania, ich analiza i interpretacja 

3.1 Ocena skuteczności i trafności działań współfinansowanych w ramach 

komponentu regionalnego PO KL w woj. łódzkim 

3.1.1 Problemy utrudniające efektywne wdrażanie komponentu regionalnego PO KL 

Jakie czynniki zewnętrzne utrudniały efektywne wdrażanie komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego? 

W celu kompleksowego zdiagnozowania czynników, które utrudniają wdrażanie komponentu 

regionalnego PO KL (w tym czynników zewnętrznych) korzystano ze zróżnicowanych źródeł 

danych. O trudności i bariery podczas wdrażania projektów zapytano samych beneficjentów 

podczas badania ankietowego. Ponadto, w celu uzyskania szerszej perspektywy o zdanie 

zapytano także ekspertów zaangażowanych w realizację badania oraz przedstawicieli 

Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia (UMWŁ i WUP). 

Dla projektodawców wszystkich badanych Priorytetów istotnym utrudnieniem realizacji 

projektów okazały się ciągłe zmiany prawodawstwa, które utrudniały beneficjentom 

prawidłowe wypełnianie dokumentów. Problem ten został odnotowany zarówno przez 

samych projektodawców oraz przedstawicieli Instytucji Pośredniczących: na pewno są jakieś 

problemy, trudności zarówno dla nas tutaj rozliczających, jaki i dla beneficjentów, jeżeli 

zmienią się  przepisy, zmieniają się wytyczne. To powoduje, że pomimo tego, że najczęściej 

beneficjenci dysponują doświadczoną kadrą to jednak stanowi to jakąś barierę, zmiana tych 

wytycznych [IDI]. 

Jak zauważyli przedstawiciele IP, beneficjenci dysponując nawet wykwalifikowaną kadrą, 

w przypadku częstych zmian wytycznych stają przed ryzykiem niedostosowania dokumentacji 

do aktualnych wymogów. Wychodząc naprzeciw temu problemowi podjęto działania zaradcze 

w postaci wprowadzenia możliwości skorzystania z usług opiekunów projektów, utworzenia 

ROEFS oraz Akademii PO KL. 

Problemem zarówno dla beneficjentów jak i dla organów nadzorujących wdrażanie 

komponentu regionalnego PO KL okazało się prawo zamówień publicznych. Procedury 

przetargowe są czasochłonne, przez co np. beneficjent organizujący szkolenie dla 

uczestników projektu w przypadku opóźnień w wyłonieniu wykonawcy musiał tym samym 

opóźnić termin rozpoczęcia świadczenia wsparcia dla uczestników. W efekcie zmiany 

terminów zajęć szkoleniowych powodować mogły rezygnację uczestników z udziału 

w działaniach projektowych. Ponadto, przygotowanie dokumentacji przetargowej, np. 

stworzenie opisu przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień na usługi/produktów 

wysoko specjalistycznych powodują potrzebę zaangażowania ekspertów zewnętrznych 

z danej dziedziny, bądź przygotowywanie dokumentacji za pomocą własnych zasobów 

kadrowych. W obydwu przypadkach jest to proces kosztowny dla podmiotu realizującego 

procedurę przetargową. 

Konsekwencją upływu czasu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do podjęcia 

prac projektowych są m.in. zmiany cen rynkowych poszczególnych produktów/usług, 

których wykorzystanie zakładało podjęte przedsięwzięcie. Zgodnie z pozyskanymi 

informacjami może to stanowić problem dla projektodawców. Beneficjenci posiadający 

pewną pulę środków na konkretne działania stosowali działania zaradcze poprzez 
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ograniczanie kosztów: szukanie najtańszych linii lotniczych, najtańszych hoteli, tego rodzaju 

historie [TDI]. Czynnik ten należy uznać za zewnętrzny, na który nie mają wpływu 

realizatorzy projektów, natomiast może stanowić istotną barierę wpływającą na jakość 

świadczonego wsparcia. 

Istotne utrudnienie dla beneficjentów projektów głównie Priorytetu VI i VII PO KL stanowi 

rywalizacja o uczestników projektów m.in. przez Powiatowe Urzędy Pracy i Ośrodki 

Pomocy Społecznej. Grupy docelowe projektów realizowanych przez te instytucje w dużej 

części się pokrywały, co powodowało ograniczenie liczby dostępnych osób, które posiadają 

realną potrzebę uczestnictwa w projektach ukierunkowanych na aktywizację zawodową. 

W tym zakresie podejmowane były działania zaradcze w postaci m.in. wytycznych: mieliśmy 

dążyć do tego żeby była nawiązywana współpraca pomiędzy tymi ośrodkami, ale one ze sobą 

nie chcą współpracować, więc generalnie jakby narzędzie dostali, ale efektów tego narzędzia 

nie ma [IDI]. Barierę tę należy określić jako zewnętrzną dla beneficjentów, lecz wewnętrzną 

dla systemu realizacji projektów w ramach PO KL. 

Problemy dostrzegane w obszarach poszczególnych Priorytetów PO KL 

Badani beneficjenci Priorytetu VI PO KL najczęściej nie dostrzegali problemów z związanych 

z realizacją projektów. Mniejszość, która odnotowała problemy sygnalizowała problemy 

związane motywacją uczestników, pojedyncze problemy proceduralne i finansowe oraz 

konkurencję między beneficjentami o rekrutację uczestnika (problem omówiony powyżej). 

Wśród czynników zewnętrznych utrudniających prawidłową realizację działań                          

w ramach Priorytetu VII zdiagnozowano problemy w zakresie rekrutacji uczestników      

i ich niską motywację/zaangażowanie w oferowane w ramach projektów wsparcie. Niska 

motywacja wynikała m.in. z charakterystyki osób objętych wsparciem – osoby 

wykluczone/zagrożone wykluczeniem społecznym. W odróżnieniu od uczestników projektów 

Priorytetu VI PO KL, osoby wspierane w ramach VII PO KL wymagają większej pracy 

ukierunkowanej na zwiększanie świadomości tych osób dot. korzyści płynących 

z uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy projektów w ramach VII PO KL wymagają najczęściej 

także indywidualnego wsparcia psychologicznego, zapobiegającego zaniechania dalszego 

uczestnictwa w projekcie.  

Większość badanych beneficjentów Priorytetu VIII PO KL także nie doświadczyła żadnych 

problemów z realizacją projektów. Najczęściej pojawiające się niedogodności, to wcześniej 

omawiane problemy proceduralne (z rozliczeniami) oraz z rekrutacją uczestników.  

Zgodnie ze słowami eksperta ds. transferu technologii, za ograniczenie istotnie wpływające 

na realizację projektów w ramach Działania 8.2 PO KL należy uznać charakterystyczny dla 

województwa Łódzkiego niski poziom zaufania społecznego: województwo łódzkie 

należy do województw, których coś, co byśmy nazwali poziomem zaufania społecznego jest 

relatywnie niskie. Natomiast mówiąc o budowaniu współpracy no potrzebujemy budować 

atmosferę (…) zaufania, właśnie współpracy, wspólnych celów itd. (…) ale to znaczy, że po 

prostu tego typu działania są podwójnie jakby potrzebne w Łodzi, (…) w województwie 

łódzkim. Że tu musimy to środowisko współpracy budować [WE]. 

Ograniczeniem wpływającym na realizację projektów w ramach VIII Priorytetu PO KL jest 

także problem braku porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami nauki. 
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Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu z założenia miały m.in. niwelować te bariery, 

jednakże projektodawcy zgłaszali także, że bariery współpracy pomiędzy biznesem a nauką 

i odwrotnie pomiędzy nauką a biznesem, one się właśnie w tym projekcie ujawniały 

i potwierdzały [TDI]  utrudniając ich realizację. 

Pojedyncze zgłoszenie problemu dotyczyło także poszukiwania przez przedsiębiorców 

korzystających z kursów dla pracowników w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL darmowego 

wsparcia.  Zdaniem badanego beneficjenta, przedsiębiorcy poszukiwali nieodpłatnych 

kursów, nie wykazując zainteresowania kursami częściowo płatnymi, nawet gdy były one 

adekwatne do ich potrzeb: szukali takich kursów które byłyby za darmo. Jednak dało się tak 

zrobić by te kursy były bezpłatne dla firm i wtedy rzeczywiste zainteresowanie wzrastało 

[TDI]. 

Zdecydowana większość beneficjentów Priorytetu IX PO KL nie odnotowała problemów 

podczas realizacji projektów. Najczęściej pojawiały się bariery organizacyjne związane 

z rekrutacją uczestników. Jako działania mogące zapobiec temu problemowi respondenci 

wskazali m.in.: elastyczne podejście do rekrutacji, brak podziału na grupy wiekowe oraz 

szerzej zakrojone działania promocyjne. 

Problemem zgłaszanym przez beneficjenta 9.1.2 PO KL z którym przeprowadzono wywiad 

w ramach badania była roszczeniowa postawa uczestników: oczekiwali że my pójdziemy 

i znajdziemy im pracę wszystkim, że będą pracować za jakieś dobre pieniądze na najlepszych 

warunkach (…) niektóre osoby taką przyjmowały postawę roszczeniową i taką później 

rozżaloną można powiedzieć jeżeli się nie udało tego osiągnąć. 

W przypadku Działania 9.4 PO KL sygnalizowano problem z barierami dotyczącymi 

niechęci/niedostatecznej chęci nauczycieli do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych 

oraz bariery organizacyjne, dostosowanie godzin, dostosowanie miejsc odbywania szkoleń 

w przypadku nauczycieli z  małych placówek.  

Czynniki zewnętrzne utrudniające efektywne wdrażanie komponentu 

regionalnego PO KL 

Spośród napotkanych trudności i problemów, przed którymi stawali zarówno beneficjenci jak 

i Instytucje Pośredniczące (I i II stopnia), można wyłonić następujące czynniki zewnętrzne, 

które utrudniały realizację komponentu regionalnego PO KL w województwie Łódzkim: 

 ciągłe zmiany prawodawstwa, które utrudniały beneficjentom prawidłowe 

wypełnianie dokumentów, jednak stosowano odpowiednie środki zaradcze (opiekuni 

projektów, ROEFS, Akademia PO KL); 

 czasochłonne oraz kosztowne procedury przetargowe realizowane w oparciu o prawo 

zamówień publicznych; 

 zmiany cen rynkowych poszczególnych produktów/usług, których wykorzystanie 

zakładał projekt od czasu złożenia wniosku o dofinansowanie; 

 problemy w zakresie rekrutacji uczestników, ich motywacji i zaangażowania (VII PO 

KL) oraz rywalizacja o uczestników projektów pomiędzy beneficjentami (szczególnie 

VI i VII Priorytet PO KL) – czynnik zewnętrzny wobec beneficjentów projektów,  

wewnętrzny dla systemu realizacji komponentu regionalnego PO KL. 
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 niski poziom zaufania społecznego w województwie Łódzkim, który utrudniał przede 

wszystkim realizację projektów w ramach Działania 8.2 PO KL (projekty 

ukierunkowane na nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami 

i naukowcami). 

3.1.2 Nieoczekiwane rezultaty wdrażania komponentu regionalnego PO KL 

Czy wdrażanie komponentu PO KL w województwie łódzkim dało jakiś nieoczekiwany, niezamierzony rezultat? 

Podczas realizacji badania ewaluacyjnego odnotowano znikomy odsetek beneficjentów, 

którzy dostrzegali nieoczekiwane negatywne rezultaty projektów – stanowi to niewątpliwie 

pozytywną informację dotyczącą wdrażania komponentu regionalnego PO KL 

w województwie Łódzkim. Ponadto należy odnotować, że większość beneficjentów 

dostrzegała natomiast nieoczekiwane pozytywne rezultaty realizowanych przez nich 

projektów. 

W obszarze VI Priorytetu PO KL w toku prac badawczych odnotowano, iż osoby 

uczestniczące w projektach nawiązały kontakty towarzyskie. Wśród tych osób znajdowali 

się także uczestnicy, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej. Informacja ta wydaje się szczególnie istotna, gdyż świadczy o tym, że osoby 

rozpoczynające działalność gospodarczą nie postrzegały innych uczestników projektów jako 

konkurencję, lecz skłonne były do podejmowania dialogu i wymiany doświadczeń z innymi 

przedsiębiorcami. 

Swoistą wartość dodaną projektów realizowanych w ramach VI Priorytetu PO KL stanowi 

także wzrost motywacji osób uczestniczących w projektach do poszukiwania 

pracy. Zatem dzięki zmianie świadomości uczestników oczekiwać można pośrednich 

wpływów realizowanych projektów, skutkujących poprawą sytuacji wspartych osób na rynku 

pracy. Efekt tego rodzaju z całą pewnością zwiększa trwałość interwencji, która nie ogranicza 

się w tym wypadku do rezultatów otrzymanych podczas realizacji projektu/bezpośrednio po 

jego zakończeniu, lecz oddziaływać może także w dłuższej perspektywie czasowej. 

Beneficjenci realizujący projekty w obszarze VII Priorytetu PO KL zwracali uwagę przede 

wszystkim na aspekty związane z aktywizacją społeczną uczestników projektów oraz 

uzyskaniem większej samodzielności. Efekty tego rodzaju choć zakładane w większości 

projektów kierowanych do osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym są 

zazwyczaj nieujmowane we wskaźnikach projektowych. Beneficjenci podkreślali, iż 

uczestnicy: 

 zwiększyli wiarę we własne możliwości i poprawili swą samoocenę,  

 zwiększyli samodzielność i chęć do działania,  

 nawiązywali nowe znajomości i przyjaźnie w grupach projektowych (integracja 

środowisk biorących udział we wsparciu). 

Poprawa własnej samooceny, zwiększenie wiary we własne możliwości, wzrost 

samodzielności oraz chęci do działania to z całą pewnością rezultaty, które oddziałując 

pośrednio skutkować mogą podjęciem zatrudnienia przez uczestników projektów. 
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W zakresie Działania 8.1 PO KL odnotowano również wzrost motywacji uczestników do 

podejmowania wysiłków związanych z podnoszeniem swych kwalifikacji, dążeniami do 

zmiany sytuacji zawodowej. W przedsiębiorstwach w których realizowane były formy 

wsparcia odnotowano integrację społeczności, wzmocnienie zespołu w firmie. Badani 

beneficjenci przyznawali, że uczestnicy projektów niejako otworzyli się na rozwój własnych 

kompetencji. 

Wsparcie skierowane do uczestników Działania 8.2 PO KL oprócz oczekiwanych efektów 

pozytywnie wpłynęło także na dalszą karierę zawodową, bądź naukową doktorantów 

uczestniczących w projektach. Także dzięki uczestnictwu w projektach studenci mieli szansę 

na większą integrację z uczelnianą społecznością oraz wymianę pomysłów i doświadczeń 

tych osób. Ekspert ds. transferu technologii zaangażowany w realizację badania 

ewaluacyjnego stwierdził, że projekty innowacyjne czy projekty (…) współpracy 

przedsiębiorstw (…) powinny generować efekty, które byśmy nazwali efektami sieciowymi. 

Tzn. ludzie poznają ludzi, nabierają do nich zaufania, zaczynają współpracować. To nie 

powinno być traktowane jako element jakby dodatkowy, tylko jest jednym z kluczowych 

elementów realizacji tych projektów. 

Ponadto, w przypadku jednego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL 

odnotowano, iż jego wartością dodaną były zgłoszenia patentowe osób uczestniczących w 

projekcie. Efekt ten w kontekście celów Działania 8.2 PO KL jest niewątpliwie bardzo istotny, 

stanowił niejako zaskoczenie dla samego projektodawcy: tego żeśmy nie oczekiwali, a kilka 

[zgłoszeń patentowych] właśnie wystąpiło [TDI]. 

Realizacja projektów dotyczących utworzenia/utrzymania miejsc przedszkolnych w ramach 

Poddziałania 9.1.1 PO KL skutkowała także zadowoleniem rodziców oraz dzieci, które 

dzięki unijnemu wsparciu otrzymały szansę na edukację przedszkolną w państwowej 

placówce. Realna szansa uzyskania miejsca w przedszkolu dla swego dziecka zwiększyła 

także poziom zainteresowania rodziców edukacją przedszkolną. 

Beneficjenci realizujący projekty w obszarze kształcenia ustawicznego (9.3 i 9.6 PO KL) 

odnotowali wzrost świadomości grup docelowych w zakresie korzyści płynących z kształcenia 

ustawicznego. 

Wsparcie uczniów poprzez projekty realizowane w ramach 9.1.2, 9.2 i 9.5 PO KL 

skutkowało udziałem dzieci w różnego rodzaju konkursach wiedzy (także pozaszkolnych) 

oraz, według informacji przekazanych przez beneficjentów, zmieniło nastawienie uczniów do 

nauki. Istotną rolę odegrała forma wsparcia w postaci doposażenia bazy dydaktycznej szkół 

uczestniczących w projektach – atrakcyjne dla dzieci pomoce dydaktyczne oraz np. 

wyposażenie pracowni komputerowych pozytywnie wpływa na motywację uczniów do nauki. 

Kwestia odpowiedniego wyposażenia szkół ma szczególne znaczenie w przypadku placówek 

edukacji zawodowej, gdzie aktualny sprzęt służący do nauki poszczególnych zawodów 

stanowi istotny element zachęty do podjęcia nauki w danym kierunku. Sytuacja ta jest 

zrozumiała, gdyż nauka na aktualnym sprzęcie zwiększa  szansę uczniów na zatrudnienie w 

zawodzie, poprzez zdobycie odpowiedniego doświadczenia już na etapie edukacji. 
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3.1.3 Zróżnicowanie terytorialne wsparcia 

Czy istnieją obszary w województwie łódzkim, które w sposób szczególny pozytywny/negatywny skorzystały/nie 

skorzystały z realizowanej pomocy? Jeśli tak, jaka jest tego przyczyna? Co stoi za faktem tak dużego 

zainteresowania bądź braku zainteresowania? Jak w przyszłości należałoby przeciwdziałać  tym negatywnym 

zdarzeniom? 

W celu zdiagnozowania zróżnicowania terytorialnego wsparcia w postaci komponentu 

regionalnego PO KL w województwie Łódzkim, na podstawie danych z PEFS sporządzono 

zestawienie powiatów województwa łódzkiego przedstawiające jaki procent ogółu 

uczestników projektów  poszczególnych Priorytetów stanowili mieszkańcy danego powiatu 

(%). Oprócz tego, zastosowano drugi przelicznik - procent mieszkańców danego powiatu, 

którzy uzyskali wsparcie w ramach PO KL (% mieszk.).  

Tabela nr 1. Zróżnicowanie terytorialne wsparcia PO KL 

Powiat 
VI PO KL VII PO KL VIII PO KL IX PO KL 

 
% 

% 

mieszk. 
% 

% 

mieszk. 
% 

% 

mieszk. 
% % mieszk. 

m. Łódź 23,80% 2,9% 22,60% 1,9% 43,8% 5,3% 22,1% 4,2% 

m. Piotrków 

Trybunalski 
3,70% 4,3% 1,20% 0,9% 2,1% 2,3% 1,0% 1,8% 

m. Skierniewice 1,10% 1,9% 0,50% 0,6% 0,8% 1,5% 0,9% 2,4% 

powiat bełchatowski 3,80% 3,0% 3,00% 1,5% 3,3% 2,5% 5,0% 5,8% 

powiat brzeziński 1,10% 3,2% 2,20% 4,2% 0,8% 2,3% 2,2% 9,3% 

powiat kutnowski 5,00% 4,4% 6,50% 3,7% 2,4% 2,1% 3,9% 5,1% 

powiat łaski 2,30% 3,9% 2,30% 2,6% 1,5% 2,5% 2,8% 7,3% 

powiat łęczycki 2,40% 4,1% 2,90% 3,3% 1,5% 2,5% 3,2% 8,3% 

powiat łowicki 2,30% 2,5% 2,30% 1,6% 1,4% 1,5% 2,2% 3,7% 

powiat łódzki 

wschodni 
2,30% 2,9% 3,00% 2,5% 3,1% 3,7% 3,4% 6,4% 

powiat opoczyński 4,40% 4,9% 4,00% 2,9% 2,2% 2,4% 2,9% 5,0% 

powiat pabianicki 6,00% 4,4% 4,30% 2,1% 4,7% 3,3% 6,8% 7,6% 

powiat pajęczański 1,70% 2,8% 2,00% 2,2% 0,8% 1,3% 2,1% 5,3% 

powiat piotrkowski 4,80% 4,5% 4,00% 2,5% 3,5% 3,2% 4,4% 6,4% 

powiat poddębicki 1,50% 3,1% 2,60% 3,6% 1,7% 3,5% 2,0% 6,2% 

powiat 

radomszczański 
4,30% 3,3% 4,40% 2,2% 2,6% 1,9% 2,4% 2,7% 

powiat rawski 2,20% 3,9% 1,80% 2,1% 0,9% 1,6% 3,0% 8,0% 

powiat sieradzki 5,90% 4,3% 5,60% 2,7% 3,3% 2,4% 6,0% 6,7% 

powiat skierniewicki 1,00% 2,3% 2,70% 4,1% 1,3% 2,8% 2,4% 8,4% 

powiat tomaszowski 6,30% 4,6% 5,70% 2,8% 3,1% 2,2% 4,8% 5,4% 
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powiat wieluński 2,70% 3,0% 2,90% 2,1% 1,3% 1,4% 2,8% 4,8% 

powiat wieruszowski 1,30% 2,8% 1,60% 2,3% 0,4% 0,8% 1,8% 5,8% 

powiat 

zduńskowolski 
2,30% 3,0% 2,90% 2,4% 2,8% 3,5% 3,4% 6,6% 

powiat zgierski 7,60% 4,0% 8,80% 3,1% 7,6% 3,9% 7,9% 6,4% 

poza woj. łódzkim 0,20% - 0,00% - 3,1% - 0,6% - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PEFS i BDL GUS. 

Znacząca część uczestników projektów realizowanych w ramach wszystkich czterech 

badanych Priorytetów PO KL zamieszkuje powiat m. Łodź (od 22,1% do 43,8% uczestników 

w poszczególnych Priorytetach PO KL). Sytuacja ta jest zrozumiała biorąc pod uwagę liczbę 

mieszkańców – powiat m. Łódź zamieszkuje najwięcej osób w woj. łódzkim (ponad 700 tys. 

osób). 

Jednakże biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w poszczególnych powiatach, powiat m. 

Łódź nie jest największym odbiorcą wsparcia pochodzącego z komponentu 

regionalnego PO KL. Wyjątkiem jest VIII PO KL (5,3% mieszkańców powiatu otrzymało 

wsparcie w ramach tego Priorytetu).1 

Zbliżona sytuacja miała miejsce w powiecie zgierskim (drugim pod względem liczebności 

uczestników w każdym z Priorytetów). Również  wyjątkiem jest VIII PO KL (3,9% 

mieszkańców otrzymało wsparcie w ramach tego Priorytetu). 

Pomimo jednakowej dostępności środków unijnych w ramach komponentu regionalnego PO 

KL dla obszaru województwa Łódzkiego,  mieszkańcy powiatu m. Skierniewice skorzystali ze 

wsparcia w najmniejszym stopniu (wszystkie badane Priorytety) - zarówno biorąc pod uwagę 

liczbę wspartych osób w tym powiecie, jak i procent wspartych mieszkańców.  

Wzmożone zainteresowanie odnotowane przez beneficjentów 

Badanie ankietowe CATI z beneficjentami projektów pozwoliło określić, jak wielu 

projektodawców dostrzegało wzmożone zainteresowanie uczestników z poszczególnych 

powiatów. Z analizy tej został wyłączony Priorytet IX PO KL ze względu na charakter 

realizacji projektów (projekty w dużej części kierowane do uczniów szkół) oraz 

Działania/Poddziałania, które ukierunkowane były na wsparcie konkretnych grup osób (np. 

6.1.2 PO KL), lub realizowane były przez instytucje funkcjonujące w danym powiecie dla jego 

mieszkańców (6.1.3 PO KL – projekty systemowe PUP, 7.1.2 PO KL – projekty systemowe 

PCPR itp.). 

Analizując odpowiedzi beneficjentów VI Priorytetu PO KL odnotowano, że połowa badanych 

beneficjentów Poddziałania 6.1.1 PO KL zauważyła wzmożoną aktywność mieszkańców 

powiatów takich, jak p. m. Łódź oraz p. piotrkowski. Dane te znajdują także odzwierciedlenie 

w strukturze uczestników tego Poddziałania. Mieszkańcy powiatu m. Łódź stanowili ponad 

36% osób, które otrzymały wsparcie w ramach tego poddziałania, natomiast uczestnicy 

projektów z powiatu piotrkowskiego stanowili drugą pod względem liczebności grupę 

                                           
1 Zaznaczyć należy, że mieszkańcy powiatów mogą brać udział w więcej niż jednym projekcie, jednakże odsetek 
tego typu przypadków jest relatywnie niski i nie wpływa znacząco na przedstawione obliczenia. 
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wspartych osób (9,3%).  Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców powiatu, to właśnie powiat 

piotrkowski był największym odbiorcą wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL (1,02% 

wspartych mieszkańców spośród wszystkich osób z tego powiatu). Beneficjenci, którzy 

odnotowali wzmożone zainteresowanie uczestników z tych dwóch powiatów jako jego 

przyczynę wskazywali najczęściej trudną sytuację gospodarczą w powiecie. 

W przeciwieństwie do projektodawców pozostałych badanych Działań/Poddziałań, większość 

beneficjentów Działania 6.2 PO KL (ponad 70%) zauważyło wzmożone zainteresowanie 

mieszkańców niektórych powiatów. Najczęściej były to powiaty m. Łódź oraz powiat 

pabianicki. Zestawiając te dane ze strukturą wszystkich uczestników analizowanego Działania 

można wskazać, że (podobnie jak w przypadku większości Działań/Poddziałań), znaczna 

część wszystkich jego uczestników pochodziła z powiatu m. Łódź – ponad 30%. Powiat 

pabianicki również wyróżniał się na tle innych powiatów – ponad 6% uczestników 6.2 PO KL 

było w nim zameldowanych w momencie przystąpienia do projektu. Zatem podobnie jak w 

przypadku Poddziałania 6.1.1 PO KL, wskazania badanych beneficjentów Działania 6.2 PO KL 

były trafne. Ze względu na stosunkowo małą liczbę osób wspartych w ramach tego Działania, 

odsetek wspartych osób w odniesieniu do wszystkich mieszkańców poszczególnych powiatów 

jest w każdym z nich niski (średnia wyniosła 0,15%), także dla dwóch omawianych 

powiatów. Jako przyczyna wzmożonego zainteresowania osób z tych powiatów ponownie 

została wskazana najczęściej trudna sytuacja gospodarcza w powiecie. 

Pojedyncze wskazania informujące o wzmożonym zainteresowaniu uczestników wystąpiły 

także w Poddziałaniu 7.2.2 oraz 8.1.1 PO KL. W obydwu przypadkach beneficjenci ponownie 

wskazali powiat m. Łódź. W obliczu liczebności mieszkańców tego powiatu sytuacja ta jest 

zrozumiała – jak zostało wykazane wcześniej, największy odsetek uczestników wsparcia 

pochodził właśnie z tego powiatu.  

Analiza planów działania 

Przyczyną wzmożonego zainteresowania projektami w ramach poszczególnych Priorytetów 

mogą być także kryteria stawiane beneficjentom projektów w planach działania określonych 

dla poszczególnych Działań/Poddziałań. 

Analizując plany działania Priorytetu VI PO KL odnotowano, iż w 2010 roku w dwóch 

konkursach w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL kryterium strategicznym było wsparcie osób 

zamieszkujących powiaty: kutnowski, tomaszowski, zgierski, opoczyński, radomszczański 

i sieradzki. Uczestnicy pochodzący z powiatu: zgierskiego, kutnowskiego oraz 

tomaszowskiego istotnie stanowią znaczną część uczestników Poddziałania 6.1.1 PO KL, 

jednakże wysoki odsetek uczestników z tych powiatów odnotowano także w przypadku 

innych Działań realizowanych w ramach VI Priorytetu PO KL, gdzie kryteria strategiczne 

ukierunkowane na wsparcie mieszkańców wymienionych powiatów nie było stosowane. 

Ponadto odsetek uczestników projektów 6.1.1 PO KL pochodzących z powiatu 

radomszczańskiego oraz sieradzkiego mimo zastosowania tego rodzaju kryteriów był 

stosunkowo niski. Należy także pamiętać, że kryteria strategiczne dla omawianego 

Poddziałania zastosowano tylko w 2010 roku. Zważywszy na powyższe informacje, 

wzmożonego zainteresowania uczestników Poddziałaniem 6.1.1 PO KL nie można tłumaczyć 

regulacjami na poziomie planów działań.  
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 W 2010 roku w ramach Działania 6.2 PO KL zastosowano także kryterium strategiczne 

odnoszące się do uczestników z określonych obszarów terytorialnych – subregionu 

sieradzkiego i piotrkowskiego. Podobnie jak w przypadku analizowanego wcześniej 

Poddziałania w niektórych powiatach należących do tych subregionów faktycznie 

odnotowano większą aktywność uczestników (np. p. tomaszowski, radomszczański), 

jednakże również nie można mówić o bezpośrednim przełożeniu zastosowanych kryteriów 

strategicznych w ramach Działania 6.2 PO KL na strukturę jego uczestników. 

Kryteria strategiczne stosowane na poziomie planów działań w ramach VII Priorytetu PO 

KL  obejmowały w 2010 roku Działanie 7.3 PO KL i dotyczyły mieszkańców powiatów 

radomszczańskiego, zduńskowolskiego i opoczyńskiego. Kryteria te zostały ustanowione ze 

względu na  obserwowalne w tych powiatach zjawisko biedy długotrwałej i chronicznej (co 

oznacza najwyższą w regionie liczbę beneficjentów pomocy społecznej korzystających 

powyżej jednego roku (bieda długotrwała) oraz powyżej 5 lat (bieda chroniczna) z zasiłków 

oraz z innych form pomocy społecznej). 

W przypadku dwóch pierwszych powiatów pomimo zastosowanych narzędzi można 

zaobserwować stosunkowo niskie uczestnictwo osób zameldowanych w tych powiatach 

w projektach w ramach 7.3 PO KL, jednakże w przypadku powiatu opoczyńskiego procent 

wspartych osób z tego powiatu wynosi niemal 10% wszystkich uczestników 7.3 PO KL 

w całym okresie programowania, co stanowi znaczny odsetek w porównaniu do pozostałych 

powiatów. 

W 2010 roku w ramach Poddziałania 7.2.2 zastosowano kryterium strategiczne preferujące 

projekty realizowane na terenie subregionu łódzkiego, bądź sieradzkiego. Jednak ze względu 

na to, że subregiony te obejmują znaczną liczbę powiatów, a także ze względu na 

obserwowalną większą aktywność uczestników z subregionu łódzkiego (szczególnie m. Łódź) 

we wszystkich badanych Priorytetach, nie można stwierdzić bezpośredniego oddziaływania 

tego kryterium strategicznego. 

W ramach Priorytetu VIII nie odnotowano stosowana kryteriów w planach działań 

faworyzujących mieszkańców określonych obszarów terytorialnych województwa łódzkiego. 

Plan działania Priorytetu IX w roku 2012 zakładał kryterium dostępu (a zatem o większej 

wadze) w przypadku Poddziałania 9.6.3 PO KL preferujące mieszkańców powiatu 

piotrkowskiego oraz sieradzkiego. Mieszkańcy powiatu piotrkowskiego (prawie 8% ogółu 

uczestników) stanowili drugą co do wielkości grupę wspartą w ramach tego Poddziałania (za 

powiatem m. Łódź), natomiast liczba osób wspartych z powiatu sieradzkiego stanowiła 

również znaczny odsetek (niespełna 4%) uczestników Poddziałania 9.6.3 PO KL. Zgodnie z 

przytoczonymi danymi, wpływ zapisów z planu działania w roku 2012 wpłynął na strukturę 

uczestników omawianego Poddziałania. Należy jednak zaznaczyć, że w poprzednio 

omawianych przypadkach występowały kryteria strategiczne, a w przypadku 9.6.3 PO KL 

zastosowano kryterium dostępu, dlatego jego zauważalny rezultat nie powinien budzić 

zdziwienia. 

Przyczyny zróżnicowania terytorialnego wsparcia 

Chcąc wyodrębnić przyczyny zróżnicowania terytorialnego wsparcia, należy uwzględnić 

charakterystykę każdego omawianego Priorytetu. 
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Priorytet VI PO KL obejmuje wsparcie dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, toteż 

można zakładać, że szczególnym wsparciem objęte zostały powiaty negatywnie wyróżniające 

się pod względem szans na znalezienie pracy.  

Tabela nr 2. Powiaty charakteryzujące się najwyższą stopą bezrobocia rejestrowanego 

w woj. łódzkim 

powiat 2008 2013 

p. łaski 11,0% 18,8% 

p. zgierski 13,1% 18,4% 

p. tomaszowski 13,7% 17,8% 

p. kutnowski 13,9% 17,8% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Powiat zgierski, kutnowski oraz tomaszowski charakteryzują się wysokimi w porównaniu do 

innych powiatów stopami bezrobocia rejestrowanego, także liczba uczestników projektów  

realizowanych w ramach VI Priorytetu PO KL pochodzących z tych powiatów stanowi istotny 

odsetek ogółu wspartych osób. Zależności takiej nie odnotowano w przypadku powiatu 

łaskiego – osoby z tego powiatu nie stanowiły grupy, która charakteryzowała się 

wzmożonym zainteresowaniem świadczonym wsparciem. Powiat m. Łódź nie charakteryzuje 

się wysoką stopą bezrobocia rejestrowanego w porównaniu do innych powiatów, jednakże 

odsetek długotrwale bezrobotnych w ogóle osób pozostających bez pracy jest niemal 

najwyższy w województwie (w roku 2013 wyniósł niemal 45% bezrobotnych), co wskazuje 

również na potrzebę wsparcia. 

Największą liczbę przedsiębiorstw w województwie łódzkim odnotowano w 2013 roku 

w powiecie pabianickim, zgierskim oraz m. Łódź. Analizując wskaźnik dotyczący liczby 

przedsiębiorstw w powiatach w przeliczeniu na 10 tys. ludności, wymienione powiaty również 

zaliczają się do czołówki pod względem przedsiębiorczości w woj. łódzkim. Także największa 

część uczestników Działania 6.2 PO KL pochodziła właśnie z tych trzech powiatów. Fakt ten 

dostrzegli również beneficjenci, którzy podczas badania CATI zgłaszali wzmożone 

zainteresowanie wsparciem mieszkańców powiatu pabianickiego oraz m. Łódź. Można to 

tłumaczyć tym, że są to powiaty charakteryzujące się najwyższym stopniem rozwoju 

gospodarczego (p. pabianicki oraz p. zgierski sąsiaduje z miastem Łódź, co wpływa 

korzystnie na ich rozwój gospodarczy), dlatego wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej w tych powiatach mogła cieszyć się większą popularnością. 

Analizując tabelę dotyczącą struktury uczestników, na tle innych Priorytetów wyróżnia się 

Priorytet VIII PO KL. Największy odsetek uczestników tego Priorytetu pochodzi z powiatu 

m. Łódź oraz powiatów sąsiadujących – p. łódzki wschodni, p. pabianicki oraz p. zgierski. 

Różnica ta pogłębia się, gdy analizie poddane zostanie wyłącznie Poddziałanie 8.2.1 – aż 

57,1% ogółu uczestników pochodziło z powiatu m. Łódź. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być charakterystyka omawianego Priorytetu oraz 

Poddziałania (działania skierowane na rozwój innowacyjności, nawiązywanie współpracy 

pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami nauki). Zgodnie ze słowami eksperta ds. 

transferu technologii, w przypadku Poddziałania 8.2.1 PO KL sytuacja ta wynika z tego, że 

w większych ośrodkach miejskich znajdują się firmy, które potrafią skorzystać na współpracy 

tego rodzaju: w większych miastach są firmy, które są w stanie skorzystać z oferty uczelni. 
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(…) jedziemy do małego miasteczka (…), jakaś mała firma, powiedzmy sklepik na osiedlu nie 

jest w stanie skorzystać ze współpracy z uczelnią bo on nie wie po prostu co z tym zrobić. 

[WE].  Struktura uczestników Priorytetu VIII oraz Poddziałania 8.2.1 PO KL odzwierciedla te 

przypuszczenia - najczęściej współpracują z uczelniami firmy z Łodzi. (…) ale to nie jest jakby 

kwestia PO KL-u [WE].  

Zróżnicowanie terytorialne – obszar miejski i wiejski 

Z komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim w większości skorzystali 

mieszkańcy obszarów miejskich. Poniższa tabela przedstawia odnotowane w tym zakresie 

różnice. 

Tabela nr 3. Zróżnicowanie terytorialne wsparcia  

 VI PO KL VII PO KL VIII PO KL IX PO KL 

obszar miejski 64,5% 60,70% 78,9% 56,4% 

obszar wiejski 35,5% 39,30% 21,1% 43,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PEFS. 

Największa dysproporcja pomiędzy liczbą wspartych osób z poszczególnych obszarów 

wystąpiła w Priorytecie VIII PO KL. W kontekście wcześniej przytoczonych informacji 

dotyczących tego, iż większych ośrodkach miejskich częściej znajdują się firmy, które potrafią 

wykorzystać wsparcie płynące z Priorytetu VIII PO KL, sytuacja ta wydaje się być zrozumiała. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do pozostałych Priorytetów PO KL, 

Priorytet VIII PO KL nie zawiera Działania dedykowanego obszarom wiejskim. 

Mimo tego, że w ramach Priorytetu VI, VII i IX PO KL przewidziano Działania dostępne dla 

mieszkańców obszarów wiejskich (6.3 PO KL, 7.3 PO KL oraz 9.5 PO KL) odsetek 

uczestników pochodzących z poza miast jest we wszystkich przypadkach mniejszy. Sytuacja 

ta wynikać może m.in. z: 

 lepszego przepływu informacji w obszarach miejskich na temat możliwości otrzymania 

wsparcia; 

 mniejszej świadomości mieszkańców obszarów wiejskich o korzyściach płynących 

z udziału w projektach; 

 braku dostosowania wsparcia do potrzeb obszarów wiejskich (brak uwzględnienia 

realiów rynku pracy – lokalnych przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie); 

 problemu z dojazdem w przypadku osób mieszkających w znacznej odległości od 

miejsca realizacji projektu. 

Aby wyjść naprzeciw tym barierom w projektach realizowanych w ramach RPO w latach 

2014-2020 oraz PO WER należy kontynuować działania zwiększające świadomość 

mieszkańców dotyczącą korzyści płynących z udziału w projektach, dążyć do większej 

indywidualizacji wsparcia uwzględniającego charakterystykę rynku pracy obszarów wiejskich. 

Istotne wydaje się być także samo miejsce realizacji projektu, które powinno być w miarę 

możliwości położone blisko miejsca zamieszkania grupy docelowej realizowanych projektów.  

 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Podsumowanie 

Powyższa analiza wykazała, że w najmniejszym stopniu ze wsparcia unijnego w ramach PO 

KL w woj. łódzkim skorzystali mieszkańcy powiatu m. Skierniewice. Oprócz tego stosunkowo 

małym odsetkiem wspartych osób charakteryzuje się powiat m. Piotrków Trybunalski (VII 

i IX PO KL) oraz powiat wieruszowski (VI, VII i VIII PO KL). 

Tabela nr 4. Powiaty najbardziej oraz najmniej wspierane w ramach komponentu 

regionalnego PO KL w woj. Łódzkim (Zestawienie uwzględniające liczbę mieszkańców 

w poszczególnych powiatach). 

  VI PO KL VII PO KL VIII PO KL IX PO KL 

największe 

wsparcie 

p. opoczyński 

p. piotrkowski 

p. 

tomaszowski 

p. brzeziński 

p. kutnowski 

p. skierniewicki 

m. Łódź 

p. łódzki 

wschodni 

p. powiat 

zgierski 

p. powiat 

brzeziński 

p. łęczycki 

p. rawski 

najmniejsze 

wsparcie 

m. 

Skierniewice 

p. łowicki 

p. 

skierniewicki 

m. Skierniewice 

m. Piotrków 

Trybunalski 

p. bełchatowski 

p. wieruszowski 

p. wieluński 

p. pajęczański 

m. Piotrków 

Trybunalski 

m. Skierniewice 

p. 

radomszczański 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PEFS i BDL. 

Znacząca część uczestników projektów realizowanych w ramach wszystkich czterech 

badanych Priorytetów PO KL zamieszkuje powiat m. Łódź. Sytuacja ta jest zrozumiała biorąc 

pod uwagę liczbę mieszkańców powiatu. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców 

w poszczególnych powiatach, p. m. Łódź nie jest największym odbiorcą wsparcia 

pochodzącego z komponentu regionalnego PO KL. Zbliżona sytuacja miała miejsce 

w powiecie zgierskim – drugim pod względem liczby mieszkańców. 

Analizując zróżnicowanie terytorialne osób wspartych w ramach komponentu regionalnego 

PO KL w województwie Łódzkim należy odnotować, że choć występują różnice pomiędzy 

liczbą wspartych osób w stosunku do liczby mieszkańców poszczególnych powiatów, nie są 

one na tyle znaczące, aby budzić niepokój. Liczebność uczestników w poszczególnych 

Priorytetach, Działaniach i Poddziałaniach PO KL zależeć może od wielu czynników 

społeczno-gospodarczych, takich jak np. sytuacja na rynku pracy, poziom bezrobocia, stopień 

rozwoju gospodarczego. 

Warto również odnotować, że (w przypadku projektów konkursowych) ulokowanie 

terytorialne wsparcia zależało w dużej mierze od projektodawców składających wnioski 

o dofinansowanie. Jednakże w przypadku projektów systemowych (np. 6.1.3, 7.1.1, 7.1.2 PO 

KL) projektodawcy w postaci m.in. powiatowych urzędów pracy, powiatowych centrów 

pomocy rodzinie,  zapewniali stosunkowo równomierny rozkład wsparcia pochodzącego ze 

środków unijnych. Poddziałania te charakteryzowały się także największymi liczebnościami 

uczestników. 
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Wskazania badanych beneficjentów dotyczące powiatów, które w sposób szczególny 

skorzystały z oferowanego wsparcia w większości były trafne. Natomiast wpływ kryteriów 

strategicznych stosowanych sporadycznie w planach działania poszczególnych Działań 

i Poddziałań PO KL nie znajduje bezpośredniego odzwierciedlenia w strukturze uczestników 

wsparcia. Wyjątkiem jest Poddziałanie 9.6.3 PO KL, jednakże w jego ramach zastosowano 

kryterium dostępu (nie strategiczne) ukierunkowujące wsparcie do powiatu piotrkowskiego 

i sieradzkiego, których mieszkańcy faktycznie stanowili znaczący odsetek wspartych osób 

w ramach tego Poddziałania. 

Ze wsparcia udzielonego w ramach wszystkich Priorytetów w mniejszej części skorzystali 

mieszkańcy obszarów wiejskich. Największy odsetek uczestników pochodzących z tych 

obszarów odnotowano w Priorytecie IX PO KL, natomiast najmniejszy w Priorytecie VIII PO 

KL. W celu zwiększenia udziału mieszkańców obszarów wiejskich należy przede wszystkim 

kontynuować działania zwiększające świadomość mieszkańców dotyczącą korzyści płynących 

z udziału w projektach oraz dążyć do większej indywidualizacji wsparcia uwzględniającego 

charakterystykę rynku pracy obszarów wiejskich.  

3.2 Ocena wsparcia w ramach Priorytetu VI PO KL 

3.2.1 Profil uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI PO KL 

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę uczestników projektów realizowanych w ramach 

Priorytetu VI PO KL w województwie łódzkim na podstawie danych PEFS 2007. 

Tabela 5. Struktura uczestników projektów realizowanych w poszczególnych 

Poddziałaniach Priorytetu VI. 

 
Kryterium 

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 
Priorytet VI  PO 

KL 

Płeć 

kobiety 77,1% 91,2% 55,6% 53,4% 60,4% 58,8% 

mężczyźni 22,9% 8,8% 44,4% 46,6 39,6% 41,2% 

Wykształcenie 

gimnazjalne 2,6% 0,1% 2,7% 1,2% 12,1% 2,8% 

podstawowe 3,9% 0% 12,3% 2,1% 8,9% 10,6% 

ponadgimnazjalne 40,1% 21,2% 59,6% 34,4% 47,3% 55,2% 

pomaturalne 21,1% 7,7% 5,8% 16,9% 19,6% 8,4% 

wyższe 32,3% 71,1% 19,7% 45,4% 12,1% 23,0% 

Wiek 

poniżej 25 roku życia 26,2% 10,6% 36,5 23,8% 38,9% 34,4% 

25-34 lata 32,5% 47,5% 26,6 40,1% 25,2% 28,2% 

35-44 lata 13,3% 25,5% 13,1 12,2% 16,6% 13,5% 

powyżej 45 roku życia 28,0% 16,5% 23,7 23,9% 19,3% 23,9% 

Status osoby na rynku pracy 

bezrobotny 47,9% 0% 63,8% 48,7% 31,8% 59,2% 

długotrwale bezrobotny 21,0% 0% 36,2% 16,7% 11,8% 32,2% 

nieaktywny zawodowo 24,1% 0% 0,0% 16,4% 13,3% 3,8% 

nieaktywny zawodowo - osoba 
ucząca się lub kształcąca 

5,9% 0% 0,0% 7,5% 15,6% 1,4% 

zatrudniony 0,7% 99,6% 0,0% 9,3% 22,6% 3,2% 

zatrudniony - samozatrudniony 0,1% 0% 0,0% 0% 0,9% 0,0% 

zatrudniony w administracji 
publicznej 

0,3% 0,4% 0,0% 1,4% 4,1% 0,2% 
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Kryterium 

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 
Priorytet VI  PO 

KL 

Liczba uczestników ogółem 10 021 1 782 69 714 3 390 3 296 87 419 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PEFS 2007. 

W strukturze uczestników przeważały kobiety (58,8% w skali całego priorytetu). Największą 

przewagę kobiety miały w przypadku Poddziałania 6.1.2, co jest spójne ze strukturą 

zatrudnienia w publicznych służbach zatrudnienia (w 2013 roku 83,8% pracowników polskich 

publicznych służb zatrudnienia stanowiły kobiety2). Dość duża przewaga kobiet wystąpiła 

również w Poddziałaniu 6.1.1 i Działaniu 6.3. 

Nieco ponad połowa uczestników miała wykształcenie ponadgimnazjalne (55,2%), 

największy odsetek osób z takim wykształceniem uczestniczył w projektach systemowych 

w ramach Poddziałania 6.1.3. W Poddziałaniu 6.2 więcej uczestników legitymowało się 

wykształceniem wyższym niż gimnazjalnym (kolejno 45,4% i 34,4%). 

Struktura wiekowa uczestników była stosunkowo równomiernie rozłożona, z niewielką 

przewagą osób młodych (poniżej 25. roku życia), których w skali całego priorytetu było 

34,4%, jednak patrząc na poszczególne Działania/Poddziałania, jedynie w Poddziałaniu 6.1.3 

oraz Działaniu 6.3 stanowili oni największą grupę uczestników. W Poddziałaniu 6.1.1 oraz 

Działaniu 6.2 największy odsetek to osoby w wieku 25-35 lat. 

Wsparcie otrzymały przede wszystkim osoby, które zakwalifikowano jako bezrobotne 

(59,2%) oraz długotrwale bezrobotne (32,3%). 

Sytuacja zawodowa badanych w momencie przystąpienia do projektu 

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie sytuacji na rynku pracy uczestników projektów 

w momencie realizacji badania ilościowego w ramach przedmiotowego badania. 

                                           
2 Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2013 roku, opracowanie 

Wydziału Analiz i Statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014, dostępne pod adresem 
https://psz.praca.gov.pl/ documents/10828/153505/Stan%20i%20struktura%20zatrudnienia%20w%20PUP%20i%20WUP%20-
%20Rok%202013?version=1.0&t=1403439725931, dostęp dnia 27 czerwca 2015), str. 16 
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Wykres nr  1. Sytuacja zawodowa uczestników badania w momencie realizacji badania 

(uczestnicy projektów z Poddziałań 6.1.1, 6.1.3 oraz 6.2), n łącznie=126. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

Patrząc zbiorczo na badanych uczestników, większość z nich pracuje w jakiejś formie 

zatrudnienia (26,2% na umowę o pracę na czas określony, 22,2% jest samozatrudnionych, 

13,5% na umowę o pracę na czas nieokreślony, 4,8% na podstawie umowy cywilno-

prawnej). 28,6% respondentów pozostaje bez zatrudnienia w momencie realizacji badania. 

Spośród tych bezrobotnych tylko co trzeci wykonywał pracę zarobkową po zakończeniu 

uczestnictwa w projekcie. 

Wśród badanych uczestników z Działania 6.3 8/10 osób jest zatrudnionych, jedna osoba 

prowadzi gospodarstwo rolne i jedna jest osobą bezrobotną. 

Warto odnieść te wskazania do ogólnopolskich wyników badań skuteczności interwencji 

z komponentu regionalnego PO KL3, gdzie w II. fali badania po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie pracę miało 67% uczestników, zaś po 18 miesiącach - 70% 

uczestników4. Są to wyniki w skali kraju (brak wymiernych wyników w województwie ze 

                                           
3 Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-
2013, badanie zrealizowane na zlecenie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w 
Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.  
4 Tamże, str. 114 

pracuję bez formalnej umowy z pracodawcą

odbywam staż lub praktykę

inna sytuacja

pracuję na umowę- zlecenie lub umowę o dzieło

pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony

jestem samo- zatrudniony/a (zarejestrowana
działalność gospodarcza, zlecenia realizowane

dla jednego zleceniodawcy)

pracuję na umowę o pracę na czas określony

jestem osobą bezrobotną, poszukuję pracy

0,0%

5,9%

17,6%

29,4%

47,1%

1,0%

2,0%

2,0%

4,0%

14,1%

20,2%

28,3%

28,3%

10,0%

10,0%

80%

0,8%

1,6%

2,4%

4,8%

13,5%

22,2%

26,2%

28,6%

łącznie 6.2 6.1.3 6.1.1
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względu na zbyt małe liczebności w badaniu), jednak pokazują one, że skuteczność wsparcia 

w województwie łódzkim bliskie jest średnim wartościom dla całego kraju. 

Źródła wiedzy o projekcie 

Największy odsetek badanych dowiadywał się o projekcie w urzędzie pracy (54%). Wynik ten 

związany jest przede wszystkim z najwyższym odsetkiem uczestników projektów 

systemowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO 

KL. 

Wykres nr  2. Źródło wiedzy o projekcie, n=126. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

Kolejnym źródłem, z którego korzystali badani uczestnicy, był Internet, w którym 

samodzielnie poszukiwali oni wsparcia bądź dostali/przeczytali informację o projekcie. Co 

dziesiąty badany dowiedział się o projekcie od znajomych. Pozostałe źródła wiedzy 

o projekcie pojawiały się w pojedynczych przypadkach. 

Powody przystąpienia do projektu 

Powody przystąpienia do projektu nie są zaskoczeniem w kontekście celów interwencji 

w ramach VI. Priorytetu. 

Wykres nr  3. Powody, dla których uczestnicy zdecydowali się przystąpić do projektu, 

n=126. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

Zobaczyłem/am reklamę w mieście (plakat, billboard)

Zobaczyłem/am reklamę w telewizji

Zobaczyłem/am reklamę w prasie

nie pamiętam

Dowiedziałem/am się o projekcie od znajomych

Zobaczyłem/am reklamę w Internecie, dostałe/am
informację na skrzynkę mailową

Samodzielnie poszukiwałem/am oferty szkoleń w
Internecie i innych źródłach

Dowiedziałem/am się o projekcie w urzędzie pracy

0,8%

1,6%

4,8%

7,9%

9,5%

11,1%

13,5%

54,0%

namówili mnie do tego znajomi/rodzina

chciałem/am zdobyć nową wiedzę i
umiejętności

chciałem/am zmienić swoją sytuację zawodową

11,9%

59,5%

71,4%
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Najczęściej badani uczestnicy wskazywali, iż przystąpili do projektu ze względu na chęć 

zmiany swojej sytuacji zawodowej (71,4%), bądź chcieli zdobyć nową wiedzę i umiejętności 

(59,5%). Obok tych dwóch motywacji, pojawiły się także odpowiedzi wskazujące na namowę 

rodziny/znajomych, które pojawiały się przede wszystkim wśród uczestników Poddziałania 

6.1.3. 

3.2.2 Adekwatność wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL do potrzeb 

regionalnego rynku pracy 

Czy zakres wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL odpowiada na potrzeby regionalnego rynku 

pracy? 

Mechanizmy doboru wsparcia przez beneficjentów 

Analizę poziomu adekwatności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI warto zacząć 

od przeanalizowaniu sposobu, w jakim beneficjenci realizujący projekty w ramach tego 

priorytetu podeszli do określenia potrzeb i wyboru grup docelowych do projektu. 

Badani beneficjenci zostali zapytani, jakim był powód wyboru danej grupy docelowej.  

Wykres nr  4. Powody wyboru przez beneficjentów5 danej grupy docelowej do projektu, 

n=35. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

                                           
5 Odpowiedzi beneficjentów Poddziałań 6.1.1, 6.1.3 oraz Działania 6.2 PO KL. 

w przypadku tej grupy docelowej łatwiej osiągnąć wskaźniki
założone w projekcie,

inne powody

jest to grupa, którą łatwiej zrekrutować do projektu, niż inne
grupy,

ścisły związek wybranej formy wsparcia z kompetencjami
danej grupy docelowej

wynika z naszego profilu działalności oraz nakierowania na
taką grupę docelową

mamy doświadczenie w realizacji projektów dla danej grupy
docelowej

mamy lepsze rozpoznanie potrzeb szkoleniowych tej grupy
docelowej ze względu na nasze doświadczenie,

wybór tej grupy docelowej nastąpił dopiero po
przeprowadzeniu analizy sytuacji różnych grup na rynku

pracy,

jest to grupa w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
uważamy, że trzeba ich w szczególności wspierać,

wytyczne do konkursu narzucały daną grupę docelową

2,9%

2,9%

5,7%

5,7%

8,6%

17,1%

25,7%

37,1%

42,9%

51,4%
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Około połowa spośród respondentów swój wybór uzasadnia wytycznymi do danego 

konkursu. Nieco mniejszy odsetek respondentów odniosło się do przekonania, że dana grupa 

docelowa jest w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz do wyników badań, 

z których wynikała konieczność wsparcia właśnie takiej grupy. Odpowiedzi świadczące 

o (przynajmniej deklarowanym) zjawisku creamingu zostały wskazane jedynie 

w pojedynczych przypadkach. 

Beneficjenci najczęściej deklarowali, iż korzystali ze statystyk urzędów pracy, urzędu 

statystycznego (65,7%) oraz raportów na rynku pracy w województwie łódzkim (45,7%). Co 

trzeci z badanych wskazywał na własne badania rynku pracy oraz  własne doświadczenia 

w tym zakresie. W pojedynczych przypadkach zaistniała współpraca z konkretnymi 

pracodawcami (w przypadku projektów systemowych z 6.1.3 PO KL). 

Wybór form wsparcia był silnie uzależniony od Działania/Poddziałania, w którym realizowany 

był projekt. Właściwie jedynie w ramach Poddziałania 6.1.1 można mówić o swobodzie 

wyboru formy wsparcia. W ramach tego poddziałania beneficjenci dobierali instrumenty 

wsparcia ze względu na swoje zaplecze kadrowe (53,3% badanych), 40% beneficjentów 

wskazywało na doświadczenie akurat w takim zakresie wsparcia, taki sam odsetek wybrał 

formy wsparcia dopiero po przeprowadzeniu analizy potrzeb rynku pracy.  

Deklarowany wpływ wsparcia na pozytywną zmianę sytuacji zawodowej  

Wszyscy badani beneficjenci z Poddziałań 6.1.1, 6.1.3 i 6.2 PO KL wskazywali na wpływ 

wsparcia udzielonego w ramach projektu uczestnikom na pozytywną zmianę ich sytuacji 

zawodowej (57,1% odpowiedzi zdecydowanie tak, 42,9% odpowiedzi raczej tak). Według 

wiedzy prawie 40% (39,1%) projektodawców6 uczestnictwo w projekcie poprawiło sytuację 

zawodową ponad ¾ uczestników. Pozytywna zmiana na rynku pracy obejmowała przede 

wszystkim wzrost kompetencji dzięki szkoleniom i znalezienie zatrudnienia, przyjęcie do 

pracy stażystów przez firmy, w których odbywał się staż. Wśród beneficjentów Działania 6.2 

PO KL aż 66,7% uznaje, że ponad 75% działalności gospodarczych założonych ze wsparciem 

z projektu przetrwała co najmniej 18 miesięcy. Firmy zakładane ze wsparciem w ramach 

projektów najczęściej obejmowały usługi i handel (kolejno 91,7% i 75% badanych 

projektów), a w mniejszym odsetku projektów również branżę budowlaną i edukacyjną 

(kolejno 33,3% oraz 25%). 

Bardziej szczegółowo o adekwatność wsparcia do potrzeb rynku pracy w wymiarze danego 

powiatu zapytano beneficjentów działających w wymiarze lokalnym, czyli przedstawicieli 

Powiatowych Urzędów Pracy (Poddziałanie 6.1.3) oraz beneficjentów Działania 6.3 . Niemal 

wszyscy badani (91,7%) wskazali, że wsparcie oferowane w ramach projektu odpowiada 

potrzebom lokalnego rynku pracy.  

W przypadku Poddziałania 6.1.3 adekwatność odnosi się szczególnie do dużego zakresu 

wsparcia (wiele osób objętych wsparciem) i rozszerzenia wsparcia osób bezrobotnych 

w stosunku do możliwości własnych instytucji dzięki otrzymaniu dużych środków. Szczególnie 

doceniano możliwość realizacji projektu w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia. 

Mniejsza część respondentów jest przekonana co do tego, iż wsparcie kierowane do 

uczestników ma realny wpływ na sytuację na lokalnym rynku pracy (5/8 pozytywnych 

                                           
6 Z Poddziałań 6.1.1 i 6.1.3 PO KL 
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odpowiedzi), oceniając ten wpływ najczęściej jako raczej duży. Wpływ ten jest zgodny 

z celami wsparcia w ramach Priorytetu VI – respondenci głównie wskazują na spadek 

bezrobocia, wyszczególniając pozytywny wpływ na sytuację kobiet i mieszkańców obszarów 

wiejskich.  

Z racji specyfiki projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 PO KL, niemal wszyscy 

respondenci odnosili się do przydatności zrealizowanych szkoleń (szczególnie kursy prawa 

jazdy, językowe, obsługa kursów widłowych etc). 

Adekwatność wsparcia oraz efekty wsparcia na rynku pracy 

Czy zakres wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL odpowiada na potrzeby regionalnego rynku 

pracy? 

Badania ilościowe realizowane w ramach przedmiotowego badania wskazują, iż 68,4% 

badanych uczestników było zatrudnionych w momencie realizacji badania. Spośród 

nich 60,2% dostrzega wpływ projektu na uzyskanie zatrudnienia, co wskazuje, iż 

efekt netto wsparcia jest na poziomie 41,2%7. 

Adekwatność wsparcia w opinii uczestników badana była w kilku wymiarach – ich 

subiektywnego poczucia zadowolenia ze wsparcia oraz subiektywnie ocenianej użyteczności 

otrzymanego wsparcia (w postaci odsetka osób, które wykorzystują/wykorzystały 

wiedzę/umiejętności pozyskane w ramach projektów). 

Poziom zadowolenia z uczestnictwa w projekcie wśród uczestników projektów realizowanych 

w ramach Priorytetu VI8 jest dość wysoki. Średnia ocen poziomu tego zadowolenia 

(mierzonego na szkolnej skali 1-5) wynosi 3,79, przy małym zróżnicowaniu pomiędzy 

Działaniami/Poddziałaniami.   

Wykres nr  5. Przyczyny zadowolenia uczestników z udziału w projekcie w ramach 

Priorytetu VI (n=124) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

Uczestnicy zostali zapytani w sposób otwarty, z czego w szczególności są zadowoleni, jeśli 

chodzi o uczestnictwo w projekcie. Największy odsetek respondentów (43,5%) wskazał na 

możliwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych, w tym uzyskania formalnego potwierdzenia 

nowych umiejętności. Bardzo często pojawiało się również wskazanie możliwości zwiększenia 

                                           
7 Oznacza to, iż 41,2% badanych uczestników projektów z Priorytetu VI ma obecnie pracę i dostrzega 
wpływ wsparcia na uzyskanie zatrudnienia.  
8 Poddziałania 6.1.1, 6.1.3, 6.2 

polepszenie sytuacji zawodowej/otrzymanie zatrudnienia

inne (ogólnie pozytywna ocena wsparcia)

otrzymane środki finansowe/możliwość rozwoju działalności
gospodarczej

zwiększenie doświadczenia zawodowego

zwiększenie kwalifikacji zawodowych

5,6%

8,1%

13,7%

29,0%
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doświadczenia zawodowego, jednak respondenci nie zawsze rozumieli je tak samo – 

niektórzy wskazywali faktycznie doświadczenie u pracodawcy, inny odnosili się do nowego 

przeżycia, doświadczenia, jakim był sam udział w projekcie. Uczestnicy, którzy zadeklarowali 

brak zadowolenia z uczestnictwa w projekcie, odnosili się do jego niskiej skuteczności i braku 

przełożenia na ich życie zawodowe; były to jednak pojedyncze przypadki. 

Obok zadowolenia z uczestnictwa w projekcie, adekwatność badana była poprzez 

stwierdzenie, na ile uzyskane kwalifikacje, kompetencje i wsparcie przydało się uczestnikom 

w ich pracy zawodowej, którą uzyskali po zakończeniu udziału w projekcie. Poniższy wykres 

pokazuje odsetek pracujących w momencie badania uczestników, którzy zadeklarowali, iż 

wykorzystują w pracy wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach projektu. 

Wykres nr 6. Użyteczność otrzymanego wsparcia – wykorzystywanie nabytej 

wiedzy/umiejętności przez uczestników projektów w późniejszej pracy zawodowej. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

Wśród badanych uczestników szkoleń realizowanych w ramach Działania 6.3 aż 90,5% 

respondentów zadeklarowała, iż podnieśli oni swoje kompetencje dzięki szkoleniu. W ramach 

tego Działania realizowano projekty małe, skierowane do mieszkańców jednej gminy, 

zazwyczaj szkolenia dotyczyły jakiejś konkretnej umiejętności (np. kurs prawa jazdy 

określonej kategorii), dlatego też nie jest zaskoczeniem pozytywna ocena tego typu 

wsparcia.  

Bardzo często użyteczność uzyskanego wsparcia wskazywali uczestnicy, którzy otrzymali 

wsparcie na założenie działalności gospodarczej (użyteczność komponentu szkoleniowo-

doradczego) oraz projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Ogólnie 

można stwierdzić, że nieco poniżej połowy uczestników, którzy pracowali/prowadzili 

działalność gospodarczą w momencie badania, wykorzystywali zdobytą wiedzę/kompetencje. 

Przydatność uzyskanej wiedzy przy zakładanej działalności gospodarczej należy uznać za 

zaskakująco niską, jako że głównym celem przekazywania tego typu wsparcia 

towarzyszącego zakładanie działalności gospodarczej ma być pomoc w podjęciu 

odpowiednich działań związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy. Z drugiej 

odsetek badanych uczestników szkoleń w ramach Poddziałania
6.3, którzy podnieśli swoje kompetencje zawodowe dzięki

szkoleniu

odsetek badanych uczestników Poddziałania 6.1.3 i Działania 6.2,
dla których część szkoleniowo-doradcza była użyteczna przy

zakładaniu działalności gospodarczej

odsetek badanych uczestników Poddziałania 6.1.1, którzy
wykorzystali wiedzę ze szkoleń/doradztwa/stażu w swojej

późniejszej pracy zawodowej

odsetek badanych uczestników Poddziałania 6.1.3, którzy
wykorzystali wiedzę ze szkoleń w swojej późniejszej pracy

zawodowej

odestek badanych uczestników Poddziałania 6.1.3 i 6.2, którzy po
6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej

wykorzystywali jeszcze wiedzę otrzymaną w projekcie

odsetek badanych uczestników projektów w Działaniu 6.3, którzy
deklarowali wzrost w dużym stopniu ich kompetencji i umiejętności

zawodowych

90,50%

53,10%

47,10%

42,90%

40,60%

20%
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strony aż 87,7% uczestników projektów, którzy otrzymali dotację na założenie działalności 

gospodarczej dobrze ocenia uzyskane wsparcie (40,6% zdecydowanie dobrze, 46,9% raczej 

dobrze9). Podobnie wysoki odsetek uczestników pozytywnie oceniający uzyskane wsparcie 

zdiagnozowano wśród badanych uczestników Poddziałania 6.1.3 korzystających ze wsparcia 

szkoleniowego. 

Ze względu na szczególnych charakter projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 PO 

KL, poniżej przedstawiono zestawienie oceny adekwatności projektów w różnych wymiarach. 

Wykres nr  7. Rozkład odpowiedzi dotyczący adekwatności wsparcia w różnych obszarach 

– deklaracje uczestników projektów z Działania 6.3 (n=10)10. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

Wszyscy badani respondenci uznali, że projekt, w którym brali udział pozwala na zdobycie 

nowych kompetencji i kwalifikacji. Większość respondentów uznała, że projekty te bardzo 

pozytywnie wpływają na zwiększenie się pewności siebie, integrację społeczności lokalnej 

i podniesienie szans znalezienia pracy. Respondenci nie byli przekonani, iż uczestnictwo 

w projekcie może przyczynić się do zmiany ich sytuacji materialnej. 

Adekwatność wsparcia oferowanego w ramach Działania 6.1.2 

Działanie 6.1.2 PO KL oferowało wyjątkowe wsparcie, porównując z innymi 

Działaniami/Poddziałaniami VI. Priorytetu ze względu na kierowanie wsparcia nie do osób 

bez pracy, a do pracowników instytucji wspierających osoby bezrobotne. Z tego względu 

zagadnienie adekwatności zostało omówione osobno dla tego Poddziałania. 

Wszyscy badani beneficjenci zgodzili się co do tego, iż wsparcie w ramach projektu 

przyczyniło się do bardziej skutecznych działań urzędu w zakresie aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych, a więc uznali wsparcie za adekwatne do potrzeb. 

Sami badani uczestnicy byli zadowoleni z projektu (7/8 respondentów ocenili poziom swojego 

zadowolenia na 5 w 5-stopniowej skali). Uczestnicy wskazywali, iż głównymi przyczynami 

zadowolenia były korzyści z możliwości pozyskania dodatkowych kwalifikacji (poprzez 

                                           
9 Wśród badanych uczestników Poddziałania 6.1.3 oraz Działania 6.2, którzy uzyskali wsparcie w 
założeniu działalności gospodarczej. 
10 Ze względu na małą liczebność, wykres został przedstawiony liczbowo, a nie procentowo. 
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szkolenia, studia) oraz możliwości utrzymania/otrzymania zatrudnienia. Niezadowolenie 

dotyczyło głównie poziomu zarobków, umowy na zastępstwo oraz ciężkich warunków pracy. 

Podobny odsetek respondentów uznaje, że uczestnictwo w projekcie miało wpływ na wzrost 

umiejętności i wiedzy użytecznych w pracy zawodowej.  

Badani uczestnicy zostali również poproszeni o wskazani innych działań, które według nich 

byłyby użyteczne w kontekście podnoszenia wiedzy i kompetencji zawodowych. Połowa 

uczestników badania uznała, iż przydatne byłyby szkolenia, szczególnie w następujących 

obszarach: poradnictwo, administracja, kadry, praca z klientem, zagadnienie wypalenia 

zawodowego. Kilka wskazań (3) dotyczyło studiów podyplomowych (w zakresie doradca 

zawodowy, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi). Dla jednego z uczestników 

użytecznym byłoby utrzymanie zatrudnienia po projekcie.  

Zważając na powyższe wyniki, można uznać, że zarówno w opinii beneficjentów jak 

i uczestników, wsparcie oferowane w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL było trafne. 

3.2.3 Ocena przydatności poszczególnych działań oferowanych w ramach Priorytetu VI 

PO KL na rynku pracy 

Jakie działania okazały się najbardziej przydatne na rynku pracy? Jakich działań zabrakło? 

Zakres form wsparcia, z których mogli korzystać uczestnicy w ramach Poddziałań 6.1.1 oraz 

6.1.3 PO KL był zbliżony (z wyłączeniem dotacji na rozwój własnej firmy, która była 

niedostępna w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL). 

Wykres nr  8. Formy wsparcia, z których korzystali badani uczestnicy projektów 

z Poddziałań 6.1.1 oraz 6.1.3 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

Zdecydowanie najwięcej spośród badanych uczestników korzystało z kursów, warsztatów 

i szkoleń (40,5%). Około jedna trzecia badanej grupy uczęszczała na staż, 

praktyki/przygotowanie zawodowe, zaś 20,7% uczestników otrzymało środki na rozwój 

przedsiębiorczości/własnej firmy. W przypadku Działania 6.2 8/10 badanych korzystało 

inne

doradztwo

nie wiem/trudno powiedzieć
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z dotacji na rozwój własnej firmy, zaś 2 otrzymało wsparcie pomostowe. Badani uczestnicy 

Działania 6.3 najczęściej korzystali z różnych form szkoleniowych (8/10) oraz z doradztwa 

zawodowego (7/10).  

Porównując strukturę wszystkich uczestników pod kątem form wsparcia, z których korzystali, 

ze strukturą pracujących w momencie badania można zauważyć, że niektóre z instrumentów 

mogły okazać się bardziej skuteczne. W największym wymiarze widać to w przypadku 

środków na rozwój własnej działalności gospodarczej, jednak różnice są na tyle małe, że 

trudno wskazać jednoznacznie, aby właśnie ta forma wsparcia była wyjątkowo skuteczna. 

Jednak taki rozkład jest spójny z wypowiedziami badanych beneficjentów Poddziałania 6.1.3 

PO KL, którzy za najskuteczniejszą formę wsparcia najczęściej uznają właśnie środki na 

rozwój przedsiębiorczości. Taki wybór najskuteczniejszej formy wsparcia uzasadniany jest 

największą efektywnością zatrudnieniową. 

Analiza wsparcia kierowanego na rozwój własnej firmy pokazuje jednoznacznie, że we 

wszystkich przypadkach badanych uczestników to dotacja była zarówno najbardziej pomocna 

w założeniu działalności gospodarczej, jak i okazała się niezbędna do prowadzenia firmy 

w ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności11. Drugą w kolejności po dotacji formą wsparcia 

ze względu na użyteczność w prowadzenia działalności w ciągu pierwszych 6 miesięcy jest 

wsparcie doradcze i wsparcie szkoleniowe12. Beneficjenci również największej skuteczności 

upatrują w dotacji (7/12 wskazań w przypadku Działania 6.2 PO KL), jednak nieco częściej 

niż uczestnicy doceniają wsparcie pomostowe (2/12 przypadków wskazania tej formy 

wsparcia jako najskuteczniejszej). 

Deklaracje badanych uczestników, którzy korzystali ze wsparcia na założenie działalności 

gospodarczej wskazują, że nie występuje na znaczącą skalę efekt biegu jałowego 

w przypadku przyznawania dotacji na ten cel. 81,3% badanych uczestników, którzy założyli 

działalność gospodarczą dzięki wsparciu z Priorytetu VI (Poddziałanie 6.1.3 oraz Działanie 6.2 

PO KL) deklaruje, że nie założyliby działalności bez wsparcia EFS. Osoby, które deklarują, że 

mimo braku tego typu dotacji założyłyby działalność, wykorzystałyby środki własne (15,6% 

wszystkich, którzy z takiego wsparcia otrzymali), pożyczyliby od rodziny lub zaciągnęli kredyt. 

Badani uczestnicy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3, którzy korzystali 

z innych niż dotacja form wsparcia, wskazywali na największą przydatność staży i praktyk 

w znalezieniu zatrudnienia. Taką samą opinię co do skuteczności poszczególnych form 

wsparcia mieli beneficjenci tych projektów, wskazując na fakt wysokiej (szczególnie wyższej 

niż w przypadku szkoleń) efektywności zatrudnieniowej takiego działania. Badani 

projektodawcy za najmniej skuteczną formę wsparcia uznawali najczęściej kursy i szkolenia, 

wskazując na ich mały efekt zatrudnieniowy w porównaniu z innymi oferowanymi w ramach 

projektów formami wsparcia. W przypadku tego Poddziałania wszystkie projekty 

(realizowane w trybie systemowym) oferowały ten same formy wsparcia, więc możliwości 

porównania są duże, a więc i opinie beneficjentów są spójne. Żaden z badanych 

                                           
11 Wskazania badanych uczestników Poddziałania 6.1.3 i Działania 6.2, wśród których 100% tych, 

którzy otrzymali środki na działalność gospodarczą wskazali takie odpowiedzi. 
12 Respodenci (uczestnicy Poddziałania 6.1.3 i Działania 6.2) zostali poproszeni o rangowanie form 
wsparcia związanych ze wsparciem na rozwój firmy, gdzie na pierwszym miejscu miała znaleźć się ta 

najbardziej pomocna w prowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu pierwszych 6. miesięcy. 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

beneficjentów nie uznał, aby było zasadne wprowadzenie jakichś innych skutecznych form 

wsparcia osób poszukujących zatrudnienia. Kwestia małej skuteczności szkoleń 

realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 może się wiązać z innym systemem kierowania 

wsparcia do uczestników niż w projektach konkursowych w ramach Poddziałania 6.1.1.  

Z kolei uczestnicy projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 jednogłośnie wskazali za to 

największą przydatność szkoleń/ warsztatów/ kursów w znalezieniu pracy (wśród 

badanych uczestników tego Poddziałania nie znalazły się żadne osoby, które korzystały 

z praktyk czy staży, dlatego też trudno skonfrontować ze sobą wyniki z Poddziałania 6.1.1 

i 6.1.3). Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 najczęściej 

wskazywali jako najskuteczniejszą formę wsparcia identyfikacja potrzeb osób pozostających 

bez zatrudnienia, w tym m. in. poprzez zastosowanie IPD (6/15 badanych), dopiero na 

drugim miejscu pod kątem skuteczności znalazły się szkolenia prowadzące do podniesienia, 

uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Gdy badani byli proszeni 

o zaproponowanie innego wsparcia użytecznego w poprawie sytuacji zawodowej 

uczestników, często wskazywano na staże i praktyki zawodowe. W ostatnich latach te 

postulaty są już w dużej mierze wdrażane w życie, chociażby poprzez wprowadzenie jako 

kryterium dostępu kryterium efektywności zatrudnieniowej - beneficjent musi 

udokumentować, że określony odsetek uczestników znalazło pracę w ciągu 3 miesięcy od 

zakończenia udziału w projekcie.  

Uczestnicy projektów w ramach Działania 6.3 biorący udział w badaniu wskazywali, że 

według nich największa skuteczność szkoleń wiąże się przede wszystkim z możliwością 

wymiernego podniesienia konkretnych kwalifikacji. Skuteczność doradztwa zawodowego 

i przekazywania informacji na temat rynku pracy głównie leży w indywidualnym podejściu do 

uczestnika w takich rozmowach.  

Beneficjentów zapytano o to, jakie czynniki mogłyby mieć pozytywny wpływ na skuteczność 

projektów w kontekście poprawy sytuacji uczestników na rynku pracy. 

Wykres nr  9. Proponowane przez beneficjentów13 czynniki, które mogłyby pozytywnie 

wpłynąć na skuteczność projektów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

                                           
13 Beneficjenci Poddziałań 6.1.1, 6.1.3 oraz Działania 6.2. 

zmniejszenie zakresu oferowanych form wsparcia

inny system wyboru projektów

inny sposób rozliczania projektów

inne

wybór innego obszaru realizacji projektu

skierowanie projektu do innej grupy docelowej

wyższe dofinansowanie projektu

rozszerzenie zakresu oferowanych form wsparcia

2,9%

2,9%

5,7%

5,7%

11,4%

14,3%

40,0%

62,9%
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Największy odsetek badanych beneficjentów (62,9%) wskazał na rozszerzenie zakresu 

oferowanych form wsparcia, 40% postuluje wyższe dofinansowanie projektu. Inne 

możliwości wskazywali pojedynczy beneficjenci. 

Istotnym czynnikiem zwiększającym skuteczność wsparcia jest jego maksymalne 

dostosowanie do potrzeb konkretnego uczestnika. Jeden z respondentów IDI, odwołując się 

do wsparcia w ramach projektów systemowych z Poddziałania 6.1.3, wskazał, że najczęściej 

kluczowe jest wskazanie danemu odbiorcy wsparcia odpowiedniej drogi na rynku pracy, 

zweryfikowanie jego dążeń i deklarowanych potrzeb: ta osoba będzie ukierunkowana na 

dane działanie, tzn. nie dostanie wsparcia takiego jakie ona chce dostać, tylko będzie 

ukierunkowana i dostanie pomoc w postaci takiej, że osoba, doradca zawodowy, ewentualnie 

psycholog, bo są różne osoby, które mogą ukierunkować osobę zawodowo; po rozmowie 

będzie w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście ten kierunek, który ta osoba sobie wybrała jest 

adekwatny do jej umiejętności, charakteru, rynku pracy. No bo generalnie często jest też tak, 

że ta osoba bezrobotna nie ma w ogóle rozeznania na rynku, co jest w danym momencie 

potrzebne, tak. W ogóle nie ma wiedzy na temat ekonomii, więc często jest tak, że 

najważniejszy efekt to jest taki, żeby osoba była.. uzyskała wiedzę taką, żeby móc 

rzeczywiście później wykorzystać, którą formę wsparcia otrzyma. I ta forma wsparcia, że 

będzie adekwatna do jej rzeczywistych potrzeb, a nie tylko potrzeb tej osoby.[IDI] Również 

w przypadku projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu VI uczestnicy 

badań jakościowych zwracałi uwagę na szczególną skuteczność wsparcia kompleksowego – 

ważne jest, aby ścieżka wsparcia została najpierw wytyczona przez specjalistę w tym 

zakresie i następnie prowadzona, powinna również zakończona być formą umożliwiającą 

nabycie praktyki/doświadczenia zawodowego. Podsumowując – jednym z istotniejszych 

czynników warunkujących skuteczność wsparcia jest jego indywidualizacja 

i kompleksowość. 

Wśród badanych beneficjentów Działania 6.3 jedynie mniejszość była zdania, iż można 

zastosować inne formy wsparcia, który dałyby lepszy efekt w zakresie: zwiększania poziomu 

aktywności zawodowej uczestników (23% badanych), w zakresie obniżania bezrobocia oraz 

zapobiegania wykluczeniu społecznemu (35,3%). Postulowane inne formy wsparcia nie 

wybiegały jednak poza standardowe metody aktywizacji zawodowej. Beneficjenci nie 

uwzględniali też w swoich odpowiedziach, na ile ich postulaty są realistyczne, jako że 

pojawiały się propozycje tak jak „szybsze znalezienie pracy”. Ogólnie wskazywano na 

konieczność dalszego szkolenia i podnoszenia umiejętności, zdobywania doświadczenia 

zawodowego oraz poradnictwa zawodowego. 

Określenie skuteczności wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

zatrudnienia odnosi się do efektów danego rodzaju wsparcia, najskuteczniejsze są te 

narzędzia, które w największym stopniu przyczyniają się do znalezienia pracy przez 

uczestnika projektu. Kierowanie wsparcia do uczestników jest działaniem nakierowanym na 

kształtowanie strony podażowej rynku pracy. W wywiadach eksperckich pojawiały się 

głosy wskazujące, że takie działanie nie będą skuteczne w sytuacji, gdy w określonych 

rejonach/powiatach nie ma popytu na pracę. W takiej sytuacji ukształtowanie/podniesienie 

jakości strony podażowej nie przyniesie skutku, bo po prostu nie ma miejsc pracy, na których 

te osoby mogłyby pracować (w wielu powiatach brakuje przede wszystkim tej strony 

popytowej, czyli wzmocnienie popytu na pracę byłoby tu z tego punktu widzenia (…) 
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wskazane [WE]). Istotny problemem wskazywanym przez ekspertów jest również 

pogłębiająca się segmentacja rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i w regionie: to co się 

ostatnio zarysowało, ale nie tylko w regionie ale także w całej Polsce, to ma moim zdaniem 

no takie kluczowe znaczenie dla oceny sytuacji na rynku pracy to jest pogłębiająca się 

segmentacja rynku pracy. Czyli krótko mówiąc na tym rynku pracy (…) pogłębia się i utrwala 

pewne zróżnicowanie.. (…) Oczywiście wchodzi w grę przekrój przestrzenny po pierwsze, no 

są z jednej strony niezłe miejsca pracy, niezłe rynki pracy, w kilku dużych aglomeracjach w 

Polsce. Z drugiej strony mamy no niedobre miejsca pracy, złe miejsca pracy, tzn. niestabilne, 

niskie [niezrozumiałe] wynagrodzenia o silnych wahaniach, dużych zwolnieniach, dużej 

rotacji, krótkie okresy zatrudnienia [WE]. Inną linią podziału tych dwóch rodzajów rynku 

pracy jest wiek pracownika, bo te niestabilne miejsca pracy zajmowane są obecnie przez 

ludzi młodych, którzy mają znacząco utrudniony dostęp do bardziej stabilnych form 

zatrudnienia. Taka sytuacja na rynku pracy osłabia, według wypowiedzi ekspertów, 

oddziaływanie interwencji programów operacyjnych na rynek pracy. Programy te są 

skierowane (…) do osób, które są (…) bardziej mobilne, bo coś im brakuje, które są w stanie 

być aktywne zawodowo, czyli ja bym powiedział one są skierowane bardziej do tej grupy 

osób, która no jest potencjalnie, może być wciągnięta do tej aktywizacji zawodowe i to jest 

dobrze. (…)  powstaje pytanie, co potem z tymi osobami może się na rynku pracy zadziać. 

Właśnie wejście tych osób potem w ten segment rynku pracy niedobry, no sprawia, że po 

krótkim czasie znowu one wracają na rynek pracy najczęściej jako bezrobotni no i rezultat 

jest taki, że skuteczność działań tych programów operacyjnych jest ograniczona. [WE] 

Pojawia się tu postulat, że należy również działać na rzecz tworzenia miejsc pracy, 

generowania systemu zachęt wobec zatrudniania większej liczby pracowników w rejonach 

o szczególnie trudnej sytuacji jeśli chodzi o stronę popytową rynku pracy: czyli ja bym 

powiedział, problem główny to tu polega też na tym, żeby dokonać pewnych zmian regulacji 

prawnych, związanych z tymi segmentami. No czyli po pierwsze trzeba by zrównać miejsca 

pracy pod względem oskładkowania, opodatkowania, żeby [niezrozumiałe] nie było tak, że 

są z tego punktu widzenia  dla pracodawców korzystniejsze niektóre takie miejsca pracy, 

a inne nie, prawda. Czyli żeby tutaj nastąpiło zrównanie. I to jest taki postulat, ale nie 

związanych z programami operacyjnymi, bo one są... tylko, że te programy operacyjne, one 

by miały znaczne lepsze rezultaty i efekty, gdyby można było dokonać osłabienia tej 

segmentacji rynku pracy na te miejsca złe i lepsze. [WE] 

Skuteczność wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.2 

W ramach Poddziałania 6.1.2 oferowano inne formy wsparcia niż w pozostałych 

Poddziałaniach/Działaniach w ramach Priorytetu VI. 
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Wykres nr  10. Formy wsparcia wykorzystywane przez badanych beneficjentów 

Poddziałania 6.1.2 oraz te wskazane jako najskuteczniejsze (n=15). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

Zdecydowana większość z beneficjentów stosowała dofinansowanie do wynagrodzenia 

pracowników (80%), nieco mniejszy odsetek szkolenia dla pracowników. Beneficjenci, którzy 

nie dofinansowywali wynagrodzeń w ramach projektu, finansowali je w całości (20% 

badanych). Jedynie 13,3% oferowało studia wyższe, w pojedynczych przypadkach 

pracownicy mieli możliwość skorzystania ze studiów podyplomowych. 

Miejsca pracy wspierane w ramach projektu to pośrednik pracy i doradca zawodowy. 

Dofinansowano średnio 4,75, zaś finansowano średnio 10,3. Niemal wszyscy beneficjenci 

(93,3%) deklarowali, że efektem zatrudnienia nowych pracowników w ramach projektu było 

zwiększenie skuteczności działań z zakresu aktywizacji zawodowej poparte wskaźnikami, co 

trzeci respondent wskazał możliwość poszerzenia zakresu usług oferowanych klientom. 

Wszyscy beneficjenci stwierdzili, iż wsparcie w ramach projektu zatrudnienia pracowników 

urzędu przyczyniło się do bardziej skutecznych działań urzędu w zakresie aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych (57,1% odpowiedzi zdecydowanie tak, 42,9% raczej tak). 

Obok skuteczności w zakresie dofinansowywaniu/finansowaniu miejsc pracy w publicznych 

służbach zatrudnienia, z wypowiedzi beneficjentów wynika również ich trwałość – aż 85,7% 

badanych beneficjentów, którzy finansowali/dofinansowywali miejsca pracy w ramach 

projektu planują utrzymać te miejsca pracy w tej samej liczbie po zakończeniu realizacji 

projektu. Co więcej, badani beneficjenci deklarują (71,4% wskazań), że w przypadku braku 

wsparcia ich urzędu w ramach projektu, zadania byłyby wykonywane, ale w mniejszym 

wymiarze. Jedynie w przypadku 21,4% badanych zadania byłyby wykonywane w takim 

samym wymiarze przez pracowników wynagradzanych z innych źródeł finansowania, zaś 

w jednym przypadku obowiązki te nie byłyby wykonywane (stan zatrudnienia byłby mniejszy 

niż w sytuacji dofinansowania w ramach projektu) 

Beneficjenci byli również poproszeni o wskazanie najskuteczniejszej według nich formy 

wsparcia oferowanej w ramach danego projektu. Niemal połowa badanych wskazała na 

Studia podyplomowe dla pracowników

Studia wyższe (licencjackie/magisterskie)

Finansowanie miejsca pracy (Całość wynagrodzenia)

Szkolenia dla pracowników

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników
(część wynagrodzenia)

6,70%

13,30%

20,00%

73,30%

80,00%

33,30%

20,00%

46,70%

odsetek beneficjentów, którzy wskazali daną formę wsparcia, jako najskuteczniejszą

odsetek badanych projektów, w którzy wykorzystywano daną formę wsparcia
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dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, zaś jedna trzecia – finansowanie miejsc 

pracy w całości. Uzasadnienia wyboru finansowania/dofinansowania danej formy wsparcia 

jako najbardziej skutecznej opierało się na odniesieniu do możliwości utrzymania 

zatrudnienia, zatrudnienia dodatkowych osób, odciążenia budżetu instytucji. Wskazywanie 

szkoleń wiązało się w opinii beneficjentów z poszerzeniem kwalifikacji pracowników 

i zwiększeniem jakości obsługi. 

Powyższe wyniki badań wskazują, iż ocena najskuteczniejszych form wsparcia uzależniona 

była w dużej mierze od Działania/Poddziałania, w ramach którego realizowany był dany 

projekt. W ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.3 (wśród osób, które nie otrzymały dotacji) 

i Działania 6.3 najczęściej wskazywano szkolenia/kursy/warsztaty, w ramach Poddziałania 

6.1.2 dofinansowanie/finansowanie miejsc pracy, w ramach Poddziałania 6.1.3 oraz 6.2 – 

dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

3.2.4 Podsumowanie 

Ze wsparcia w ramach Priorytetu VI skorzystało łącznie 87 419 osób, z czego 58,8% to 

kobiety. Uczestnicy najczęściej dowiadywali się o projekcie w urzędzie pracy, a do projektu 

przystępowali ze względu na chęć zmiany swojej sytuacji zawodowej. Wśród uczestników 

w momencie badania 66,7% stanowiły osoby pracujące, a efekt netto wsparcia jest na 

poziomie 41,2% , 28,6% to osoby bezrobotne. 

Adekwatność wsparcia do potrzeb rynku pracy została oceniona wysoko, szczególnie przez 

beneficjentów, ale także uczestników projektów. Beneficjenci wsparcie dostosowywali do 

wymogów konkursów, statystyk publicznych i wyników analiz raportów na temat sytuacji 

rynku pracy oraz swojego doświadczenia i zaplecza.  

W ramach wszystkich Działań/ Poddziałań PO KL beneficjenci deklarowali adekwatność 

oferowanego przez nich wsparcia do potrzeb lokalnego rynku pracy, również z perspektywy 

zakończonego projektu. Uczestnicy projektów również raczej pozytywnie odnosili się do 

otrzymanego wsparcia, większość deklarowała zadowolenie z otrzymanej pomocy, 

szczególnie w zakresie podwyższenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia nowych 

doświadczeń/praktyki zawodowej. 

Ocena najskuteczniejszych form wsparcia uzależniona była w dużej mierze od 

Działania/Poddziałania, w ramach którego realizowany był dany projekt. W ramach 

Poddziałania 6.1.1, 6.1.3 (wśród osób, które nie otrzymały dotacji) i Działania 6.3 PO KL 

najczęściej wskazywano szkolenia/ kursy/ warsztaty, w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL 

dofinansowanie/finansowanie miejsc pracy, w ramach Poddziałania 6.1.3 oraz 6.2 PO KL – 

dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czynnikiem decydującym o skuteczności 

wsparcia jest jego indywidualizacja i kompleksowość, istotne jest również umożliwienie 

odbiorcom wsparcia uzyskanie doświadczenia zawodowego (w postaci 

praktyki/stażu/dofinansowania do wyposażenia miejsca pracy), które w największym stopniu 

zwiększa ich szanse na znalezienie zatrudnienia. 
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3.3 Ocena wsparcia w ramach Priorytetu VII PO KL 

3.3.1 Profil uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII PO KL 

Grupy docelowe projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII PO KL w latach 2008-2014 

określone zostały na podstawie danych zawartych w bazie PEFS 2007. Poniżej przedstawiono 

strukturę uczestników z uwzględnieniem zmiennych takich, jak: 

 płeć, 

 wykształcenie, 

 wiek, 

 status na rynku pracy osoby w momencie przystąpienia do projektu. 

 

Tabela nr 6. Struktura wiekowa uczestników projektów, realizowanych w ramach VII 

Priorytetu PO KL na terenie województwa łódzkiego. 

 7.1.1, 7.1.2, 
7.2.1 

7.1.3 7.2.2 7.3 7.4 Priorytet VII  PO KL 

poniżej 25 
roku życia 

27,0% 3,8% 11,0% 37,3% 7,7% 23,7% 

25-34 lata 24,1% 35,1% 31,6% 16,9% 22,4% 25,3% 

35-44 lata 19,9% 28,1% 22,8% 18,5% 19,6% 20,8% 

powyżej 45 
roku życia 

29,0% 33,0% 34,6% 27,4% 50,3% 30,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research. 

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, że najmniejszy odsetek najmłodszych 

uczestników (poniżej 25. roku życia) wsparty został w Poddziałaniu 7.1.3 (3,8%); 7.2.2 

(11%) oraz Działaniu 7.4 (7,7%) PO KL. Osoby zaliczane do kategorii wiekowej 25-34 oraz 

35-44 lata najliczniej reprezentowane były w Poddziałaniu 7.1.3 PO KL, natomiast osoby 

powyżej 45. roku życia stanowiły największy odsetek uczestników Działania 7.4 oraz 

Poddziałania 7.2.2 PO KL. 

Wykres nr 7. Płeć uczestników projektów, realizowanych w ramach VII Priorytetu PO KL 

na terenie województwa łódzkiego. 

 7.1.1, 7.1.2, 
7.2.1 

7.1.3 7.2.2 7.3 7.4 Priorytet VII  
PO KL 

kobiety  63,2% 90,2% 69,9% 69,6% 60,2% 66,8% 

mężczyźni 36,8% 9,8% 30,1% 30,4% 39,8% 33,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research. 

Zdecydowaną większość uczestników projektów realizowanych w ramach wszystkich 

analizowanych Działań /Poddziałań stanowiły kobiety. Największy odsetek ich uczestnictwa 

odnotowano w przypadku Poddziałania 7.1.3 PO KL (90,2%), natomiast najmniejszy 

w Działaniu 7.4 PO KL (60,2%). 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Kobiety w większym stopniu od mężczyzn narażone są na bezrobocie, dlatego spełniając 

horyzontalny cel, jakim jest równość, zasadna wydaje się być ich większa liczebność 

w analizowanych projektach.   

Wykres nr 11. Bezrobotni zarejestrowani według płci w woj. łódzkim w latach 2008-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Sytuacja ta znajduje również swoje odzwierciedlenie w statystykach regionu łódzkiego. 

Zaprezentowane poniżej dane wskazują, że ogólna liczba bezrobotnych kobiet 

w województwie stanowiła liczniejszą grupę, niż bezrobotni mężczyźni. Co warto jednak 

zaznaczyć to fakt, że stosunkowo większe wsparcie, również w ramach realizowanych 

projektów z VII Priorytetu PO KL, sprawiło że ich suma od 2012 roku przyjęła tendencję 

spadkową. Porównując lata 2012 i 2014 liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o ponad 

12 tysięcy.  

Tabela nr 8. Wykształcenie uczestników projektów, realizowanych w ramach VII 

Priorytetu PO KL na terenie województwa łódzkiego. 

 7.1.1, 7.1.2, 

7.2.1 

7.1.3 7.2.2 7.3 7.4 Priorytet VII  

PO KL 

gimnazjalne 11,6% 0,1% 2,5% 15,7% 1,7% 9,7% 

podstawowe 27,2% 0,3% 5,0% 15,4% 10,5% 21,5% 

pomaturalne 8,3% 23,3% 20,9% 14,6% 15,6% 11,5% 

ponadgimnazjalne 47,7% 5,0% 21,6% 39,9% 55,5% 40,7% 

wyższe 5,2% 71,4% 50,0% 14,4% 16,8% 16,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research. 

Uczestnicy projektów to najczęściej osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym – 40,7%. 

Duże zróżnicowanie odnotować można w przypadku wspieranych osób, posiadających 

wykształcenie wyższe – ich największy odsetek odnotowano w przypadku Poddziałania 7.1.3 

PO KL, natomiast w Poddziałaniach 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1 PO KL udział osób o takim 

wykształceniu wyniósł jedynie 5,2% populacji uczestników. Uznać należy to za zrozumiałe 

w świetle informacji, iż osoby posiadające wykształcenie wyższe narażone są na bezrobocie 
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w mniejszym stopniu. Uczestnicy projektów o wykształceniu gimnazjalnym stanowili 

najmniejszy odsetek osób objętych wsparciem w ramach Priorytetu VII na terenie 

województwa łódzkiego.  

Tabela nr 9. Status osób, biorących udział w projektach realizowanych w ramach VII 

Priorytetu PO KL na terenie województwa łódzkiego w chwili przystąpienia do projektu. 

 7.1.1, 7.1.2, 
7.2.1 

7.1.3 7.2.2 7.3 7.4 
Priorytet 

VII  PO KL 

bezrobotny 30,8% 0% 17,6% 11,3% 26,1% 25,2% 

długotrwale bezrobotny 23,2% 0% 7,5% 8,1% 19,3% 18,4% 

nieaktywny zawodowo 26,0% 0,1% 11,0% 16,3% 52,1% 21,9% 

nieaktywny zawodowo - 
osoba ucząca się lub 
kształcąca 

12,3% 0,2% 3,6% 25,0% 2,4% 11,1% 

zatrudniony 6,7% 34,7% 42,0% 29,5% 0,1% 14,1% 

zatrudniony - 
samozatrudniony 

0,3% 0% 4,4% 2,2% 0% 0,8% 

zatrudniony w 
administracji publicznej 

0,7% 64,9% 13,9% 7,5% 0% 8,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research. 

Spośród wszystkich analizowanych zmiennych, status na rynku pracy w chwili przystąpienia 

do projektu najbardziej różnicuje badaną populację. Uczestnikami projektów realizowanych 

w ramach Poddziałania 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1 oraz Działania 7.4 PO KL w większości były osoby 

bezrobotne i długotrwale bezrobotne, podczas gdy uczestnicy Podziałania 7.2.2 PO KL 

częściej posiadali status osoby zatrudnionej. Co niewątpliwie należy podkreślić to fakt, że 

wszystkie analizowane Poddziałania i Działania (poza Poddziałaniem 7.1.3 PO KL) cechują się 

najmniejszym odsetkiem osób zatrudnionych wśród uczestników projektów – sytuacja ta jest 

zrozumiała, gdyż analizowane przedsięwzięcia kierowane były głównie do osób pozostających 

bez pracy - wykluczonych zawodowo.   

Poniżej zaprezentowano również dane dotyczące stopy bezrobocia, która stanowi stosunek 

liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. Stopa bezrobocia 

w Polsce w 2014 roku wyniosła 11,5%. Dane dla poszczególnych województw zostały 

przedstawione na poniższym wykresie. 
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Wykres nr 12. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce (2014r.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

Analizując wyżej przedstawione dane należy wskazać, że województwo łódzkie w 2014 roku 

znajdowało się w pierwszej dziesiątce województw, cechujących się największą stopą 

bezrobocia rejestrowanego w Polsce – 11,9%, co jest wynikiem wyższym od średniej 

krajowej (11,5%) o 0,4 punkty procentowe. Wykluczenie społeczne jest ściśle powiązane ze 

statusem materialnym, który determinuje możliwość nabywania dóbr, usług, uczestnictwa 

w wydarzeniach kulturalnych itp. W świetle informacji dotyczącej wysokiej stopy bezrobocia 

w województwie łódzkim, należy podkreślić zasadność realizacji projektów Priorytetu VII PO 

KL na tym obszarze. 

3.3.2 Ocena wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VII PO KL 

Podejmując próbę oceny wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VII PO KL należy 

podkreślić, że wszystkie działania realizowane w jego ramach zmierzały zgodnie z założeniem 

programowym ku poprawie dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Ważne w tym zakresie wydają się być zatem odpowiednio dobrane narzędzia, 

instrumenty oraz formy wsparcia, które stanowią kluczowy element z jednej strony będący 

podstawą wszelkich podejmowanych działań, a z drugiej mający bezpośredni wpływ na 

prawidłową realizację wyżej wskazanego celu.  

Instrumenty aktywnej integracji, które Beneficjenci realizujący projekty mogli stosować 

w ramach VII Priorytetu PO KL podzielone zostały ze względu na pożądany efekt: 

 instrumenty aktywizacji zawodowej, 

 instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 

 instrumenty aktywizacji społecznej, 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 instrumenty aktywizacji zdrowotnej. 

Główną osią wsparcia analizowanych projektów była aktywizacja społeczno-zawodowa.  

Instrumenty aktywizacji edukacyjnej w końcowym rezultacie przynieść miały aktywność 

zawodową osób, biorących udział w projektach. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej 

natomiast prowadzić miały do lepszego samopoczucia uczestników wparcia, poprawy ich 

stanu zdrowia, bądź rehabilitacji w przypadku osób niepełnosprawnych, co miało znaleźć 

odzwierciedlenie w aktywizacji zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. 

Instrumenty aktywizacji społecznej to elementy, których zastosowanie miało pomóc 

w tzw. wyjściu z domu uczestników - umożliwienie im kontaktu z drugim człowiekiem, 

integrację w grupie, nawiązanie nowych znajomości, których najczęściej wspieranym osobom 

brakuje.  

Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały dane pozyskane w ramach badania CATI 

z beneficjentami, dotyczące najczęściej stosowanych przez nich form/instrumentów wsparcia 

mających przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych, bądź wykluczonych 

społecznie.  

Wykres nr 13. Formy wsparcia stosowane przez beneficjentów w ramach instrumentów 

aktywnej integracji w zakresie podjęcia zatrudnienia, n=85 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z beneficjentami. 

Zdecydowanie najczęściej stosowaną formą wsparcia, mającą na celu pomoc w podjęciu 

zatrudnienia (w ramach uczestnictwa w analizowanych projektach) było doradztwo 

zawodowe - stosowane przez 88,2% beneficjentów. W ponad połowie analizowanych 

projektów zastosowano także pracę (zatrudnienie), praktykę lub staż. W blisko ¼ 

przypadków natomiast wykorzystano kursy i szkolenia zawodowe. Często używanym 

w projektach instrumentem wsparcia okazało się także zaangażowanie trenera pracy oraz 

włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej 

(nieoferowanych przez WTZ).  
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Warto zaznaczyć, że beneficjenci wybierając określone formy wsparcia decydowali się na te, 

które w ich opinii są jednocześnie najbardziej adekwatne i skuteczne w stosunku do potrzeb 

grup docelowych.  

Wykres nr 14. Najbardziej skuteczne (w opinii projektodawców) formy wsparcia 

stosowane w ramach instrumentów aktywnej integracji w zakresie podjęcia zatrudnienia, 

n=85 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z beneficjentami. 

Opierając się na swoim doświadczeniu projektodawcy za najbardziej skuteczne narzędzie, 

przyczyniające się do podejmowania zatrudnienia przez osoby wykluczone, bądź zagrożone 

wykluczeniem społecznym uznali w pierwszej kolejności wsparcie w postaci usług doradcy 

zawodowego – blisko 60% wskazań. Prawie 30% beneficjentów za najskuteczniejszą 

formę wsparcia uznało praktykę, bądź staż zawodowy. Jak charakteryzuje to jedna 

z uczestniczek wywiadów pogłębionych: chyba największe efekty daje mimo wszystko staż. 

Jest to przygotowanie do podjęcie zatrudnienia, nauczenie praktyczne. (…) Mimo wszystko 

znalezienie sie w danej sytuacji, potencjalnym miejscu pracy powoduje szereg innych barier, 

z którymi uczestnicy się spotykają i w ten sposób można jakoś je zniwelować, żeby jak 

uczestnik podejmie już trwałe zatrudnienie to, żeby [dobrze] wykonywał swoje obowiązki.  

O ocenę najbardziej skutecznych, w zakresie poprawy sytuacji na rynku pracy, narzędzi 

projektowych poproszeni zostali również sami uczestnicy, objęci wsparciem. Dane pozyskane 

w tym zakresie przedstawione zostały na wykresie poniżej.  
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Wykres nr 15. Najbardziej skuteczne (w opinii uczestników) formy wsparcia stosowane 

w ramach instrumentów aktywnej integracji w zakresie podejmowania zatrudnienia, n= 

90 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami. 

W opinii uczestników projektów najbardziej skutecznym instrumentem wsparcia, który 

umożliwił im zmianę sytuacji na rynku pracy okazała się praktyka, staż (28,6%) oraz 

doradztwo zawodowe (14,3%). W dalszej kolejności uplasowały się trening 

kompetencji społecznych, uczestnictwo w zajęciach szkolnych oraz uczestnictwo 

w kursach i szkoleniach – wszystkie instrumenty uzyskały po 10,7% wskazań. Innym, 

trafnym narzędziem wsparcia okazała się także pomoc psychologiczna – nieco ponad 7%.  

W toku prowadzonych badań zdiagnozowano konieczność szerszego wykorzystywania przez 

beneficjentów staży zawodowych, które cieszą się dużym uznaniem, a także są formą 

wsparcia chętnie podejmowaną przez uczestników. Poprzez umożliwienie kontaktu 

z pracodawcą, wspierane osoby w stażach zawodowych upatrują bowiem realnej szansy 

zatrudnienia. Zdaniem Beneficjentów natomiast, ta forma wsparcia powinna stanowić 

podstawę niektórych działań projektowych. 

Na wykresach przedstawionych poniżej zaprezentowano także instrumenty aktywnej 

integracji, wykorzystywane przez projektodawców w ramach aktywizacji edukacyjnej, 

zdrowotnej oraz społecznej. 

Wykres nr 16. Stosowane przez beneficjentów instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 

n=85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z beneficjentami. 
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Wykres nr 17. Stosowane przez beneficjentów instrumenty aktywizacji zdrowotnej, n=85 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami. 

Wykres nr 18. Stosowane przez beneficjentów instrumenty aktywizacji społecznej, n=85 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami. 

Najczęściej wykorzystywanymi instrumentami w zakresie aktywizacji edukacyjnej okazały się 

szkolenia, warsztaty, kursy (47,1%) oraz finansowanie zajęć szkolnych, 

związanych z uzupełnieniem wykształcenia (29,4%). W zakresie instrumentów 

aktywizacji zdrowotnej większość projektodawców założyła w swoich przedsięwzięciach 
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wsparcie psychologa (70,6%). W przypadku aktywizacji społecznej najczęściej 

wykorzystywanym instrumentem okazały się natomiast treningi kompetencji 

i umiejętności społecznych (76,5%). 

Poddając analizie skuteczność zastosowanych w ramach VII Priorytetu form wsparcia należy 

zaznaczyć również, że 73,5% projektodawców wykorzystało w celu zwiększenia ich 

skuteczności kontrakt socjalny (pisemną umowę pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń 

pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, służąca określeniu sposobu współdziałania 

w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia 

aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu). 

Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały dane, dotyczącego tego czy KS miał wpływ 

na zwiększenie skuteczności projektowych w zakresie aktywnej integracji.  

Wykres nr 19. Skuteczność stosowania Kontraktu Socjalnego, n= 3414 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami. 

Narzędzie realizacji projektu w postaci kontraktu socjalnego oceniane jest przez 

Beneficjentów pozytywnie - 48% wskazało, że wykorzystanie tej formy miało duży wpływ na 

skuteczność projektu w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu. 

Żaden z badanych Beneficjentów nie dostrzega negatywnego wpływu kontraktu socjalnego 

na skuteczność projektów. 

Jak wskazują projektodawcy, którzy zastosowali KS, przeciętny czas objęcia kontraktem 

socjalnym uczestników w ramach analizowanych projektów wyniósł około 8 miesięcy. 

Zaznaczyć należy, że fakt wspólnego tworzenia KS przez instytucję realizującą projekt i jego 

uczestnika powodować może u osób zagrożonych wykluczeniem społecznie większe poczucie 

wpływu na elementy tam zawarte, co bezpośrednio ma również związek ze wzmożoną 

chęcią realizacji poszczególnych „punktów” kontraktu. Dokument ten (ze względu na 

trudną specyfikę grupy docelowej VII Priorytetu) stanowi także pewien rodzaj 
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dodatkowego motywatora, który pomaga osobom objętym wsparciem przezwyciężać 

trudną sytuację życiową. Z uwagi na fakt, że wykluczeni, bądź zagrożeni wykluczeniem 

społecznym to często osoby, które mają problem z radzeniem sobie z problemami życia 

codziennego KS stanowi w tym wypadku również pomocny element w prawidłowym 

określaniu i wyznaczanie celów w jakich powinny one dążyć. 

Innymi narzędziami projektu stosowanymi wobec osób zagrożonych, bądź wykluczonych 

społecznie był Program Aktywności Lokalnej (PAL) oraz Program Integracji Społecznej 

i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (PIN). Zgodnie z określonymi wytycznymi PAL 

skierowany mógł być do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej 

społeczności, PIN natomiast to narzędzie wykorzystywane przez Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie wobec osób niepełnosprawnych.   

PAL był narzędziem realizacji projektu stosowanym przez Beneficjentów rzadziej, niż kontrakt 

socjalny. Wykorzystano go zaledwie w 17,5% analizowanych działaniach. Spowodowane 

było to zapewne tym, że obowiązek stosowania PAL wprowadzono wyłącznie w przypadku 

projektów systemowych realizowanych w ramach Działania 7.1 PO KL przez ośrodki pomocy 

społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Tych Beneficjentów, którzy zastosowali PAL w swoich projektach poproszono o ocenę jego 

skuteczności w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników. Dane przedstawiono 

na wykresie poniżej. 

Wykres nr 20. Skuteczność stosowania PAL przez projektodawców, n=3415. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami. 

Na skuteczność działań projektowych przy zastosowaniu PAL w zakresie aktywizacji 

społeczno-zawodowej wskazało 40% respondentów.  

Przeciętny czas objęcia PAL uczestników w ramach projektu wyniósł ok. 9 miesięcy, był to 

więc okres nieznacznie dłuższy, niż w przypadku kontraktu socjalnego. 

Badanie CATI z Beneficjentami pozwoliło również na zdiagnozowanie skali stosowania 

narzędzia realizacji projektu w postaci Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych (PIN). Na wykorzystanie tej formy wsparcia zdecydowało się 26,5% 

respondentów. 
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Wykres nr 21. Skuteczność stosowania PIN przez projektodawców, n=3416. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami. 

PIN jest – podobnie jak Kontrakt Socjalny i Program Aktywności Lokalnej – oceniany 

pozytywnie, jako narzędzie realizacji projektu podwyższające jego skuteczność w zakresie 

aktywizacji społeczno-zawodowej. Blisko 80 % beneficjentów stosujących PIN wskazało na 

zwiększenie skuteczności w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dzięki wykorzystaniu 

tego narzędzia.  

3.3.3 Skuteczność wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VII PO KL 

Które z narzędzi wsparcia w ramach Priorytetu  VII okazały się najbardziej efektywne w obszarze integracji 

społecznej i dlaczego? 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki oceny skuteczności analizowanych 

projektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w aspekcie znalezienia zatrudnienia. 

Wykres nr 22. Subiektywna ocena aktualnej sytuacji zawodowej przez uczestników 

projektów, n=90 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami projektów  
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Jako dobrą, bądź bardzo dobrą własną sytuację na rynku pracy ocenia 27,7% 

respondentów i jest to wartość zbliżona do wartości wskaźnika uczestników projektów 

pracujących w momencie realizacji badania. Jako złą lub bardzo złą własną sytuację na rynku 

pracy ocenia 42,1% badanych.  

Na wykresie zamieszczonym poniżej przedstawiono, jaki jest status na rynku pracy 

uczestników projektów w momencie realizacji badania. 

Wykres nr 23. Status uczestników projektów na rynku pracy w momencie realizacji 

badania, n=90 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami projektów 

Sukces w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej rozumiany jako posiadanie pracy udało 

się osiągnąć w przypadku 40% badanych uczestników projektów. Z uwagi na charakter grup 

docelowych analizowanych projektów (w większości były to osoby defaworyzowane na rynku 

pracy, korzystające z pomocy społecznej, słabo wykształcone), wynik ten należy uznać za 

pozytywny.  
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Wykres nr 24. Wynagrodzenie uczestników projektów, n=90. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami. 

Wynagrodzenie otrzymywane przez uczestników projektów, którzy posiadają 

pracę w momencie realizacji badania jest niskie. Największa grupa badanych (66,7%) 

otrzymuje wynagrodzenie zbliżone do wynagrodzenia minimalnego, a prawie 11% 

wynagrodzenie niższe, niż płaca minimalna. Dość wysokie dochody (powyżej 2000 zł netto) 

otrzymuje niecałe 4% spośród uczestników projektów, którzy mają pracę w momencie 

realizacji badania. 

Wykres nr 25. Forma zatrudnienia uczestników projektów, n=90. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami. 

W pełni stabilną sytuację na rynku pracy rozumianą jako praca na podstawie 

umowy o pracę na czas nieokreślony posiada jedynie 3,7% badanych 
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uczestników projektów, którzy posiadają zatrudnienie w momencie realizacji badania. 

Blisko 45% pracuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, natomiast 14,8% na 

podstawie umowy zlecenia. Pracę w szarej strefie (bez formalnej umowy z pracodawcą) 

zadeklarowało aż 18,5% badanych. 

Za pewien sukces analizowanych projektów uznać można także fakt poszukiwania pracy 

przez osoby niepracujące w momencie realizacji badania. Poszukiwanie pracy uznawane jest 

bowiem za przejaw aktywności zawodowej.  

Wykres nr 26. Poszukiwanie pracy przez uczestników projektów. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami projektów  

Deklarację poszukiwania pracy wśród osób niepracujących złożyła ponad połowa 

uczestników projektów, którzy nie pracowali w momencie realizacji badania. 

Wynik ten uznać należy za dość dobry, świadczący o zmobilizowaniu uczestników 

analizowanych projektów do podjęcia pracy.  

Wykres nr 27. Przyczyny pozostawania bez pracy. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami. 

Powyższy wykres wskazuje, że uczestnicy badania CATI wskazali, że główne przyczyny 

z powodu których są oni nadal osobami bezrobotnymi to przede wszystkim brak konkretnych 

ofert pracy, dostosowanych do ich kompetencji (31,4%), za małe doświadczenie zawodowe 

(25,7%) oraz za niskie kwalifikacje (14,3%). 
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3.3.4 Wpływ wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VII w obszarze integracji 

społecznej i zapobieganiu zjawiska wykluczenia społecznego 

W jaki sposób interwencja Priorytetu VII wpłynęła na zjawisko wykluczenia społecznego? Jakich działań zabrakło? 

W ramach przedmiotowego badania podjęto również próbę określenia, jak na zjawisko 

wykluczenia społecznego wpłynęły projekty realizowane w ramach VII Priorytetu PO KL. 

W wywiadach CATI uczestnicy, biorący udział w projektach poproszeni zostali o ocenę tego, 

czy uczestnictwo w konkretnych przedsięwzięciach miało wpływ na zmianę poszczególnych 

aspektów ich życia. Szczegółowe dane w tym zakresie zostały przedstawione na wykresie 

poniżej. 

Wykres nr 28. Wpływ wsparcia projektowego na zmianę sytuacji życiowej uczestników, 

n=90 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami. 

Do zdecydowanych sukcesów projektowych zaliczyć można fakt, że aż 90,4% uczestników, 

którzy skorzystali ze wsparcia wskazała po udziale w projekcie na wzrost pewności siebie. 

Uczestnicy wywiadów często podkreślali, także że jednym z najważniejszym elementów był 

dla nich kontakt z ludźmi, możliwość rozmowy, nawiązane znajomości, co 

pozytywnie wpływało na ich motywację do pracy/uczestnictwa w projekcie, 

samoocenę oraz pewność siebie – kompetencje społeczne istotne,  pożądane na rynku 

pracy. Blisko 72% badanych wskazała, że działania projektowe którymi zostali objęci 

pozwoliły im na zdobycie nowych, ważnych na rynku pracy kwalifikacji 

i umiejętności. Wydaje się być to ważne w kontekście faktu wspierania w ramach VII 

Priorytetu głównie osób pozostających bez pracy, w tym długotrwale bezrobotnych. W 

przypadku tych osób często dezaktualizacji ulegają bowiem kwalifikacje zawodowe. Równie 

często osoby te cechują się brakiem znajomości realiów obecnego rynku pracy oraz 

nieumiejętnością zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej, co bezpośrednio ma 

związek z większym poziomem stagnacji  - brakiem chęci do podejmowania kroków 

umożliwiających wyjście z bezrobocia. Potwierdza to zasadność podjętej w ramach VII 
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Priorytetu interwencji, która dzięki działaniom zmierzającym do dostosowywania kwalifikacji 

zawodowych osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym pomaga im w 

pozostaniu aktywnym na rynku pracy. 

Jednym z istotnych czynników, mających bezpośredni wpływ na sytuację osób 

wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich motywację do podjęcia 

pracy, podejście do życia, jest ich najbliższe otoczenie w postaci rodziny. Bardzo 

pozytywny na tym tle wydaje się być fakt, że blisko połowa uczestników projektów, którzy 

uczestniczyli w działaniach projektowych wskazała na poprawę sytuacji rodzinnej.   

W dużej mierze zrealizowane projekty były w opinii uczestników, także pomocne 

w uzyskaniu większej samodzielności (59,1%), poprawie sytuacji materialnej 

(50,5%) oraz bezpośrednio w uzyskaniu zatrudnienia (51,9%).  

Należy podkreślić, że działania jakimi objęci zostali uczestnicy projektów w zdecydowanej 

większości stanowiły skuteczne elementy, przyczyniające się do obniżania poziomu 

wykluczenia społecznego na terenie województwa łódzkiego. W związku z tym faktem 

szczególnie ważne wydaje się być zachowanie możliwie, jak najbardziej dostępnego 

i szerokiego katalogu instrumentów aktywnej integracji, co niewątpliwie znajdzie również 

swoje przełożenie w sukcesach projektowych.   

Równie ważny, co dobór konkretnych narzędzi realizacji projektu wydaje się być czas, jaki 

przeznaczony jest na osiągnięcie konkretnych efektów. Osoby pochodzące z rodzin 

dysfunkcyjnych, patologicznych, zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem środowiskowym 

zdecydowanie częściej, w celu osiągnięcia oczekiwanych efektów, wymagają objęcia 

wsparciem przez dłuższy okres czasu. Ma to również związek z wydłużonym czasem, jakie 

potrzebują osoby te na reintegrację ze społeczeństwem. Wśród osób tych wybór konkretnych 

form wsparcia powinien przebiegać w sposób bardzo indywidualny z uwzględnieniem dużych 

rezerw czasowych – które w początkowej fazie projektowej skupiać powinny się na zmianie 

negatywnych postaw w stosunku do projektu, rynku pracy i innych demotywujących 

czynników. 

3.3.5 Bariery i problemy  związane z zastosowaniem narzędzi i instrumentów 

aktywizacji społeczno – zawodowej w ramach Priorytetu VII PO KL 

Jakie są bariery i problemy związane z zastosowaniem narzędzi i instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej 

w ramach Priorytetu VII PO KL? 

Zarówno uczestnicy, jak i beneficjenci projektów realizowanych w ramach VII Priorytetu PO 

KL poproszeni zostali (podczas wywiadów CATI) o wyrażenie opinii na temat trudności, jakie 

pojawiły się w trakcie realizacji podejmowanych przedsięwzięć. Co ciekawe obie grupy 

respondentów nie wskazały na wystąpienie większych problemów, które mogłyby skutecznie 

ograniczyć udział w realizowanych projektach.  

Wśród barier wskazano na dwa główne problemy: proceduralne (Czasami to jest tak, że ze 

strony beneficjantów [widoczne jest] niezrozumienie wytycznych, niezrozumienie przepisów. 

Takie problemy przy wypełnianiu tych wszystkich dokumentów, IDI). Wśród barier wskazano 

na dwa główne problemy: finansowe. Podkreślić należy jednak, że w opinii beneficjentów 

elementy te nie wpłynęły znacząco na jakość prowadzonych działań.  
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Bezpośrednio z kwestią rekrutacji ma także związek utrzymanie uczestników 

w projekcie w okresie trwania całych projektów: beneficjenci napotykają na takie 

problemy, że jak już zrekrutują osoby do projektu, to mają później problem z utrzymaniem 

tego uczestnika, czy uczestniczki w projekcie i muszą przeznaczać środki [na wsparcie 

dodatkowe, np. psychologiczne], żeby ich ciągle motywować i wspierać. Podejmować 

również takie działania, [które sprawią] żeby byli pewni siebie i chcieli cokolwiek ze sobą 

z robić, IDI. 

Ważne w kontekście zdiagnozowanego problemu wydaje się być więc stosowanie wobec 

osób objętych wsparciem kompleksowych działań, które swoją bazę opierają na ciągłym 

wsparciu psychologicznym: zdarzyło się nam właśnie ostatnio, że były przeznaczone 

środki na wsparcie psychologiczne w danej kwocie, natomiast z uwagi na trudną grupę 

docelową wymagały zwiększenia, po to żeby właśnie jak najbardziej zmotywować tę grupę, 

żeby ich utrzymać w projekcie, IDI. 

3.3.6 Podsumowanie 

Najmniejszy odsetek najmłodszych uczestników (poniżej 25. roku życia) wsparty został 

w Poddziałaniu 7.1.3, 7.2.2 oraz Działaniu 7.4 PO KL. Osoby zaliczane do kategorii wiekowej 

25-34 oraz 35-44 lata najliczniej reprezentowane były w Poddziałaniu 7.1.3 PO KL, natomiast 

osoby powyżej 45. roku życia stanowiły największy odsetek uczestników Działania 7.4 oraz 

Poddziałania 7.2.2 PO KL. 

Zdecydowaną większość uczestników projektów realizowanych w ramach wszystkich 

analizowanych Poddziałań stanowiły kobiety oraz osoby z wykształceniem 

ponadgimnazjalnym. 

Uczestnikami projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII PO KL w większości były 

osoby bezrobotne. Wyjątek stanowiło Poddziałanie 7.1.3 PO KL, które w największym stopniu 

wspierało osoby zatrudnione. 

Najczęściej stosowane przez Beneficjentów formy wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-

zawodowej w aspekcie znalezienia zatrudnienia to: doradztwo zawodowe, praca 

(zatrudnienie), praktyka lub staż oraz kursy i szkolenia zawodowe. W zakresie aktywizacji 

edukacyjnej to kursy i szkolenia zawodowe. W zakresie poprawy stanu zdrowia uczestników: 

wsparcie psychologiczne. W aspekcie wzrostu umiejętności samodzielnego rozwiązywania 

problemów trening kompetencji społecznych. Istotnymi elementami, wspierającymi 

skuteczność wszystkich podejmowanych instrumentów są: kontrakt socjalny, program 

aktywności lokalnej oraz program integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

Stosowane przez Beneficjentów formy wsparcia znajdują swoje odzwierciedlenie 

w potrzebach grup docelowych. W toku badań zdiagnozowano bowiem, że najbardziej 

użyteczne dla uczestników projektów są instrumenty aktywizacji zawodowej (doradztwo 

zawodowe, praca, praktyka, staż), instrumenty aktywizacji edukacyjnej (kursy i szkolenia 

zawodowe) oraz instrumenty aktywizacji zdrowotnej (wsparcie psychologiczne). W zakresie 

wsparcia osób niepełnosprawnych użyteczne okazało się korzystanie z pomocy trenera pracy.  

Zarówno w opinii Beneficjentów, jak i uczestników projektów formą wsparcia, która jest 

najbardziej skuteczna w zakresie zmiany sytuacji życiowej jest staż i praktyka zawodowa. 
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Sukces w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej rozumiany jako posiadanie pracy udało 

się osiągnąć w przypadku 40% badanych uczestników projektów.  

Wynagrodzenie otrzymywane przez uczestników projektów, którzy posiadają pracę 

w momencie realizacji badania jest niskie. Największa grupa badanych otrzymuje 

wynagrodzenie zbliżone do wynagrodzenia minimalnego. 

W pełni stabilną sytuację na rynku pracy rozumianą jako praca na podstawie umowy o pracę 

na czas nieokreślony posiada jedynie 3,7% badanych uczestników projektów. Blisko 45% 

pracuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, natomiast 14,8% na podstawie 

umowy zlecenia. Pracę w szarej strefie (bez formalnej umowy z pracodawcą) zadeklarowało 

aż 18,5% badanych. 

Do głównych przyczyn bezrobocia zaliczyć można w opinii badanych osób: brak konkretnych 

ofert pracy, dostosowanych do ich kompetencji; za małe doświadczenie zawodowe oraz za 

niskie kwalifikacje. 

Dwa główne problemy (zdiagnozowane w toku prowadzonej ewaluacji), występujące w toku 

realizacji działań projektowych to problemy związane z: rozbudowanymi procedurami oraz  

rekrutacją i utrzymaniem uczestników w projektach.   

Ważne w kontekście wspierania grup docelowych wydaje się być stosowanie kompleksowych 

działań, które swoją bazę opierają na ciągłym wsparciu psychologicznym. 

3.4 Ocena wsparcia w ramach Priorytetu VIII PO KL 
3.4.1 Profil uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL 

Grupy docelowe projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL w latach 2008-

2014 określone zostały na podstawie danych zawartych w bazie PEFS 2007. Poniżej 

przedstawiono strukturę uczestników z uwzględnieniem zmiennych takich, jak: 

 płeć, 

 wiek, 

 wykształcenie, 

 status na rynku pracy osoby w momencie przystąpienia do projektu. 

 

Wykres nr 10. Płeć uczestników projektów, realizowanych w ramach VIII Priorytetu PO 

KL na terenie województwa łódzkiego. 

 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.2.1 Priorytet VIII  
PO KL 

 

kobiety 

 

49,8% 

 

52,7% 

 

58,6% 

 

60,2% 

 

50,5% 

 

mężczyźni 

 

50,2% 

 

47,4% 

 

41,4% 

 

39,7% 

 

49,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research. 

Struktura płciowa uczestników projektów realizowanych w ramach VIII Priorytetu jest bardzo 

zbliżona. Zauważyć można nieznaczną przewagą (o 1 punkt procentowy) kobiet w ogólnej 

liczbie, korzystających ze wsparcia w tym zakresie. Najwięcej mężczyzn skorzystało z działań 
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przewidzianych w ramach realizacji Poddziałania 8.1.1 PO KL (50,2%). W przypadku kobiet 

natomiast było to Poddziałanie 8.2.1 PO KL (60,2%).  

Wykres nr 12. Struktura wiekowa uczestników projektów, realizowanych w ramach VIII 

Priorytetu  PO KL na terenie województwa łódzkiego. 

 

 

8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.2.1 Priorytet VIII  
PO KL 

poniżej 25 roku 
życia 

8,6% 14,0% 3,6% 49,3% 10,8% 

25-34 lata 42,1% 35,6% 18,4% 35,7% 41,1% 

35-44 lata 23,5% 27,4% 27,8% 9,2% 23,2% 

powyżej 45 
roku życia 

25,7% 23,0% 50,2% 5,8% 24,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research. 

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, że najliczniej reprezentowaną grupą, która 

skorzystała ze wsparcia w ramach VIII Priorytetu były osoby w przedziale wiekowym 25-34 

lata – stanowili oni ponad 40% wszystkich uczestników projektów. Zbliżony odsetek osób 

reprezentowali uczestnicy w wieku 35-44 lata oraz powyżej 45. roku życia (odpowiednio 

23,2% oraz 24,9%). Najmłodsi, w tym przypadku osoby poniżej 25. roku życia, stanowili 

stosunkowo najmniej liczną populację badanych (10,8%). Niemniej podkreślić należy, że ich 

udział w Poddziałaniu 8.2.1 PO KL był dużo większy, niż innych kategorii wiekowych 

(49,3%).  

Wykres nr 12. Wykształcenie uczestników projektów, realizowanych w ramach VIII 

Priorytetu PO KL na terenie województwa łódzkiego. 

 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.2.1 Priorytet VIII  
PO KL 

gimnazjalne 1,2% 2,4% 0,9% 0,1% 1,2% 

 

podstawowe 2,0% 4,2% 0,8% 0,2% 2,0% 

 

pomaturalne 17,2% 16,5% 22,6% 24,8% 17,6% 

 

ponadgimnazjalne 29,6% 47,7% 34,2% 16,4% 30,3% 

 

wyższe 50,1% 29,2% 41,5% 58,5% 49,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research. 

Ze względu na specyfikę działań podejmowanych w ramach VIII Priorytetu PO KL nie dziwi 

informacja, że najliczniej reprezentowaną grupę osób stanowią te o wykształceniu wyższym 

(49%). Ich liczba jest największa w każdym z analizowanych poddziałań. Wyjątkiem jest 

Poddziałanie 8.1.2, w którym to osoby o wykształceniu ponadgimnazjalnym stanowią 

najbardziej liczny procent badanych (druga, co do wielkości grupa osób objętych wsparciem 
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analizowanych przedsięwzięć). Osoby o wykształceniu najniższym (gimnazjalne, 

podstawowe, pomaturalne) stanowią łącznie 20,8% wszystkich uczestników projektów. 

Wykres nr 33. Status osób, biorących udział w projektach realizowanych w ramach VIII 

Priorytetu PO KL na terenie województwa łódzkiego w chwili przystąpienia do projektu. 

 

 

8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.2.1 Priorytet VIII  
PO KL 

bezrobotny 0% 26,6% 0% 1,6% 
1,9% 

 

długotrwale 
bezrobotny 

0% 0,1% 0% 0,1% 0% 

nieaktywny 
zawodowo 

0% 13,5% 0% 4% 1,1% 

nieaktywny 
zawodowo - 

osoba ucząca się 
lub kształcąca 

0,1% 0,5% 0% 52,2% 2,4% 

zatrudniony 84,2% 49,5% 67,3% 29,1% 79,3% 

zatrudniony – 
samozatrudniony 

2,1% 0% 1,5% 1,1% 1,9% 

zatrudniony w 
administracji 

publicznej 
13,6% 9,9% 31,2% 11,9% 13,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research. 

Analizując status osób, biorących udział w projektach w ramach VIII Priorytetu, należy 

zaznaczyć, że blisko 95% wszystkich uczestników było osobami aktywnymi na rynku pracy – 

posiadającymi zatrudnienie, bądź prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Marginalny 

odsetek stanowili natomiast ci, których określić można jako osoby nieaktywne zawodowo – 

nieco ponad 5%.   

Źródła wiedzy o projekcie 

Uczestnicy projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL w najczęściej dowiadywali się 

o projekcie od pracodawcy – było to źródło informacji niemal co trzeciego z badanych 

uczestników. 
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Wykres nr  29. Źródła wiedzy o projekcie (wskazania ostatecznych odbiorców pomocy), 
n=140  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI z uczestnikami projektów. 

Tylko nieco rzadziej informacja o projekcie docierała do uczestników od znajomych (23,6%) 

oraz poprzez informacje zamieszczone w Internecie (17,1%). Tradycyjne nośniki 

marketingowe nie były skuteczne w przypadku tego Priorytetu (mały odsetek odpowiedzi 

odnoszący się do pracy, radia czy billboardów).  

Powody przystąpienia do projektu 

Powody przystąpienia do projektów oscylowały głównie wokół nabycia nowych umiejętności 

i kompetencji. 

Wykres nr  30. Powody przystąpienia do projektu, n= 102  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI z uczestnikami projektów. 

usłyszałem/am reklamę w radiu

zobaczyłem/am reklamę w mieście (plakat,
billboard).

dowiedziałem/am się w urzędzie pracy

zobaczyłem/am reklamę w prasie

nie pamiętam

inne źródło informacji

samodzielnie poszukiwałem/am oferty
szkoleń w Internecie i innych źródłach.

zobaczyłem/am reklamę w Internecie,
dostałe/am informację na skrzynkę mailową

dowiedziałem/am się o projekcie od
znajomych

dowiedziałem/am się o od pracodawcy

0,7%

1,4%

2,9%

3,6%

5,0%

6,4%

13,6%

17,1%

23,6%

28,6%

Miałem/am dużo wolnego czasu

Inne przyczyny

chciałem/am zmienić swoją sytuację zawodową

Chciałem/am zdobyć nową wiedzę i
umiejętności

2,0%

15,7%

23,5%

86,3%



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Taki rozkład odpowiedzi wskazuje na motywację (przynajmniej deklarowaną) większości 

badanych uczestników – potrzeba/chęć doszkolenia się w zakresie oferowanym przez 

projektodawców. Ponad 20% uczestników wskazywało na chęć zmiany swojej sytuacji na 

rynku pracy. 

3.4.2 Ocena skuteczności i adekwatności wsparcia  oferowanego w ramach Działania 8.1 

PO KL 

Główną osią wsparcia wszystkich projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 PO KL na 

terenie województwa łódzkiego był rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. 

Wszystkie podejmowane w tym obrębie aktywności, dotyczyły wspierania: rozwoju 

kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla firm (Poddziałanie 8.1.1 PO KL), procesów 

adaptacyjnych i modernizacyjnych (Poddziałanie 8.1.2 PO KL) oraz wzmacniania lokalnego 

partnerstwa na rzecz adaptacyjności (Poddziałanie 8.1.3 PO KL).  

Poniżej zaprezentowane zostały dane w zakresie oceny skuteczności i adekwatności wsparcia 

oferowanego w ramach Działania 8.1 PO KL.  

Wykres nr  111. Ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach zrealizowanych 
projektów na zmianę sytuacji zawodowej uczestników, n=6717

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI z beneficjentami projektów. 

Za niewątpliwy sukces projektów, realizowanych w celu podniesienia i dostosowania 

kwalifikacji osób pracujących do potrzeb regionu, uznać można fakt, że ponad 85% 

beneficjentów wskazuje, że sytuacja zawodowa ich uczestników uległa pozytywnej zmianie. 

Marginalny odsetek natomiast (1,5%) wskazał na brak wpływu w tym zakresie. 
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4,5%
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19,4%

67,1%
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Wykres nr  32. Poziom wzrostu wiedzy osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach 

zrealizowanych projektów, n=6718 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI z beneficjentami projektów. 

Jak wskazuje powyższy wykres poziom wzrostu wiedzy uczestników oscylował głównie 

w przedziale pomiędzy 26-75% - łącznie zakres ten uzyskał ponad 50% wskazań. Informacja 

ta wydaje się o tyle ważna, iż potwierdza ona w dużej mierze zasadność i adekwatność 

prowadzonych w ramach Działania 8.1 PO KL aktywności. 

Wykres nr  33. Najbardziej skuteczne w kontekście poprawy sytuacji zawodowej formy 

wsparcia (zrealizowane w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL), n=58 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI z beneficjentami projektów, zrealizowanych w ramach 

Poddziałania 8.1.1 PO KL. 
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nie wiem/trudno powiedzieć

0-25%

26-50%

51-75%

76-90%

91- 100%

17,9%

6%

23,9%

26,9%

14,9%

10,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

inne - jakie?

nie wiem/trudno powiedzieć

żadne z powyższych

doradztwo dla kadr zarządzających przedsiębiorstw
MŚP

doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw MŚP

szkolenia dla kadr zarządzających przedsiębiorstw
MŚP

szkolenia pracowników przedsiębiorstw MŚP

0%

19,5%

6,5%

0%

2,2%

4,3%

67,4%
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Wykres nr  34. Najbardziej skuteczne w kontekście poprawy sytuacji zawodowej formy 
wsparcia (zrealizowane w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL), n=9 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI z beneficjentami projektów, zrealizowanych w ramach 

Poddziałania 8.1.2 PO KL. 

Wśród dwóch najbardziej skutecznych form wsparcia, które wśród swoich podstawowych 

celów zakładają poprawę sytuacji zawodowej osób uczestniczących w projektach, 

realizowanych w ramach VIII Priorytetu znalazły się głównie te dotyczące szkoleń 

pracowników – dodatkowo w przypadku Poddziałania 8.1.2 PO KL było to również 

poradnictwo zawodowe.  
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11,1%

11,1%

66,7%



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Wykres nr 35. Elementy, na jakie wpływ miało wsparcie oferowane w projektach 
realizowanych w ramach Działania 8.1 PO KL, n=6719. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI z beneficjentami projektów. 

Zdecydowanie najczęściej elementem, który ulegał pozytywnej zmianie dzięki zrealizowanym 

projektom było zwiększenie się kompetencji zawodowych osób, które objęte zostały 

analizowanym wsparciem (ponad ¾ odpowiedzi). Innymi często wskazywanymi przez 

beneficjentów umiejętnościami był fakt nabycia przez uczestników (bardzo pożądanych na 

dzisiejszym rynku pracy) kompetencji miękkich oraz zwiększenie umiejętności 

komputerowych (odpowiednio 36,2% oraz 17,2%). Najmniejszy procent, dotyczył wzrostu 

wiedzy w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw (6,9%). 

Sukces działań projektowych, podejmowanych w ramach Działania 8.1 PO KL potwierdzają 

także pozytywne oceny samych uczestników. Poniższy wykres stanowi potwierdzenie 

skuteczności prowadzonej interwencji.   
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Wykres nr  36. Zmiana sytuacji na rynku pracy po uczestnictwie w projekcie, n=6720. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI z uczestnikami projektów Podziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 PO KL. 

Ponad 50% odbiorców określiło swoją sytuację zawodową jako lepszą (łącznie odpowiedzi 

zdecydowanie i raczej lepsza), niż w chwili przystąpienia do projektu. Skuteczność 

i adekwatność działań podejmowanych w celu zwiększania kwalifikacji zawodowych 

potwierdza także fakt, że analizowana interwencja nie trafiła jedynie do 7,7% osób.   

3.4.3 Ocena skuteczności i adekwatności wsparcia oferowanego w ramach Działania 8.2 

w zakresie współpracy między przedsiębiorstwami a sferą nauki 

Jakie efekty przyniosła interwencja w ramach Priorytetu VIII w zakresie współpracy między przedsiębiorstwami a 

sferą nauki? 

Jak wygląda trafność wsparcia oferowanego w ramach Działania 8.2? Na ile formy wsparcia były adekwatne w 

stosunku do celów Działania 8.2? Na ile adekwatne do potrzeb uczestników było wsparcie oferowane w ramach 

Działania 8.2? 

Trafność wsparcia oferowanego uczestnikom projektów 

Respondenci, zapytani o to, czy ich oczekiwania, z jakimi przystąpili do uczestnictwa 

w projekcie,  zostały spełnione, w zdecydowanej większości odpowiedzieli pozytywnie 

(79,3% odpowiedzi tak). Te oczekiwania to najczęściej podniesienie kwalifikacji i ogólnie 

rozumiane poszerzenie wiedzy (niemal połowa badanych podała  tego typu oczekiwanie). 

Bardziej szczegółowo wskazywano na poszukiwanie wiedzy na temat zagadnień związanych 

z finansowaniem działalności tego typ przedsięwzięć, prowadzenia firmy, zakładania jej 

(w ujęciu transferu wiedzy i przedsiębiorczości akademickiej). Wskazywano również na chęć 

nawiązania kontaktów i poznanie samych mechanizmów współpracy. 

Uczestnicy byli w większości zadowoleni ze wsparcia, które otrzymali, trudno więc 

jednoznacznie wskazać, które elementy projektów były dla nich najbardziej 

satysfakcjonujące. Wielu z uczestników wskazywało na zadowolenie ze szkoleń, kursów 

i wiedzy praktycznej, którą otrzymali w ramach projektów. Bardzo istotne były spotkania, 

dyskusje, rozmowy z ekspertami, przedsiębiorcami (pracownicy naukowi). Pojawiały się 

                                           
20 Dane z Poddziałań 8.1.1 oraz 8.1.2 
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również odpowiedzi odnoszące się do: dostępności kadry projektowej, wysokiej jakości 

materiałów otrzymanych w ramach projektu, możliwości realizacji swoich celów naukowych, 

użyteczności obsługi prawnej, otrzymanego wsparcia finansowego, możliwości uczestnictwa 

w praktykach. 

Jedynie dwóch respondentów uznało, że ich oczekiwania nie zostały spełnione, co związane 

było między innymi z brakiem wsparcia ze strony uczelni. Respondenci, których oczekiwania 

nie zostały spełnione, zalecali, aby dodatkowo wprowadzić do projektów doradztwo oraz 

jakieś wsparcie po określonym czasie (follow up). 

Według opinii uczestników, projekty, w których brali udział, są również trafne pod kątem 

potrzeb regionalnego rynku pracy (63,3% pozytywnych odpowiedzi). Zwracano w tym 

względzie uwagę na dostosowanie zamawianych prac badawczych do potrzeb regionalnych 

przedsiębiorstwo, zmniejszenie bezrobocia oraz uniwersalizm tego typu wsparcia (brak 

konieczności dostosowywania do konkretnego regionu). 

Według beneficjentów, którzy wzięli udział w badaniu, najbardziej trafne w kontekście 

realizacji potrzeb grup docelowych (ale też realizacji celów założonych do realizacji w ramach 

Działania 8.2 PO KL) są staże i/lub szkolenia praktyczne21 (ponad połowa wskazań). 

Wyniki te zostały potwierdzone przez wywiady jakościowe pogłębiające informacje na temat 

projektów. Badani beneficjenci jednogłośnie wskazywali, że według ich oglądu szczególnie 

skuteczne i trwałe jest wsparcie w postaci staży (Staże i szkolenia praktyczne dla 

pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych 

jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach), jako że 

w wielu przypadkach współpraca pomiędzy uczestnikami z przedsiębiorstw i ośrodków 

naukowych była kontynuowana po zakończeniu stażu. Wskazywano również na kwestię 

długości staży, które trwały zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, a z doświadczeń beneficjentów 

wynika, iż efektywne wdrażanie przedsięwzięcia innowacyjnego do firmy trwa co najmniej 

6 miesięcy. Jeden z beneficjentów wskazał na stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące 

dla doktorantów, argumentując ten wybór faktem, że doktoranci są grupą słabo 

wynagradzaną i takie wsparcie jest im bardzo potrzebne. Niemal wszyscy (9/10 badanych) 

przekonanych jest, iż udział w ich projekcie przyczynił się do wzrostu kompetencji 

uczestników w poniżej wskazanych zakresach (zestawienie zbiorcze): 

 Innowacyjność, transfer technologii, 

 Zakładanie firm spin-off, spin-out, 

 Wymiana doświadczeń 

 Szkolenia miękkie 

 Wzrost świadomości na temat celów i postrzegania funkcjonowania biznesu (dla 

pracowników naukowych), co otwiera pole do bardziej efektywnej współpracy, 

 Księgowość, 

 Zasady pozyskiwania środków. 

                                           
21 Zasygnalizować należy, iż w toku badania pojawiały się zalecenia, aby w przypadku staży przykładać 

dużą wagę do kontroli rzetelności rekrutacji. 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Beneficjenci podkreślali, iż największym pozytywnym efektem wsparcia było zwiększenie się 

wiedzy i kompetencji uczestników, co przygotowuje ich do dalszych działań mających 

przełożenie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. 

W ramach badaniu wskazywano również czynniki, które mogłyby wpłynąć na większość 

skuteczność i trafność wsparcia, najczęściej pojawiał się postulat rozszerzenia zakresu 

oferowanych form wsparcia (8/10 odpowiedzi) oraz wyższe dofinansowanie projektu (2/10). 

Oczywiście chęć wśród beneficjentów do pozyskania większego dofinansowania jest 

naturalna i niekoniecznie musi wskazywać na konieczność wdrażania zmian w tym zakresie, 

szczególnie, że badania jakościowe nie wykazały, aby beneficjenci mieli problem 

z niedostatecznym dofinansowaniem. Badania jakościowe pokazały również, że 

powtarzającym się postulatem jest zwiększenie elastyczności wsparcia – możliwości 

jego modyfikacji i dostosowywania do potrzeb uczestników już w trakcie jego realizacji. 

Dotyczy to szczególnie projektów innowacyjnych i związane jest z długością realizacji 

niektórych projektów i nabywanie doświadczenia i wiedzy przez uczestników, co skutkuje 

ewolucją potrzeb i oczekiwań. 

Czynniki utrudniające realizację projektów/osiąganie celów interwencji 

Wskazywano, iż na skuteczność działań projektowych w dużym wymiarze wpływała bardzo 

duża biurokracja związana z systemem realizacji projektu. Ogrom dokumentów 

zniechęca partnerów/potencjalne przedsiębiorstwa do nawiązywania współpracy w ramach 

projektu, bo większość czasu, który należałoby zaangażować, zostałby przeznaczony na 

wypełnianie dokumentacji projektowej. Takie doświadczenia miał jeden z ekspertów, który 

również uczestniczył w kilku projektach realizowanych w ramach Poddziałania 

8.2.1:stopniowo z upływem czasu te reguły PO KL-u, które były na poziomie ogólnopolskim, 

były tak co raz bardziej opresyjne, tak bym powiedział; i one po prostu odstraszały coraz 

więcej ludzi od tego, żebyśmy.. po prostu chodzi mi o to, że w którymś momencie mieliśmy 

tyle dokumentów do przygotowania, że po prostu ludzie przestali jakby chcieć z nami 

pracować. [WE]. Podobne doświadczenia mieli sami beneficjenci: Największą barierą do 

wsparć z przedsiębiorcami jest ogół dokumentacji jaką trzeba wytworzyć dlatego żeby po 

pierwsze się dostać do projektu, a po drugie żeby później zrealizować to wsparcie. Dużą 

barierą jest wypełnianie tej dokumentacji i to później dla nas i dla przedsiębiorców jest 

bardzo duży projekt, bardzo duży problem [TDI] 

Oprócz zniechęcenia zakresem dokumentacji do wypełnienia, zasady konstruujące system 

wsparcia w ramach Poddziałania 8.2.1 zachęca do realizowania projektów typowych, 

zniechęca zaś do podejmowania działań innowacyjnych czy nieszablonowych, bo trudniej je 

rozliczyć i udowodnić realizację wymiernych wskaźników. Tym samym system ten prowadzi 

do działań nakierowanych na realizację założonych wskaźników, a nie celów 

Działania/Poddziałania. Należy zaznaczyć, że wskazano w badaniu, iż pewnym narzędziem, 

który redukuje ten problem są projekty innowacyjne testujące, które pozwalają na 

prowadzenie bardziej nietypowych działań, są to jednak nietypowe działania, które są obok 

typowych projektów realizowanych w ramach PO KL. 

W toku badania wskazano też na paradoks w realizacji projektów unijnych, który ma wpływ 

na nawiązywanie i utrzymywanie współpracy pomiędzy gospodarką i nauką. Wymóg 

stosowania zasady konkurencyjności w realizacji wszystkich projektów z dofinansowaniem 
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unijnym (oczywiście słuszny jako zasada odpowiedniego wydatkowania środków) 

uniemożliwia prowadzenie ciągłej współpracy uczelni z wybranymi podmiotami – konieczność 

prowadzenia postępowań przetargowych/zapytań ofertowych wymusza podejmowanie 

współpracy z różnymi podmiotami, a tym samym uniemożliwia nawiązanie stałej współpracy. 

Z badań wynika również, że informacje o działaniach realizowanych w projektach 

z Poddziałania 8.2.1 były za mało rozpowszechnione przez ich realizatorów (przez co 

zbyt mało osób z grup docelowych o nich się dowiedziało). Konsekwencjami zbyt słabych 

działań informacyjno-promocyjnych po pierwsze były sygnalizowane przez beneficjentów 

trudności z zebraniem odpowiedniej grupy uczestników (mimo późniejszego zrealizowania 

wszystkich wskaźników w 100%), po drugie zaś mniejsze oddziaływanie projektu na stan 

współpracy biznesu z nauką w regionie. Im więcej przedstawicieli obu grup będzie stykało się 

z kwestiami korzyści, jakie płyną z tej współpracy, tym większe prawdopodobieństwo 

częstszego nawiązywania tego typu relacji. 

Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej 

Około połowa badanych projektów uwzględniała wsparcie w postaci przekazania uczestnikom 

wiedzy na temat działalności typu spin-off i spin-out. Beneficjenci uznali, że 

najskuteczniejszym sposobem przybliżenia tematyki przedsiębiorczości akademickiej są 

w zdecydowanym stopniu staże i/lub szkolenia praktyczne22. Najmniej skuteczne jest zaś 

tymczasowe zatrudnienie w MMŚP oraz wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia 

realizowane przez pracowników naukowych23. Beneficjenci nie wskazali żadnych innych, 

faktycznie innowacyjnych form przybliżania tej tematyki/zachęcania do podejmowania tego 

typu inicjatyw, jako że wskazywali najczęściej na staże, szkolenia, doradztwo oraz wymianę 

informacji/wiedzy pomiędzy uczestnikami, a także dotacje na działalność.  

W ramach przedmiotowego badania nie zdiagnozowano jednak żadnego przypadku założenia 

przez uczestnika projektu przedsiębiorstwa typu spin-off/spin-out. Uczestnicy, zapytani 

o najważniejsze bariery w zakładaniu działalności gospodarczej tego typu wskazywali przede 

wszystkim na: 

 braku kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wskazanie 73,3% badanych 

uczestników),  

 braku pomysłu na działalność gospodarczą (33,3%), 

 braku dostatecznej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia tego typu działalności 

(kolejno 33,3% i 30%). 

Pierwsza ze wskazanych barier jest, jak widać po wynikach, powszechna i pokazuje pewną 

lukę w systemie wspierania przedsiębiorczości akademickiej, jako że w PO KL nie ma 

możliwości udzielenia wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności typu spin-off/spin-

out. W ramach Działania 6.2 nie jest zaś innowacyjność premiowana i w praktyce wspierane 

są działalności gospodarcze, które nie prowadzą tego typu działalności. Możliwość uzyskania 

                                           
22 W ramach badania ilościowego beneficjentów poproszono o uszeregowanie od najbardziej do 

najmniej skutecznej formy wsparcia. Szkolenia i staże uzyskały średnią 1,5, co oznacza,  że niemal 

wszyscy wskazali ją na pierwszym miejscu pod tym względem. 
23 Obie formy wsparcia otrzymały średnią ocen 2,33 (gdzie pierwsze miejsce oznacza formę wsparcia 

najmniej użyteczną pod kątem przybliżania tematyki spin-off/spin-out). 
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wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności z zakresu przedsiębiorczości akademickiej 

(na zasadzie dodatkowych punktów, kryterium strategicznego) mogłoby umożliwić 

przezwyciężenie tej bariery rozwoju tego typu przedsięwzięć. 

Wspieranie współpracy między przedsiębiorcami a przedstawicielami środowiska 

naukowego 

Około połowa badanych projektów uwzględniała wsparcie w obszarze nawiązywania 

współpracy na linii biznes-nauka. Co więcej wg beneficjentów ich projekty miały pozytywny 

wpływ na zwiększenie poziomu współpracy między nauką i biznesem (6/10 odpowiedzi), 

przede wszystkim dzięki skutecznym działaniom uświadamiającym pracodawców. Uczestnicy 

też pozytywnie wypowiedzieli się na ten temat – 46,6% badanych stwierdziło, iż projekt 

pozytywnie wpłynął na poziom współpracy między przedsiębiorstwami i ośrodkami B+R. 

Wśród dostępnych w Poddziałaniu 8.2.1 form wsparcia, za najbardziej użyteczne 

w kontekście podejmowania współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami badawczo-rozwojowymi 

beneficjenci uznali staże i szkolenia praktyczne (średnia 2,0), w nieco mniejszym stopniu 

wsparcie współpracy między jednostkami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorstwami 

w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów 

wdrożeniowych (średnia 2,6). Jak wynika z badań jakościowych, pozytywnym efektem 

projektów w tym zakresie było to, że wymuszały one kontakt tych środowisk między sobą, 

jak wypowiada się respondent badania IDI: Ja myślę, że też ta interwencja w zakresie 

współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami B+R była potrzebna i uważam, ze może stanowić 

taki pierwszy krok trochę w przełamywaniu lodów pomiędzy tymi dwoma, że tak nazwę 

grupami interesów <IDI>. O wysokim poziomie zainteresowania kontaktem pomiędzy tymi 

dwiema grupami świadczy aż siedmiokrotne przekroczenie zakładanych wskaźników co do 

liczby uczestników staży (wskaźnik: udział w stażach lub szkoleniach praktycznych) patrząc 

łącznie na pracownikach w jednostkach naukowych i pracowników naukowych 

w przedsiębiorstwach. 

Na razie jednak skuteczność wsparcia nie jest przełożona na wymierny efekt biznesowy 

w postaci transferu wiedzy i technologii, pozostaje w sferze zacieśniania kontaktów, 

ewentualnie współpracy na zasadzie zamówień i usług. Eksperci wskazują, iż pojawiające się 

projekty komercjalizacyjne nie wynikały do tej pory ze wsparcia udzielonego w ramach 

Działania 8.2. 

3.4.4 Ocena trwałości wsparcia w ramach Działania 8.2 

Na ile trwałe są efekty interwencji w ramach Działania 8.2? Które z form wsparcia charakteryzują się najwyższym 

poziomem trwałości?  

Trwałość projektów została oceniona wysoko przez beneficjentów – 8/10 z nich wskazało, iż 

efekty interwencji wsparcia udzielonego w ramach ich projektu są trwałe. Największą 

trwałość według badanych beneficjentów ma doradztwo i staże. Wynika to przede wszystkim 

z bardziej długofalowych efektów takiego wsparcia udzielonego uczestnikom (kontakty 

zawodowe umożliwiające dalszą współpracę). Respondenci badań jakościowych również 

wskazywali, iż efekty projektów dalej są wykorzystywane i w niektórych przypadkach 

włączone zostały do działalności m. in. uczelni. 

Ocena trwałości jest dużo niższa ze strony ekspertów ds. komercjalizacji. Istotny problem 

w tym zakresie występuje w przypadku projektów, których efektem/jednym z narzędzi 
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wsparcia były rozwiązania internetowe/komputerowe. Nawet jeśli były one skuteczne, to 

zazwyczaj funkcjonowały one jedynie do zakończenia projektu, kiedy wraz z końcem 

finansowania, znikała również możliwość korzystania z jego efektów.  

Czynniki, mogłyby zwiększyć trwałość wsparcia (w świetle badań ilościowych i jakościowych) 

to: 

 Zwiększenie liczby projektów 

 Rozszerzenie dotychczas oferowanego wsparcia – doradztwa, szkoleń, staży, 

 Umożliwienie przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – kwestia 

ta wiąże się z często wskazywaną barierą w powstawaniu przedsiębiorstw 

akademickich, jaką jest brak środków na założenie działalności gospodarczej. 

 Uwzględnienie w projektach konieczności ciągłego poszerzania kwalifikacji ze względu 

na zmienność rynku i szybkość rozwoju technologii/nauki. 

 Możliwość w nowej perspektywie finansowej kontynuowania najskuteczniejszych 

i najbardziej adekwatnych projektów spośród tych realizowanych w ramach 

Poddziałania 8.2.1, w celu wykorzystania wypracowanych i sprawdzonych rozwiązań 

i zwiększenia trwałości zrealizowanych już projektów (pozytywny wpływ również na 

efektywność wydatkowania środków z EFS). 

Te wypowiedzi potwierdzają przekonanie, które przedstawił również ekspert od transferu 

technologii podczas FGI: Ja uważam ze są takie określenia, że jeżeli chcemy stworzyć rzekę 

to trzeba zebrać naprawdę dużo wody. Więc zaczym te koryta wiedzy transferu wiedzy się 

napełnią to jeszcze…, już Unia wydała sporo pieniędzy i wylewa dalej. I dobrze może się 

utworzą te koryta. [FGI]. Żeby uzyskać zauważalny efekt, musi się stworzyć masa krytyczna 

wsparcia i inicjatyw dotyczących transferu wiedzy i technologii w regionie.  

3.4.5 Ocena współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami B+R w województwie łódzkim 

Jak wygląda współpraca przedsiębiorstw z ośrodkami B+R? 

Jakie są bariery we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo – rozwojowymi/ośrodkami naukowymi? 

Jakie rozwiązania należy zastosować, aby poprawić współpracę? 

Współpraca między przedsiębiorstwami i ośrodkami B+R niestety nie została w toku badania 

oceniona pozytywnie. Respondenci badań ilościowych (beneficjenci i uczestnicy) 

w pojedynczych przypadkach wskazywali, iż stopień transferu wiedzy jest raczej 

wystarczający. Większość badanych uznaje, iż sytuacja jest umiarkowanie zadowalająca bądź 

wręcz niezadowalająca. Podobne oceny zostały wskazane w przypadku pytania o poziom 

rozwoju przedsiębiorczości akademickiej24. Zaznaczyć należy, zgodnie z wypowiedziami 

ekspertów, iż mimo, iż stan rozwoju tego obszaru w regionie (podobnie jak w innych 

regionach kraju) jest niski, należy zauważyć pozytywne zmiany w tym zakresie i powolny 

wzrost świadomości roli, jaką pełni współpraca przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym 

i konieczności wypracowywania innowacyjnych rozwiązań, które mogą dać przewagę 

konkurencyjną na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. 

                                           
24 Jedynie 16,7% uczestników wskazało sytuację w zakresie transferu wiedzy i technologii oraz 
rozwoju przedsiębiorczości akademickiej za raczej wystarczającą, jedynie jeden badany beneficjent 

wskazał taką odpowiedź. 
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W toku badania zdiagnozowano szereg barier, które utrudniają nawiązywanie 

i kontynuowanie współpracy przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym. Poniżej 

zestawiono problemy, które respondenci zarówno badań jakościowych, jak i ilościowych 

wskazywali, bazując na swoich doświadczeniach i wiedzy eksperckiej. Bariery zdiagnozowane 

w ramach badania pokrywają się z wynikami innych badań i ekspertyz w tym zakresie25. 

Bariery świadomościowo – kulturowe 

Najczęściej wskazywano bariery związane z brakiem komunikacji i tradycji nawiązywania 

kontaktów pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi i firmami. Z jednej strony wskazuje 

się na brak umiejętności nawiązywania współpracy, brak wiedzy, jak to zrobić, dlaczego ma 

to sens i dlaczego warto. Badania wskazują, że bardzo rzadko przedsiębiorcy wychodzą 

z inicjatywą współpracy, w zdecydowanej większości przypadków to uczelnia pierwsza 

nawiązuje kontakt (w 67,6% badanych przypadków)26. Bariery określone jako 

świadomościowo-kulturowe wskazane zostały również w Regionalnej Strategii Innowacji dla 

Województwa Łódzkiego LORIS 2030, gdzie (na co warto zwrócić szczególną uwagę) 

zarekomendowano w celu ich niwelowania podejmowanie działań, wspierających 

przedsiębiorczość akademicką. Takie rozwiązanie daje bowiem szansę przełamania 

schematycznego myślenia, które opiera się na przekonaniu, iż próby komercyjne są 

sprzeczne z zasadami pracy naukowej i badawczej, a tym samym niewłaściwe dla 

przedstawicieli środowiska naukowego. 

Kwestią związaną z brakiem umiejętności nawiązania współpracy i komunikacji jest 

nieświadomość specyfiki i potrzeb każdej ze stron. Skuteczna komunikacja wymaga 

świadomości tego, że druga strona ma inne cele, specyfikę pracy i działania, bez uznania tej 

różnicy trudno jest przekonać obie strony do nawiązania kontaktu. Co więcej, specyfika pracy 

naukowej jest często bardzo odmienna od realiów przedsięwzięć rynkowych, cele i kryteria 

oceny pracy i dorobku naukowców również nie uwzględniają prac komercjalizacyjnych czy 

działalności gospodarczej. Wręcz prowadzenie tego typu działalności może być źle widziane 

przez otoczenie. Co więcej, na uczelniach to badania podstawowe są traktowane jako 

bardziej wartościowe, niż badania aplikacyjne, zamawiane przez konkretną firmę/branże. 

Z drugiej strony przedsiębiorców interesuje szybki zwrot z poczynionych inwestycji, nie chcą 

długo czekać na dodatkowo niepewny wyniki prac naukowych. W wypowiedziach 

respondentów – przedstawicieli obu środowisk – zauważyć można przekonanie, że druga 

strona jest niechętna współpracy i prezentuje bierną postawę i ewentualnie czeka na 

inicjatywę z drugiej strony. W obu środowiskach utrzymuje się niechęć do 

zinstytucjonalizowanej współpracy, głównie ze względu na brak przekonania co do jej 

korzyści. Skutkiem ubocznym braku chęci współpracy przedsiębiorstw z uczelniami jest 

utrzymywanie kontaktów nieformalnych (z pracownikiem naukowym, nie z jednostką), co 

prowadzi do ponoszenia przez jednostkę naukową znacznych strat. 

                                           
25 Por. Matusiak B.K (red.), Guliński J.(red.), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 
w Polsce – Siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa 2010 
26 Wyniki badań zawarte w wewnętrznym raporcie z badań przeprowadzonych w ramach 
międzynarodowego projektu „INNOPOLIS – Innovation Policy in University City Regions“ 

przygotowany przez zespół badawczy Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. 
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Na brak świadomości nakłada się brak zaufania (szczególnie powszechny po stronie 

przedsiębiorców), który hamuje podejmowanie inicjatyw niepewnych i z podmiotami 

niezwiązanymi organizacyjnie z firmą. Przedsiębiorcy niechętnie również ujawniają swoje 

pomysły na rozwój, bardzo mocno chronią tego typu informacje, co uniemożliwia rozpoczęcie 

jakichkolwiek rozmów, które mogłyby prowadzić do współpracy. 

Bariery systemowe 

Badani wskazywali na dwie najważniejsze bariery związane z uwarunkowaniami prawnymi: 

zbyt dużo procedur i zasad prawnych, na podstawie których funkcjonują jednostki naukowe, 

zbyt obszerne wymogi biurokratyczne w ramach realizowanych przedsięwzięć. 

W przypadku uczelni, których funkcjonowanie obostrzone jest wieloma ustawami i aktami 

prawnymi, prowadzenie działań mniej typowych, nieuregulowanych prawnie, wymagających 

elastyczności i nietypowego działania (a często jeszcze przy dodatkowych wymogach 

związanych z realizacją projektów unijnych) natrafia na opór i blokuje tego typu działania: 

Uczelnie są potężnymi instytucjami, które działają swoimi oświatowymi przepisami, swoimi 

branżowymi przepisami i nagle jeszcze inny zestaw przepisów i oni mówią że tego nie zrobią 

bo to jest tak i tak, a my się upieramy że to musi być tak, bo takie są wytyczne projektowe 

i następuje coś co naprawdę nam samym jako średniej firmie biznesowej, to już myśmy mieli 

całkiem niezłe przebrnięcie przez temat współpracy z uczelnią, żeby zrealizować projekt. 

Więc wiedzieliśmy, że jak niektórzy z naszych klientów z innych przedsiębiorstw muszą 

podejść do tematu. Nie mogą od razu po pierwszym stwierdzeniu uczynić że nie to nie to 

wychodzimy. Nie trzeba dać chwilę, bo to trwa. I to jak Pan powiedział "jeszcze dużo wody 

upłynie zanim to się wszystko w jakiś sposób przetrze" zanim to będzie funkcjonowało 

i działało tak żeby miało wymierne naprawdę zauważalne efekty i dla uczelni, i dla 

biznesu.[FGI] 

Wskazuje się na duże bariery proceduralno – fiskalno – prawne, sprzeczne i nie do końca 

adekwatne do potrzeb zapisy prawne (zarówno w zakresie szkolnictwa wyższego, jak 

i podatkowe, rozliczeniowego), które blokują działania komercjalizacyjne na uczelni. Barierą 

systemową jest również wskazywany często w toku badania brak odpowiednich zachęt 

systemowych (m. in. podatkowych) do tego, aby przedsiębiorstwa finansowały/prowadziły 

działalność badawczo-rozwojową. 

Bariery związane z poziomem rozwoju gospodarczego 

Barierą wskazywaną w ramach badania jest również poziom rozwoju wielu firm regionu, 

który uniemożliwia przeznaczania dużych nakładów finansowych na prace badawczo-

rozwojowe. Dla przedsiębiorców konieczność wkładu własnego do jakiegoś przedsięwzięcia 

badawczo-rozwojowego jest często zbyt dużą barierą finansową, której nie są w stanie 

przeskoczyć. Jest to podejście przede wszystkim samych przedsiębiorców, którzy niechętnie 

podchodzą do ryzykownych inwestycji. Eksperci wskazywali jednak, że nie można w stu 

procentach odciążać przedsiębiorców od ryzyka podejmowanych inwestycji, bo ryzyko to nie 

tylko ma możliwość straty, ale też zysku, na którym korzysta już sam właściciel firmy. 

Bariery w zakresie braków finansowych przedsiębiorstw zdiagnozowane zostały również 

w badaniu sektora MŚP oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim przeprowadzonym 

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przez firmę IBC Group Central Europe Holding. 
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Wskazano tam, że jedną z podstawowych przyczyn braku podejmowanie współpracy 

pomiędzy jednostkami B+R, a przedsiębiorstwami jest brak odpowiednich środków 

finansowych oraz niechęć do podejmowania ryzyka ze strony MŚP.   

W ramach wywiadów z ekspertami pojawił się jeszcze jeden czynnik, który może mieć 

przełożenie na stan współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i środowiskiem naukowym. 

Jest nim niż demograficzny, który powoli weryfikuje funkcjonowanie między innymi 

poszczególnych uczelni wyższych. Coraz istotniejsze staje się tworzenie przewag 

konkurencyjnych, które będą zachęcać kandydatów na studia do wybrania danej uczelni. 

Duża aktywność na polu transferu technologii, komercjalizacji wiedzy, współpracy 

z przedsiębiorcami to z pewnością może być skuteczna zachęta dla kandydatów na studia, 

a tym samym dobra motywacja dla uczelni, aby zainwestować (czas, wysiłek, nakłady) w ten 

obszar aktywności. 

3.4.6 Podsumowanie 

Większość uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL 

dowiadywało się o projekcie w miejscu pracy oraz od znajomych. Najczęstszą motywacją 

była chęć poszerzenia wiedzy/kwalifikacji oraz (wskazywana dużo rzadziej) chęć zmiany 

swojej sytuacji na rynku pracy. 

W przypadku Działania 8.1 PO KL za niewątpliwy sukces projektów, realizowanych w celu 

podniesienia i dostosowania kwalifikacji osób pracujących do potrzeb regionu, uznać można 

fakt, że ponad 85% beneficjentów wskazuje, że sytuacja zawodowa uczestników uległa 

pozytywnej zmianie. Przyrost wiedzy mieścił się w zakresie 26-75%. 

Za najbardziej skuteczną formę wsparcia uznano szkolenia pracowników – dodatkowo 

w przypadku Poddziałania 8.1.2 PO KL było to również poradnictwo zawodowe.  

Elementami, które najczęściej ulegały w stosunku do uczestników projektów pozytywnej 

zmianie było zwiększenie się kompetencji zawodowych (76,5%), rozszerzenie umiejętności 

miękkich (36,2%) oraz zwiększenie kompetencji komputerowych (17,2%). 

Co ważne sami uczestnicy przedsięwzięć realizowanych w ramach Działania 8.1 PO KL 

w ponad pięćdziesięciu procentach określili swoją sytuację zawodową jako lepszą, niż przed 

przystąpieniem do projektu. Świadczyć to może o wysokiej skuteczności i adekwatności 

prowadzonych projektów. 

Oczekiwania większości uczestników projektów z Działania 8.2 PO KL zostały spełnione. 

Najważniejsza dla uczestników była możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresach 

oscylujących wokół problematyki transferu technologii, komercjalizacji wiedzy 

i przedsiębiorczości akademickiej. Istotna była też możliwość nawiązania kontaktów 

i spotkania z ekspertami oraz przedstawicielami drugiej strony (nauki lub biznesu). 

Za najskuteczniejszą z oferowanych form wsparcia uznano szkolenia i staże, niemal wszyscy 

beneficjenci byli przekonani, że ich projekt pozytywnie wpłynął na wzrost kompetencji 

uczestników. 

Nie zdiagnozowano żadnego przypadku aktywności uczestników na polu przedsiębiorczości 

akademickiej (w zakresie założenia tego typu działalności), choć wiele projektów obejmowało 

treści związane z tym tematem w oferowanym wsparciu (jak również na temat współpracy 
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na linii biznes-nauka). Bariery w zakładaniu przez pracowników naukowych firm spin-off, 

spin-out, to według uczestników przede wszystkim brak kapitału na rozpoczęcie działalności, 

brak pomysłów na firmę oraz brak wiedzy, jak ją założyć i prowadzić.  

Wpływ realizowanych projektów na współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i środowiskiem 

naukowym można rozpatrywać przede wszystkim w wymiarze świadomościowym – wielość 

inicjatyw tego typu zwiększa świadomość korzyści tego typu kontaktów i współpracy. 

Eksperci wskazują jednak, że trudno mówić na razie o wymiernym efekcie finansowym do tej 

pory realizowanych projektów (w postaci z projektu komercjalizacyjnego). 

Oceny trwałości wsparcia w ramach Działania 8.2 PO KL jest zróżnicowana, beneficjenci 

oceniają ją wysoko, eksperci już jednak są mniej przekonani co do trwałości tego wsparcia, 

szczególnie w przypadku działań opartych na rozwiązaniach internetowych (np. platformy 

współpracy), które przestają być dostępne po zakończeniu realizacji projektu. Zaznaczyć 

należy, ze trwałość jest obszarze tego typu wsparcia trudno mierzalna (efekty w postaci 

wzrostu wiedzy, nawiązania cennych kontaktów). Za szczególnie pozytywne, trwałe efekty 

uważane jest samo nagromadzenie projektów dotyczących transferu wiedzy i technologii, 

a tym samym zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie. 

Współpraca na linii gospodarka – nauka w województwie łódzkim oceniona została raczej 

negatywnie. Sytuacja ta nie różni się jednak znacząco od sytuacji w całej Polsce (trend 

obowiązujący w większości województw). Mimo, iż województwo łódzkie nie cechuje się 

znacząco pozytywnym wskaźnikiem w zakresie współpracy biznes-nauka to warto podkreślić, 

że sytuacja ta powoli się poprawia (m.in. zaczyna się dostrzegać zalety tego typu 

przedsięwzięć). W badaniu wskazano szereg barier, uniemożliwiających nawiązywanie 

i skuteczne utrzymywanie tego typu współpracy, które można ogólnie określić jako 

systemowe, świadomościowo-kulturowe oraz związane z poziomem rozwoju gospodarczego.  
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3.5 Ocena wsparcia w ramach Priorytetu IX PO KL 

3.5.1 Profil uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX PO KL 

Strukturę uczestników IX Priorytetu określono na podstawie danych zawartych w bazach 

PEFS dla tego Priorytetu. 

Tabela nr 14. Struktura uczestników IX Priorytetu PO KL - płeć 

Płeć  

kobiety  54,0% 

mężczyźni 46,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PEFS. 

Większość uczestników IX Priorytetu PO KL stanowiły kobiety, jednakże różnica ta nie 

przekracza kilku procent. 

Tabela nr 15. Struktura uczestników IX Priorytetu PO KL - wiek 

Wiek  

poniżej 25 roku życia 78,0% 

25-34 lata 7,6% 

35-44 lata 7,0% 

powyżej 45 roku życia 7,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PEFS. 

Ze względu na to, iż największą liczebnością uczestników charakteryzowały się 

Działania/Podziałania kierowane do uczniów, w całym Priorytecie IX PO KL odnotowano 

największą liczbę osób poniżej 25 roku życia – 78% wszystkich wspartych osób. Pozostałe 

grupy wiekowe zostały wsparte w niemal jednakowym stopniu – ich liczebność waha się od 

7,0% do 7,6%. 

Tabela nr 16. Struktura uczestników IX Priorytetu PO KL - wykształcenie 

Wykształcenie  

brak 5,7% 

gimnazjalne 43,6% 

podstawowe 27,3% 

pomaturalne 3,6% 

ponadgimnazjalne 7,3% 

wyższe 12,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PEFS. 

Prawie 80% uczestników projektów to osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne, lub 

niższe. Z tej grupy niemal 6% to osoby nie posiadające żadnego wykształcenia.  

Tabela nr 27. Struktura uczestników IX Priorytetu PO KL – status na rynku pracy 

Status osoby na rynku pracy  

bezrobotny 2,1% 

długotrwale bezrobotny 0,8% 

nieaktywny zawodowo 1,9% 

nieaktywny zawodowo - osoba ucząca się lub kształcąca 76,4% 

zatrudniony 
9,5% 

zatrudniony - samozatrudniony 0,7% 
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zatrudniony w administracji publicznej 8,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PEFS. 

Ponad 76% omawianej grupy stanowiły osoby uczące się lub kształcące. Sytuacja ta jest 

w pełni zrozumiała w kontekście założeń IX Priorytetu PO KL – największą grupę stanowili 

uczniowie. 

Profil uczestników projektów realizowanych w ramach IX Priorytetu PO KL zgodny był 

z założeniami poszczególnych Działań/Poddziałań. Poniżej przedstawiono w formie 

tabelarycznej strukturę uczestników projektów sporządzoną na podstawie badania 

ankietowego CATI z beneficjentami IX Priorytetu PO KL. 

Tabela nr 18. Profil uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX PO KL 

(N=154) 

Działanie/ 
Poddziałanie 

wspierana grupa % 

9.1.2 uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących 
kształcenie ogólne 

81,6% 

szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne 18,4% 

pracujące osoby dorosłe 2% 

9.2 uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe 

93,1% 

młodociani pracownicy 13,8% 

inne grupy (nauczyciele, osoby powyżej 18. roku życia) 6,9% 

9.3 oraz 9.6 osoby w wieku 18 – 64 lat, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć 
kształcenia formalnego 

80% 

placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 
praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 

10% 

9.4 nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół i 
placówek oświatowych 

instruktorzy praktycznej nauki zawodu 
62,5% 

kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i 
placówkach oświatowych i ich organach prowadzących 

37,5% 

9.5 mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 
tys. mieszkańców, którzy w niskim stopniu uczestniczą w 

kształceniu przez całe życie 
62,1% 

młodociani pracownicy 10,3% 

uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących 
kształcenie ogólne 

6,9% 

dzieci w wieku przedszkolnym 6,9% 

społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach 3,4% 

szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne 3,4% 

osoby w wieku 18 – 64 lat, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć 
kształcenia formalnego 

3,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CATI. 

Największy odsetek osób wspieranych w ramach Priorytetu IX PO KL stanowią uczniowie 

i wychowankowie – szkół ogólnokształcących (9.1.2 PO KL), szkół zawodowych (9.2 PO 

KL) oraz mieszkańcy gmin wiejskich w ramach Poddziałania 9.5 PO KL. Realizacja 
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telefonicznych wywiadów pogłębionych potwierdziła przekonanie beneficjentów o słuszności 

wspierania tej grupy osób: uczniowie są bardzo chłonną  […] grupą dla których przez całe 

dalsze życie to, co osiągną przy realizacji tego projektu będzie procentowało [TDI]. 

Wykres nr 37. Typy podmiotów realizujących projekty w ramach IX PO KL (N=154). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CATI. 

Wśród badanych Beneficjentów projektów realizowanych w ramach IX Priorytetu PO KL 

najczęściej występowały jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły. Prawie 17% 

badanych projektodawców stanowili przedsiębiorcy. 

Beneficjenci projektów realizowanych w ramach IX Priorytetu PO KL zostali zapytani o to, 

dlaczego zdecydowali się na realizację projektu dla wybranych grup docelowych. 

Wykres nr 38. Powody wyboru grup docelowych przez beneficjentów  (N=154). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CATI. 

inny typ podmiotu

technikum

szkoła policealna

zespół szkół

zasadnicza szkoła zawodowa

liceum ogólnokształcące

szkoła  ponadgimnazjalna

gimnazjum

szkoła wyższa

organizacja pozarządowa

przedszkole

szkoła podstawowa

przedsiębiorstwo

samorząd terytorialny

3,2%

0,6%

0,6%

0,6%

1,9%

2,5%

3,2%

3,8%

5,1%

7,0%

7,0%

7,6%

16,6%

40,1%

nie wiem/trudno powiedzieć

inne powody

wytyczne do konkursu narzucały daną grupę docelową

mamy doświadczenie w realizacji projektów dla danej
grupy docelowej

wybór tej grupy docelowej nastąpił dopiero po
przeprowadzeniu analizy sytuacji różnych grup

w przypadku tej grupy docelowej łatwiej osiągnąć

wskaźniki założone w projekcie

wynika z naszego profilu działalności oraz nakierowania
na taką grupę docelową

jest to grupa, którą łatwiej zrekrutować do projektu, niż
inne grupy

mamy lepsze rozpoznanie potrzeb tej grupy docelowej ze
względu na nasze doświadczenie

jest to grupa szczególnie narażona na doświadczanie
nierówności w systemie edukacyjnym

0,8%

3,9%

4,7%

9,4%

11,0%

11,8%

11,8%

15,7%

29,9%

34,6%
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Najczęściej pojawiającą się przyczyną realizacji projektów dla wybranej grupy/grup 

docelowych było przekonanie realizatorów projektów o tym, że dana grupa jest szczególnie 

narażona na doświadczenie nierówności w systemie edukacyjnym – 34,6% wskazań.  

Niespełna 30% respondentów uważa, że wybór grupy docelowej był spowodowany 

posiadaniem doświadczenia danej instytucji/placówki we wspieraniu osób o tym profilu. 

Niemal wszyscy badani beneficjenci przeprowadzali analizę potrzeb grupy docelowej przed 

przystąpieniem do realizacji projektu. Zdecydowana większość badanych – prawie 74% 

wskazań przeprowadziła własne badania potrzeb edukacyjnych (np. badania ankietowe, 

wywiady z placówkami edukacyjnymi). Niespełna połowa respondentów diagnozując 

potrzeby grup docelowych bazowała na  własnych doświadczeniach i znajomości potrzeb 

grup docelowych - Pracujemy od lat z nauczycielami znamy ich stanowisko i umiem 

odpowiedzieć na ich potrzeby [TDI]. Analizę raportów na temat edukacji w woj. łódzkim 

w celu diagnozy potrzeb wspieranych osób przeprowadziło niewiele ponad 8% badanych. 

3.5.2 Ocena skuteczności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu IX w zakresie 

wyrównywania szans edukacyjnych 

Które z narzędzi wsparcia w ramach priorytetu IX okazały się najskuteczniejsze w zakresie wyrównywania szans 

edukacyjnych, a które najmniej skuteczne? Dlaczego? 

Zdecydowana większość badanych projektodawców IX Priorytetu PO KL deklarowała, że 

kwota dofinansowania którą otrzymali, była wystarczająca aby móc rzetelnie zrealizować 

projekt (93,5% badanych). Niektórzy beneficjenci uznali, że wynikało to z poprawnie 

przeprowadzonych szacunków cenowych: projekt został przygotowany dokładnie, w związku 

z czym wysokość dofinansowania dokładnie odpowiada wymogom tego przedsięwzięcia 

[TDI]. Stanowi to istotną informację w kontekście możliwości adekwatnego wspierania grup 

docelowych założonych w poszczególnych działaniach projektowych. 

Niemal wszyscy beneficjenci, którzy wzięli udział w badaniu deklarują, że realizacja projektu 

w ramach IX Priorytetu PO KL przyniosła pozytywną zmianę sytuacji edukacyjnej 

uczestników. Zmiana ta zależna była od poszczególnych Poddziałań i wpisywała się w ich 

cele  (np. w 9.1.1 PO KL upowszechnienie edukacji przedszkolnej, w 9.4 PO KL podniesienie 

kwalifikacji nauczycieli).  

Wykres nr 39. Pozytywna zmiana sytuacji edukacyjnej osób dzięki uczestnictwu 

w projekcie w ramach IX PO KL. (N=152) 

Czy wg Pani/Pana wsparcie oferowane w ramach zrealizowanego przez Państwa projektu 

przyczyniło się do pozytywnej zmiany sytuacji edukacyjnej uczestników - wyrównywania 

szans edukacyjnych? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CATI. 

nie wiem/trudno powiedzieć

ani tak, ani nie

raczej tak

zdecydowanie tak

2,0%

2,6%

28,3%

67,1%
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Analizując strukturę odpowiedzi badanych beneficjentów należy zwrócić na fakt, iż nie 

pojawiły się żadne negatywne wskazania na tak postawione pytanie. Odpowiedzi, które nie 

świadczą o pozytywnym skutku realizacji projektów w postaci zmiany sytuacji edukacyjnej 

osób biorących udział w projektach, to wskazania osób, które nie potrafiły określić takiego 

związku (nie wiem/trudno powiedzieć) oraz wskazania na odpowiedź, która ani nie 

potwierdza, ani nie wyklucza pozytywnego wpływu realizowanych projektów. 

Tabela nr 3.  Poprawa wyników nauczania w powiatach realizatorów projektów oraz 

wpływ projektów na tę zmianę. 

Czy w ostatnich kilku latach odnotował Pan/Pani poprawę wyników nauczania w Państwa 

szkole/powiecie (np. poprawa wyników egzaminów, średnich ocen końcowych itp.)? (9.1.2; 9.2; 9.4; 

9.5 PO KL N=115) 

 

poprawa wyników 
nauczania w powiecie 

beneficjentów (N=115) 

wpływ projektu 
na tę zmianę 

(N=78) 

zdecydowanie tak 20,0% 52,6% 

raczej tak 48,7% 39,7% 

ani tak, ani nie 7,0% 5,1% 

raczej nie 2,6% 1,3% 

zdecydowanie nie 0,9% 0,0% 

nie wiem/trudno 

powiedzieć 
20,9% 1,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CATI. 

Beneficjenci Działań/Poddziałań 9.1.2; 9.2; 9.5 PO KL, którym zostało zadane pytanie 

dotyczące poprawy wyników nauczania w ich szkole/powiecie w zdecydowanej większości 

uznają, że poprawa nastąpiła (niecałe 70% wskazań). Najwięcej pozytywnych wskazań 

(prawie 76%) odnotowano w Działaniu 9.5 PO KL. 

Najbardziej sceptyczni w tym względzie byli beneficjenci Poddziałania 9.4 PO KL – żaden 

z ankietowanych projektodawców nie odnotował poprawy wyników nauczania w ostatnich 

latach. 

Respondentom, którzy udzieli pozytywnej odpowiedzi zadano pytanie, czy zmiany te można 

wiązać z realizowanym przez nich projektem. W większości (ponad 90% wskazań) 

beneficjenci stwierdzili, że to właśnie interwencja PO KL przyczyniła się do poprawy 

w wynikach kształcenia. Efekt netto interwencji wyniósł zatem 62,6% (subiektywna 

ocena badanych. 

Ocena skuteczności form wsparcia realizowanych w ramach IX Priorytetu PO KL 

Beneficjenci realizujący projekty w poszczególnych Działaniach/Poddziałaniach zostali 

poproszeni o wskazanie najbardziej skutecznych form wsparcia w oparciu o własne 

doświadczenia nabyte podczas realizacji poszczególnych przedsięwzięć.   
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Tabela nr 20. Najskuteczniejsze formy wsparcia IX PO KL zdaniem realizatorów projektu 

(N=154). 

Działanie/ 
Poddziałanie 

Najskuteczniejsze formy wsparcia % wskazań 

9.1.2 PO KL dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz 
specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji 
edukacyjnych 

40.8% 

dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów 
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (ICT, nauki 
matematyczno-przyrodnicze itp.) 

20,4% 

poprawa doposażenia bazy dydaktycznej szkoły 10,2% 

9.2 PO KL organizacja staży i/lub praktyk dla uczniów u pracodawcy 37,9% 

dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów 
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (ICT, nauki 

matematyczno-przyrodnicze itp.) 
20,7% 

dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz 
specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji 

edukacyjnych 
13,8% 

9.3 oraz 9.6 
PO KL 

kształcenie w formach szkolnych lub w formach pozaszkolnych 
osób dorosłych zainteresowanych zdobyciem 

36,4% 

programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich 
efektów uczenia się uzyskanych w sposób nieformalny 

18,2% 

9.4 PO KL  studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy 
podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia 
ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu 

55,6% 

studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli 
zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem 

posiadanego wykształcenia 
22,2% 

9.5 PO KL zajęcia dydaktyczne przyczyniające się do podnoszenia poziomu 
wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich 

37,9% 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące 
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych 

20,7% 

dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów 
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (ICT, nauki 

matematyczno-przyrodnicze itp.) 
10,3% 

inne formy wsparcia – warsztaty, wydawanie publikacji 10,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CATI. 

Beneficjenci 9.1.2 oraz 9.2 PO KL często jako najbardziej skuteczną formę wsparcia 

wskazywali dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na 

rozwój kompetencji kluczowych (ICT, nauki matematyczno-przyrodnicze itp.) oraz dodatkowe 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji 

edukacyjnych. Co ważne w kontekście oceny skuteczności poszczególnych form wsparcia, 

w  Poddziałaniu 9.1.2 PO KL 87% beneficjentów łączących poprawę wyników nauczania 

w powiecie/szkole z realizacją projektów oferowało uczestnikom właśnie te formy wsparcia. 

Zatem oprócz tego, że skuteczność zajęć dodatkowych dla uczniów (wyrównawczych lub dot. 

kompetencji kluczowych) jest dostrzegana przez beneficjentów bezpośrednio, za ich 
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skutecznością przemawia również fakt, iż były wykorzystywane przez niemal 90% 

beneficjentów, którzy dostrzegają poprawę wyników kształcenia w powiecie. 

Wśród przyczyn wysokiej skuteczności zajęć dodatkowych beneficjenci wskazali m.in. fakt iż 

ta forma wsparcia daje szanse na bliski kontakt z nauczycielem. Zajęcia dodatkowe wpływają 

bezpośrednio na wzrost wiedzy uczniów. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze są ważne także 

dlatego, że dla części rodziców dzieci wymagających tego typu wsparcia są one zbyt drogie, 

aby mogli sobie na nie pozwolić, gdyby musieli je samodzielnie finansować. 

Do najmniej skutecznych form wsparcia realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL 

należy natomiast utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery (udzielanie pomocy w świadomym 

wyborze i planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej)  - ¼ respondentów wskazała tę 

formę wsparcia. Wśród przyczyn małej skuteczności tej formy wsparcia respondenci 

wymienili m.in. małą skuteczność tego typu działań, nieadekwatność do potrzeb szkół 

podstawowych, brak związku z poprawą w nauce dzieci. 

Najbardziej skuteczną formą wsparcia według beneficjentów realizujących projekty w ramach 

Działania 9.2 jest organizacja staży i/lub praktyk dla uczniów u pracodawcy. Wśród przyczyn 

wysokiej skuteczności tej formy wsparcia niemal wszyscy respondenci badania ankietowego 

CATI podkreślali znaczenie zdobycia praktycznego doświadczenia u pracodawcy, które 

skutkować mogło także podjęciem zatrudnienia w danym zakładzie. Komplementarne 

informacje pozyskano podczas wywiadów jakościowych z beneficjentami: bardzo skuteczny 

był staż, dlatego że po pierwsze (…) ta osoba była już w zakładzie pracowała otrzymywała 

stypendium za ten staż, pracodawca mógł poznać no i teoretycznie jeśli byłoby miejsce, 

osoba dała się poznać, to była możliwość dalszego zatrudnienia. [TDI]. Ponieważ staże 

stanowiły zazwyczaj pierwszy kontakt z rynkiem pracy dla osób uczestniczących 

w projektach, udział w tej formie wsparcia skutkował także zwiększeniem wiary we własne 

możliwości uczestników i zwiększeniem (…) motywacji, żeby tej pracy dalej szukać, że 

[osoba] podjęła [pracę], że się udało i sobie poradzi - przełamała swoje bariery [TDI]. 

Skuteczność staży wspomaga także fakt, że pracodawcy odnoszą również realne korzyści z 

uczestnictwa w poszczególnych projektach: dla uczestnika bo za staż dostaje pieniądze 

a pracodawca ma go za darmo i obie strony są po prostu zadowolone [TDI]. 

Niewielki odsetek badanych beneficjentów 9.2 PO KL wskazał najmniej skuteczną formę 

wsparcia, najczęściej wymieniane było doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna 

dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (17,2% 

wskazań). 

Zdaniem beneficjentów Działania 9.5 zajęcia dydaktyczne przyczyniające się do podnoszenia 

poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich  w największym stopniu przyczyniły 

się do poprawy sytuacji edukacyjnej uczestników projektów, która objawiała się poprzez 

wzrost umiejętności oraz rozwój dzieci biorących udział w projekcie. 

Omawiając skuteczność zastosowanych przez Beneficjentów form wsparcia warto 

odnotować, że prawie 40% respondentów badania telefonicznego CATI nie wskazała 

najmniej skutecznego narzędzia realizacji projektu. Jednocześnie podczas telefonicznych 

wywiadów pogłębionych często pojawiały się odpowiedzi informujące o skuteczności 
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wszystkich zastosowanych działań w ramach projektów: Natomiast wszystkie formy były 

skuteczne, zastosowane wszystkie rodzaje szkoleń (…) [TDI]. 

Oceniając trwałość wsparcia IX Priorytetu PO KL należy odnotować, że na tle innych 

Działań i Poddziałań wyróżniają się pod tym względem projekty realizowane w ramach 

Poddziałania 9.1.1 PO KL. Wszyscy badani beneficjenci deklarują, że utworzone w ramach 

działań projektowych miejsca przedszkolne zostaną utrzymane/już są utrzymywane po 

zakończeniu realizacji projektu. Trwałe jest także wsparcie w postaci doposażenia bazy 

dydaktycznej szkół, któremu zostały poświęcone dalsze dwa podrozdziały. Trwałość w 

pozostałych Działaniach/Poddziałaniach jest trudna do określenia ze względu na brak 

odpowiednich narzędzi pomiaru. 

Według oceny eksperta ds. edukacji, z którym przeprowadzono wywiad w ramach 

niniejszego badania, wsparcie Priorytetu IX PO KL jest pomocą doraźną, redukującą objawy, 

ale nie źródła problemów z którymi boryka się polska oświata - działanie na symptomach, 

a nie na powodach [WE]. Zdaniem eksperta jednym z głównych problemów oświaty jest 

system nadzoru i biurokracji: [wydziały edukacyjne zajmujące się zarządzaniem] One się nie 

zajmują oświatą. One się zajmują zarządzaniem. […] One zajmują się tworzeniem 

dokumentacji, gromadzeniem dokumentacji, prezentowaniem tej dokumentacji (…). 

Natomiast nie stawiają sobie żadnego zupełnie celu merytorycznego. […] Okazuje się, że 

naprawdę pytanie o jakość, pytanie o sens, znaczenie, wagę edukacji zostaje radykalnie 

marginalizowane. I tak naprawdę rozmywa się w repertuarze środków organizacyjno-

biurokratycznych, które rzekomo mają ją wzmacniać [WE]. Zdaniem eksperta, problem 

zarządzania w edukacji niesie za sobą wiele konsekwencji, m.in. zupełną formalizację relacji 

między ludźmi, brak ludzkiego kontaktu z uczniem [WE].  

Zdaniem eksperta ds. edukacji działania które należałoby podjąć powinny zakładać pewnego 

rodzaju przekształcenie kulturowe, a nie tylko organizacyjno- formalne. Pewnym sposobem 

jest publiczne dyskutowanie o takiej potrzebie i wspólny namysł nad tym. W tej chwili […] 

system nadzoru i system organizacji edukacji i oświaty, tak pomyślane, że taka dyskusja 

wspólna jest prawie niemożliwa.  

Ekspert zwrócił także uwagę na fakt, że pożądane zmiany w systemie oświaty, które 

postuluje wymagają czasu - długofalowej perspektywy, znacznie przekraczającej realizację 

programów takich jak np. PO KL. 

Pomimo zdecydowanie przeważających pozytywnych opinii dotyczących wsparcia 

świadczonego w ramach IX Priorytetu PO KL zaznaczyć należy, że Priorytet IX PO KL 

charakteryzuje się najniższym stopniem realizacji zakładanych wskaźników spośród  

komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim. Spośród określonych wskaźników 

nieliczne przekroczyły zakładaną wartość (m.in. liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli 

w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach; liczba oddolnych inicjatyw społecznych 

podejmowanych w ramach Priorytetu). Zaznaczyć jednakże należy, że pomimo niepełnego 

stopnia realizacji wskaźnika Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały 

wsparcie w ramach Priorytetu (67,3%)27, w całym województwie łódzkim nastąpił wzrost 

                                           
27 Na podstawie danych sprawozdawczych z realizacji PO KL w województwie łódzkim - I kwartał 

2015r. 
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liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli, który wynikać może właśnie z interwencji w 

postaci realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL. 

3.5.3 Wykorzystanie środków komponentu regionalnego PO KL na poprawę 

wyposażenia bazy dydaktycznej przez szkoły kształcenia ogólnego 

W jakim stopniu szkoły kształcenia ogólnego w województwie łódzkim wykorzystały środki komponentu 

regionalnego PO KL na poprawę wyposażenia bazy dydaktycznej, tj. wyposażenia szkolnych 

laboratoriów/pracowni przedmiotowych, cyfryzacji szkół? 

Baza dydaktyczna szkół ma bardzo istotny wpływ na jakość kształcenia w placówkach 

edukacyjnych. Brak odpowiedniego wyposażenia szkoły w materiały pomocnicze może  m.in. 

odbijać się na braku motywacji uczniów do nauki, szczególnie w klasach młodszych (I-III). 

W celu dokonania oceny aktualnego stanu wyposażenia szkół kształcenia ogólnego, 

respondentów realizujących projekty w placówkach tego rodzaju zapytano o opinię na ten 

temat. Dane zostały przedstawione na poniższym wykresie. 

Wykres nr 40. Aktualny stan wyposażenia szkół kształcenia ogólnego biorących udział 

w projekcie w opinii beneficjentów (N=49) 

Czy uważa Pan/Pani, że aktualny stan wyposażenia szkoły/szkół uczestniczącej/ych w projekcie 

w środki dydaktyczne jest wystarczający?  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CATI. 

Zdecydowana większość badanych beneficjentów Poddziałania 9.1.2 PO KL uważa, że stan 

wyposażenia szkół uczestniczących w projekcie jest wystarczający – odpowiedź taką 

wskazało ponad 73% badanych projektodawców. 

Respondentów, którzy udzielili negatywnej odpowiedzi zapytano o to, jakie braki odnotowują 

w placówkach biorących udział w projekcie. Wśród najczęściej pojawiających odpowiedzi 

odnotowano: 

 wyposażenie klas, (np. meble, stoliki) 

 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 

 pomoce dydaktyczne (w tym także tablice interaktywne) 

Respondenci identyfikujący potrzebę doposażenia szkół w większości wskazali także, że braki 

w wyposażeniu bazy dydaktycznej szkoły negatywnie wpływają na jakość kształcenia 

uczniów. 

Realizatorów projektów zapytano także o szczegółowy stan wyposażenia szkół 

uczestniczących w projekcie, który został przedstawiony na poniższej tabeli.  

zdecydowanie nie

raczej nie

ani tak, ani nie

raczej tak

zdecydowanie tak

2,0%

16,3%

8,2%

63,3%

10,2%
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Tabela nr 24. Stan wyposażenia szkół biorących udział w projektach w ocenie 

beneficjentów (N=49) 

(ocena na skali 1-5, gdzie 1 stanowi ocenę najniższą, 5 najwyższą) 

 
1 2 3 4 5 

nie 

wiem/t
rudno 

powied
zieć 

średnia 

wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne (np. tablice, 
rzutnik, sprzęt audio) 

4,3% 4,3% 40,4% 53,2% 0,0% 0,0% 3,4 

zasoby księgozbioru biblioteki 

oraz dostępnych 
podręczników/materiałów 

dydaktycznych 

0,0% 4,3% 51,1% 38,3% 6,4% 2,1% 3,5 

wyposażenie pracowni 
komputerowych 

2,1% 14,9% 38,3% 38,3% 8,5% 0,0% 3,4 

wyposażenie pracowni nauk 

ścisłych i przyrodniczych 
2,1% 12,8% 29,8% 27,7% 

27,7

% 
2,1% 3,7 

infrastruktura sportowej 
(wyposażenie sali 

gimnastycznej, boisko itp.), 

4,3% 10,6% 34,0% 44,7% 8,5% 0,0% 3,4 

ogólnej infrastruktura budynku 
(umeblowanie, dostępność np. 

szafek, szatni) 

0,0% 6,4% 48,9% 38,3% 6,4% 2,1% 3,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CATI. 

Zgodnie z wyżej przedstawionymi danymi, respondenci nie oceniają negatywnie, ani 

zdecydowanie dobrze poszczególnych elementów wyposażenia placówek edukacyjnych – 

średnie ocen w czterech przypadkach wynoszą 3,4. Stosunkowo najlepiej ocenione zostało 

wyposażenie pracowni nauk ścisłych i przyrodniczych (średnia ocena 3,7), jednak różnica 

w ocenach nie jest znacząca. 

Wsparcie w postaci doposażenia bazy dydaktycznej szkoły to jedna z częściej 

wykorzystywanych form wsparcia przez beneficjentów Poddziałania 9.1.2 PO KL. 
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Wykres nr 41. Najczęściej stosowane formy wsparcia przez beneficjentów Poddziałania 

9.1.2 PO KL (N=49) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CATI. 

Ponad połowa beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL 

podczas ich wdrażania poprawiła bazę dydaktyczną szkoły. Natomiast 10,2% beneficjentów 

wskazało możliwość doposażenia bazy dydaktycznej szkoły jako najbardziej skuteczną formę 

wsparcia pod względem wyrównywania szans edukacyjnych. 

Wykres nr 42. Działania podejmowane w ramach doposażenia bazy dydaktycznej szkoły 

(N=28) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CATI. 

Niemal wszyscy Beneficjenci, którzy doposażyli bazę dydaktyczną szkoły w ramach projektu 

zakupili materiały dydaktyczne. Ponad ¼ badanych w ramach projektów wyposażyła 

pracownie przedmiotowe.  

Istotność wsparcia tego rodzaju podkreślali beneficjenci podczas wywiadów jakościowych 

przeprowadzonych w ramach przedmiotowego badania ewaluacyjnego: Oczywiście te 

inne formy wsparcia

programy skierowane do dzieci i młodzieży,
które znajdują się poza systemem…

utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery

wdrażanie programów i narzędzi efektywnego
zarządzania placówką oświatową

wdrożenie nowych, innowacyjnych form
nauczania i oceniania

programy indywidualizacji procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas I – III szkół …

doradztwo i opieka pedagogiczno –
psychologiczna dla uczniów

poprawa doposażenia bazy dydaktycznej
szkoły

dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane
na rozwój kompetencji kluczowych

dodatkowe zajęcia dydaktyczno -
wyrównawcze oraz specjalistyczne służące…

4,1%

2,0%

4,1%

4,1%

6,1%

26,5%

36,7%

57,1%

61,2%

69,4%

wyposażenie pracowni komputerowych
(sprzęt i oprogramowanie)

wyposażenie pracowni przedmiotowych

zakup materiałów dydaktycznych

17,9%

28,6%

96,4%
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pomoce są wykorzystywane dalej wśród dzieci klas I-III, także to są pomoce z których 

nauczyciele korzystają na lekcjach i inne dzieci mogą również korzystać nawet jak nie biorą 

udziału w zajęciach, mogą na ich pracować i się rozwijać. 

Potrzebę świadczenia tego rodzaju wsparcia sygnalizują także wskazania beneficjentów 

projektów realizowanych w ramach 9.1.2 PO KL odnotowane podczas badań ankietowych 

CATI dotyczące niestosowanych form wsparcia, które mogłyby się okazać przydatne – 

najczęściej beneficjenci wskazywali właśnie potrzebę doposażenia placówek szkolnych. 

3.5.4 Wykorzystanie środków komponentu regionalnego PO KL na poprawę 

wyposażenia bazy dydaktycznej przez szkoły zawodowe 

W jakim stopniu szkoły zawodowe w województwie łódzkim wykorzystały środki komponentu regionalnego PO KL 

na poprawę wyposażenia bazy dydaktycznej? Jak wygląda wyposażenie szkół zawodowych w środki dydaktyczne 

w województwie łódzkim? 

W przypadku szkolnictwa zawodowego, stan wyposażenia placówek edukacyjnych ma 

kluczowe znaczenie – niejednokrotnie przesądza o jakości oraz efektywności procesu 

kształcenia zawodowego oraz wyznacza sposób nauczania. Atrakcyjność oferty edukacyjnej 

zakładającej wykorzystanie adekwatnego i zgodnego z realiami rynkowymi sprzętu odbija się 

także na zainteresowaniu potencjalnych uczniów i może przesądzić o wyborze szkolnictwa 

zawodowego. Z tego względu istotne wydaje się być zdiagnozowanie stanu wyposażenia 

szkół zawodowych. Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi beneficjentów Poddziałania 9.2 

PO KL dotyczące tego aspektu. 

Wykres nr 43. Aktualny stan wyposażenia szkół kształcenia zawodowego biorących udział 

w projekcie w opinii beneficjentów (N=29) 

Czy uważa Pan/Pani, że aktualny stan wyposażenia szkoły/szkół uczestniczącej/ych w projekcie 

w środki dydaktyczne jest wystarczający? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CATI. 

Prawie 70% badanych uważa, że szkoły zawodowe w których realizowany był projekt 

w ramach Działania 9.2 PO KL są dostatecznie dobrze wyposażone. Respondenci, którzy 

udzielili negatywnej odpowiedzi niemal jednomyślnie wskazali braki dotyczące wyposażenia 

pracowni zawodowych.  

Wszyscy respondenci wskazujący braki w doposażeniu szkół uważają, że braki doposażenia 

odbijają się negatywnie na poziomie kształcenia uczniów. 

nie wiem/trudno powiedzieć

zdecydowanie nie

raczej nie

ani tak, ani nie

raczej tak

zdecydowanie tak

10,3%

6,9%

10,3%

3,4%

44,8%

24,1%
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Tabela nr 22.  Stan wyposażenia szkół zawodowych biorących udział w projektach 

w ocenie beneficjentów (N=29) 

 
1 2 3 4 5 

nie 

wiem/t

rudno 
powied

zieć 

średnia 

ocen 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne 

(np. tablice, rzutnik, sprzęt audio), 
0,0% 3,4% 37,9% 37,9% 20,7% 0,0% 3,8 

zasoby księgozbioru biblioteki oraz 
dostępnych 

podręczników/materiałów 

dydaktycznych 

0,0% 10,7% 21,4% 50,0% 7,1% 10,7% 3,6 

wyposażenie pracowni kształcenia 
zawodowego 

9,1% 13,6% 22,7% 40,9% 4,5% 9,1% 3,2 

wyposażenie pracowni 

komputerowych 
0,0% 10,7% 25,0% 46,4% 14,3% 3,6% 3,7 

wyposażenie pracowni nauk ścisłych 
i przyrodniczych 

0,0% 4,2% 62,5% 8,3% 8,3% 16,7% 3,3 

infrastruktura sportowej 

(wyposażenie sali gimnastycznej, 
boisko itp.), 

0,0% 22,2% 29,6% 33,3% 3,7% 11,1% 3,2 

ogólna infrastruktura budynku 

(umeblowanie, dostępność np. 
szafek, szatni) 

0,0% 10,7% 50,0% 32,1% 7,1% 0,0% 3,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego CATI. 

Podobnie jak w przypadku placówek kształcenia ogólnego, średnie ocen respondentów 

zbliżone są do neutralnej oceny 3 pośrodku pięciostopniowej skali.  Wyposażenie pracowni 

kształcenia zawodowego oraz infrastruktura sportowa szkół oceniana jest najsłabiej przez 

beneficjentów projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.2 PO KL. Najwyższą średnią 

ocen respondentów odnotowano natomiast przy wyposażeniu w pomoce dydaktyczne 

placówek szkolnictwa zawodowego (3,8). 

Sygnały świadczące o potrzebie wsparcia w postaci doposażenia bazy dydaktycznej szkół 

odnotowano także podczas telefonicznych wywiadów pogłębionych oraz w toku analizy desk 

research - przeprowadzone badania potwierdzają potrzebę realizacji tego rodzaju form 

wsparcia dla szkół.  Stanowi ono zachętę dla uczniów, którzy chętniej podejmują kształcenie 

zawodowe, gdy placówki edukacyjne wyposażone są w odpowiedni sprzęt, dostosowany do 

realiów rynkowych. W celu maksymalnego dostosowania zakupionego sprzętu, szkoły 

zawodowe nawiązywały współpracę z pracodawcami od których bezpośrednio dokonywali 

zakupu: kupiliśmy od nich pomoce dydaktyczne. To był zakres współpracy [TDI]. 

Środki przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej szkół, zakup sprzętu, środków 

dydaktycznych itp. stanowią trwały rezultat projektu. Pamiętać jednak należy, że 

zakupiony sprzęt może podlegać dezaktualizacji, szczególnie w przypadku specjalistycznego 

sprzętu w szkołach zawodowych oraz sprzętu komputerowego.  

Podsumowanie 

Profil uczestników projektów realizowanych w ramach IX Priorytetu PO KL zgodny był 

z założeniami poszczególnych Działań/Poddziałań. Najczęściej wspieranymi grupami byli 
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uczniowie i wychowankowie (9.1.2, 9.2 oraz 9.5 PO KL). Najczęściej pojawiającą się 

przyczyną realizacji projektów dla wybranej grupy/grup docelowych było przekonanie 

realizatorów projektów o tym, że dana grupa jest szczególnie narażona na doświadczenie 

nierówności w systemie edukacyjnym. Wybór grupy docelowej także często spowodowany 

był posiadaniem doświadczenia instytucji we wspieraniu danej grupy docelowej. Niemal 

wszyscy beneficjenci przeprowadzili badania potrzeb grupy docelowej. W tym zakresie 

zdecydowana większość projektodawców przeprowadziła własne badania potrzeb 

edukacyjnych. 

Projektodawcy w zdecydowanej większości deklarują, że realizacja projektu w ramach IX 

Priorytetu PO KL przyniosła pozytywną zmianę sytuacji edukacyjnej uczestników. Większość 

beneficjentów (prawie 70%) dostrzega także poprawę wyników nauczania 

w szkole/powiecie, w którym realizowali projekt. Co ważne, 90% badanych łączy poprawę 

z realizacją projektu. Efekt netto interwencji (subiektywna ocena badanych) wyniósł 

62,6%.  

Do najskuteczniejszych form wsparcia w ramach Priorytetu IX PO KL należą dodatkowe 

zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji 

kluczowych (ICT, nauki matematyczno-przyrodnicze itp.) oraz dodatkowe zajęcia 

dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji 

edukacyjnych (9.1.2 oraz 9.2 PO KL). W ramach Działania 9.2 PO KL dodatkowo wysoką 

skutecznością charakteryzuje się organizacja staży i/lub praktyk dla uczniów u pracodawcy. 

Beneficjenci podkreślają znaczenie zdobycia praktycznego doświadczenia u pracodawcy. 

Najmniej skuteczną formą wsparcia realizowaną w ramach Priorytetu IX PO KL jest 

natomiast utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery (wskazania beneficjentów 9.1.2 PO KL). 

Realizacja tej formy wsparcia według beneficjentów nie przekłada się na poprawę 

w wynikach nauczania oraz nie przystaje do specyfiki szkół podstawowych. 

Oceniając trwałość wsparcia IX Priorytetu PO KL należy odnotować, że na tle innych 

Działań i Poddziałań wyróżniają się pod tym względem projekty realizowane w ramach 

Poddziałania 9.1.1 PO KL – utworzone miejsca przedszkolne zostaną utrzymane. 

Zdecydowana większość badanych beneficjentów uważa, że stan wyposażenia szkół 

ogólnokształcących oraz zawodowych uczestniczących w projektach jest 

wystarczający. Do najczęściej diagnozowanych braków w szkołach ogólnokształcących 

zaliczyć można: wyposażenie klas (np. meble, ławki), sprzęt komputerowy oraz pomoce 

dydaktyczne. Wsparcie w postaci doposażenia bazy dydaktycznej szkoły to jedna z częściej 

wykorzystywanych form wsparcia przez beneficjentów w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL. 

Braki w wyposażeniu szkół zawodowych dotyczą niemal w każdym badanym przypadku 

wyposażenia pracowni zawodowych, co negatywnie odbija się na poziomie kształcenia 

uczniów. Środki przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej szkół stanowią trwały 

rezultat projektu. Przeprowadzone badania potwierdzają potrzebę realizacji tego rodzaju 

form wsparcia. 
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3.6 Ocena stopnia realizacji celów komponentu regionalnego PO KL w 

województwie łódzkim oraz wpływu środków EFS na zmiany 

społeczno – gospodarcze w regionie 

W jaki zakresie cele postawione przez Priorytetami VI-IX w województwie łódzkim zostały osiągnięte? 

Czy i w jakim stopniu realizowana interwencja komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

w województwie łódzkim przekłada się na zmiany społeczno-gospodarcze w województwie? 

W celu analizy stopnia realizacji celów komponentu regionalnego PO KL, w niniejszym 

rozdziale wskazane zostaną cele wszystkich priorytetów oraz poziom realizacji 

najważniejszych wskaźników założonych w każdym z priorytetów. Analizie poddane zostały 

zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w obszarach dotyczących komponentu regionalnego 

PO KL, w ramach którego realizowane były Priorytety VI, VII, VIII i IX PO KL.  

Priorytet VI Rynek pracy otwarty na wszystkich. 

Cele Priorytetu VI to: 

 Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy  

 Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych 

 Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynko pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, 

osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich) 

 Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych 

Wskaźniki za pomocą, których mierzono stopień realizacji celów28: Liczba osób, które 

zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu  (realizacja na poziomie 

117,11% wartości docelowej) 

 Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach 

realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego 

rynku pracy (realizacja na poziomie 153,03% wartości docelowej) 

 Liczba utworzonych miejsc pracy w  ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej (realizacja na poziomie 172,85% wartości docelowej) 

 Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych (realizacja na poziomie 

344,19% wartości docelowej) 

Wszystkie wyżej wymienione wskaźniki osiągnęły wartość docelową, a nawet ją 

przewyższyły.  Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach 

Priorytetu, w tym liczba osób z terenów wiejskich (298,01%), oraz liczba osób długotrwale 

bezrobotnych przewyższyła wskaźnik docelowy niemal trzykrotnie (291,21%). Odsetek 

kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych 

w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy, w tym 

liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy przekroczył 

zakładany wskaźnik docelowy czterokrotnie (401,03% wartości docelowej wskaźnika). Liczba 

projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych od początki trwania PO KL przewyższyła 

                                           
28 Sprawozdanie z realizacji PO KL za 2014 r. 
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wskaźnik docelowy ponad trzykrotnie. Na podstawie powyższych danych można 

wywnioskować, że wśród mieszkańców województwa łódzkiego dużym zainteresowaniem 

cieszyły się formy wsparcia skierowane do osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, 

chcących podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności poprzez szkolenia, system wsparcia 

pozwalający uzyskać zatrudnienie.  

Jednym z celów przedmiotowego badania było osadzenie w kontekście ogólnopolskim 

wyników badań zawartych w raporcie „Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów 

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

poszczególnych obszarów interwencji Programu29” Aby ten cel osiągnąć, poniżej 

przedstawiono wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego, którymi posługiwali się autorzy 

wskazanego raportu w odniesieniu do powiatów województwa łódzkiego. Dzięki 

analogicznym wskaźnikom cząstkowym możliwe będzie porównanie tendencji ogólnopolskich 

i tych, które występują w województwie łódzkim.  

Poniżej przedstawiono dane odzwierciedlające sytuację na rynku pracy (czyli odnośnie 

Priorytetu VI PO KL). Dla priorytetu VII, VIII, IX PO KL również zostały stworzone tabele, 

które będą przytoczone w dalszej części raportu. Wykorzystano dane z Banku Danych 

Lokalnych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz portalu MojaPolis. 

Tabela nr 23. Zestawienie danych statystycznych dotyczących rynku pracy 

Wskaźnik cząstkowy rok minimu
m 

maksimu
m 

średni
a 

współczynni
k 
zmienności
30 

stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

2008 5,0% 13,9% 9,5% 25,4% 

2013 9,0% 18,8% 14,4% 19,2% 

Udział bezrobotnych w wieku 
55+ w l. osób 55-64 lata 

2008 1,7% 4,0% 3,0% 19,6% 

2013 3,0% 7,6% 5,7% 19,9% 

Udział bezrobotnych w wieku 
poniżej 24 lat w liczbie osób 

15-34 lata 

2008 2,8% 8,3% 5,6% 29,8% 

2013 5,9% 13,5% 9,0% 23,2% 

Udział długotrwale 
bezrobotnych w ogóle 

bezrobotnych 

2008 25,4% 46,6% 33,0% 15,3% 

2013 30,8% 47,7% 39,2% 11,7% 

                                           
29 Raport „Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na 
osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu29” na zlecenie Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2014 
30 Współczynnik zmienności pokazuje o ile średnio wartości dla poszczególnych powiatów odchylają się od 

wartości średniej. Im mniejsza wartość tego współczynnika tym mniejsza zmienność powiatów pod względem 

danego wskaźnika. Z powyższej wynika na przykład, że najmniejszą zmiennością (największą „stabilnością”) 

charakteryzował się powiatowy rozkład udziału bezrobotnych kobiet w ogóle bezrobotnych. Wartości tego 

wskaźnika w poszczególnych powiatach odchylały się od wartości średniej (równej 52,7 i 49% w roku 2008 

i 2013). 
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Udział bezrobotnych kobiet w 
ogóle kobiet 

2008 42,0% 64,1% 52,7% 9,8% 

2013 43,7% 55,7% 49,0% 6,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Analizując dane z 2008 i 2013 roku w każdym powiecie województwa łódzkiego stopa 

bezrobocia rejestrowanego wzrosła  na przestrzeni lat (największy wzrost odnotowano 

w powiecie łódzkim wschodnim z 6,8% w 2008 do 13% w 2013). 

Najwyższe stopy bezrobocia zarejestrowano w 2008 r. w powiatach: kutnowskim (13,9%), 

tomaszowskim (13,7%) oraz zgierskim (13,1%). Powiat łaski osiągnął  w 2013 roku 

najwyższy poziom bezrobocia sięgający 18,8%, w powiecie kutnowskim i tomaszowskim - 

17,8% oraz 17,1% w powiecie opoczyńskim.  

Powyższe wskaźniki obrazują sytuację na lokalnych rynkach pracy województwa łódzkiego. 

W każdym z wymienionych obszarów: stopa bezrobocia rejestrowanego, udział bezrobotnych 

w wieku 55+ w l. osób 55-64 lata, udział bezrobotnych w wieku poniżej 24 lat w liczbie osób 

15-34 lata, udział długotrwale bezrobotnych w ogóle bezrobotnych odnotowano wzrost 

wskaźników (2013) w porównaniu do roku 2008 mimo bardzo dużej ilości realizowanych 

projektów w ramach PO KL mających na celu poprawienie sytuacji na łódzkim rynku pracy. 

Jednakże należy zaznaczyć, że wzrost wskaźników dotyczących bezrobocia to tendencja 

ogólnopolska - w całej Polsce stopa bezrobocia (wg BAEL) wzrosła na przestrzeni lat 2008-

2012 z 7,1 do 10,3%, czyli o 45% (stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o średnio 41%: 

z 9,5 w roku 2008 do 13,4 w roku 2013). Wskaźniki zamieszone w powyższej tabeli wskazują 

na pogorszenie się sytuacji na powiatowych rynkach pracy województwa łódzkiego, co może 

być spowodowane również większą liczbą osób bezrobotnych w kategorii wiekowej 55+ oraz 

osób między 15-34 rokiem życia.  

W roku 2008 udział kobiet bezrobotnych w ogóle kobiet najwyższy odsetek osiągnął 

w powiecie bełchatowskim i wynosił 64,1%, w m. Skierniewice 59,6% oraz powiecie 

radomszczańskim 59,1%. Należy jednak zauważyć, że udział bezrobotnych kobiet w ogóle 

kobiet  zmniejszył się, do czego z pewnością przyczyniły się projekty realizowane w ramach 

PO KL w województwie łódzkim (m.in. „Nowe perspektywy dla kobiet 45+”, „Kobieta 

aktywna zawodowo”, „Powrót do księgowości-program szkoleń dla kobiet wracających do 

pracy”, „Nowe kwalifikacje-program szkoleń i staży dla kobiet”, „Czas na aktywność - 

wsparcie dla kobiet 45+”, „Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych kobiet”).  

Niższe niż w 2008 roku wartości współczynnika zmienności świadczą o tym, że 

powiatowe rynki pracy charakteryzują się większą spójnością niż w 2008 roku pod względem 

prezentowanych wskaźników, co oznacza, iż zmniejszyło się zróżnicowanie pomiędzy 

powiatami, sytuacja na rynku pracy się wyrównała. 

Z ogólnopolskich wyników badań zamieszczonych w raporcie „Ocena stopnia realizacji celu 

głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty 

w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu” wynikało, że w roku 2008 

minimalne wartości stopy bezrobocia uzyskały miasta na prawach powiatu do których 

należały: poznański (1,7%) oraz Poznań (1,8%), Warszawa (1,9%), Katowice (1,9%), Sopot 

(1,9%) a w 2013 roku najniższe stopy bezrobocia dwukrotnie przewyższały te z roku 2008. 
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Można więc mówić o pogorszeniu się sytuacji na ogólnopolskim rynku pracy w co wpisuje się 

pogorszenie jakie nastąpiło na łódzkim rynku pracy. 

Priorytet VII  Promocja integracji społecznej 

W Priorytecie VII przyjęto następujące cele szczegółowe: 

 Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej. 

Wskaźniki za pomocą, których mierzono stopień realizacji celów: 

 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach 

dotyczących aktywnej integracji (realizacja na poziomie 74,34% wartości docelowej)  

 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w 

ramach realizowanych projektów (realizacja na poziomie 101,35% wartości 

docelowej)  

 Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio 

zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje 

kwalifikacje (realizacja na poziomie 113,14% wartości docelowej)  

 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział 

w Priorytecie (realizacja na poziomie 114,49% wartości docelowej)   

 Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za 

pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną (realizacja na poziomie 

183,66%wartości docelowej)  

 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 

(realizacja na poziomie 604,75% wartości docelowej) 

 Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS (realizacja 

na poziomie 214,29% wartości docelowej)  

 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach 

realizowanych w ramach Działania (realizacja na poziomie 35,32% wartości 

docelowej) 

 Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji 

społeczności lokalnych (realizacja na poziomie 225,00% wartości docelowej). 

W VII Priorytecie większość wskaźników, które założono do realizacji w ramach komponentu 

regionalnego, przekroczyła wartość docelową, która była założona. Liczba osób, które 

otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej sześciokrotnie przekroczyła 

zakładaną wartość i tym samym spowodowała realizację wskaźnika sięgającą 604,75% 

wartości docelowej. Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS 

za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną niemal dwukrotnie 

przekroczył wartość docelową (183,66%).  

Wskaźniki liczby klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach 

dotyczących aktywnej integracji (poziom realizacji 74,34%) oraz liczba osób 

niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 

(35,32%) nie zostały zrealizowane w 100%.  
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Tabela nr 24. Zestawienie danych statystycznych dotyczących integracji 

społecznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Z powyższej tabeli można wywnioskować, że zmniejszeniu uległy środki PFRON 

wykorzystywane przez powiaty w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wzrost współczynnika 

zmienności świadczy o większym zróżnicowaniu między powiatami jeżeli chodzi 

o przeznaczanie środków finansowych dla osób niepełnosprawnych. Najmniejsze środki 

finansowe jakie przeznaczył PFRON w 2008 jak i 2013 roku dotyczyły powiatów 

pajęczańskiego, skierniewickiego oraz brzezińskiego – nie uległa ona zmianie.  

Ogólnopolskie dane zawarte w raporcie „Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów 

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

poszczególnych obszarów interwencji Programu” również wskazują, na zmniejszenie się 

środków wydawanych przez PFRON w przeliczeniu na jednego mieszkańca na przestrzeni lat 

– 2007-2011. W roku 2011 wartość minimalna, maksymalna a także średnia kwota uległa 

zmniejszeniu w skali ogólnopolskiej. Tym samym zwiększyły się różnice między powiatami 

w kwocie przeznaczanej przez PFRON w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Sytuacja 

w województwie łódzkim wpisuje się w ogólnopolski trend.  

Drugim obszarem wspierający równość szans mieszkańców powiatów województwa 

łódzkiego, była średnia liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do sprzętu 

rehabilitacyjnego. Wskaźnik ten zmniejszył się na przestrzeni lat 2008-2013 (z 68 na 62 

osoby na 10 tys. mieszkańców). Tym samym znacznie wzrosło zróżnicowanie między 

powiatami w ilości osób, które otrzymały środki pieniężne na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego. Badania ogólnopolskie  wskazały na niewielką zmianę pod względem liczby 

osób, które otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (z 57 na 59 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców).  Jednak zaobserwowano wzrost tego wskaźnika.  

Średnie, realne wydatki na pomoc społeczną były większe niż w 2008 roku. Tym samym 

współczynnik zmienności był bardzo wysoki (87%), co świadczy o różnicach jakie 

występowały między powiatami.  

Wskaźnik cząstkowy rok minimum maksimum średnia współczynnik 
zmienności 

Środki PFRON wykorzystane 
przez powiaty, w zł na 

mieszkańca;  

2008 9,6 36,07 25,33 25,67% 

2013 4,6 26,51 17,01 31,72% 

Liczba osób które otrzymały 
dofinansowanie na zakup 

sprzętu rehabilitacyjnego na 
10 tys. mieszkańców;  

2008     33,6       115,80         68     34,30% 

2013     20,0        177,18         62    56,29% 

Realne wydatki JST na pomoc 

społeczną w przeliczeniu na 

mieszkańca; 

2010 43,75 626,13 158,76 87,00% 

2013 50,42 765,10 186,92 87,68% 
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W 2008 roku najniższe odnotowano w powiatach: łaskim (43,75zł/os), pajęczańskim 

(44,72zł/os), rawskim (49,46zł/os). Pomimo, to że kwota realnych wydatków JST na pomoc 

społeczną w roku 2013 w przeliczeniu na mieszkańca była wyższa niż w 2008 roku również 

najniższa była w powiecie rawskim (50,41zł/os), łaskim (55,58zł/os) oraz pajęczańskim 

(60,78zł/os).  

Odwołując się do ogólnopolskich badań - realne wydatki na pomoc społeczną, w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca utrzymały się na niezmienionym poziomie(średnia kwota 552 zł na 

mieszkańca jest taka sama w roku 2008, co w 2012).  

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

W Priorytecie VIII przyjęto następujące cele szczegółowe: 

 Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły robocze. 

 Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 

Wskaźniki za pomocą, których mierzono stopień realizacji celów: 

 Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów 

szkoleniowych (realizacja na poziomie 127,85% wartości docelowej). 

 Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach 

szkoleniowych (realizacja na poziomie 547,64% wartości docelowej). 

 Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach 

(realizacja na poziomie 131,97% wartości docelowej). 

 Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego 

przewidywania i zarządzania zmianą (realizacja na poziomie 1477,14% wartości 

docelowej). 

 Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w 

przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania (realizacja 

na poziomie 125,66% wartości docelowej). 

 Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym 

(realizacja na poziomie 71,43% wartości docelowej). 

 Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych 

(realizacja na poziomie 687,80% wartości docelowej). 

 Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie promocji idei przedsiębiorczości 

akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na 

uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out) (realizacja na 

poziomie 3460% wartości docelowej). 

 Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe (realizacja na poziomie 

117,34% wartości docelowej)31. 

                                           
31 Na podstawie danych sprawozdawczych z realizacji PO KL w województwie łódzkim - I kwartał 

2015r. 
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W priorytecie VIII należy wskazać, że liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie 

promocji idei przedsiębiorczości akademickiej (firmy typu spin off lub spin out) była 

zdecydowanie większa niż zakładana wartość docelowa, dając realizację tego wskaźnika na 

poziomie 3460%. Jest to skutek bardzo dużego zainteresowania mieszkańców województwa 

łódzkiego wsparciem finansowym umożliwiającym udział  przedsiębiorców w szkoleniach. 

Przedstawiciel  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podczas rozmowy ramach 

badań jakościowych wskazał zainteresowanie działaniami w ramach priorytetu VIII i tym 

samym potwierdził wcześniej wskazany wniosek: „Jeśli chodzi o chociażby liczbę osób, które 

były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin 

– off lub spin – out. Wskaźnik założony był na poziomie 60 takich osób, osiągnięty został na 

terenie województwa na poziomie ponad 2700 osób więc bardzo duża różnica pomiędzy 

wartością  założoną, a wartością osiągniętą”.  

Również takie wskaźniki jak liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie 

skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą (1477,14%), liczba osób, które ukończyły 

udział w stażach lub szkoleniach praktycznych (687,80%), liczba pracujących osób dorosłych, 

które zakończyły udział w projektach szkoleniowych (547,64%) wskazują na bardzo duże 

zainteresowanie możliwością realizacji projektów ramach VIII priorytetu. Trafnym 

podsumowanie jest wypowiedź przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa  

Łódzkiego: „Jeśli chodzi o liczbę przedsiębiorstw to założeniem naszym, założeniem w ogóle 

programu było takie, że mieliśmy osiągnąć 9600 przedsiębiorstw mieliśmy objąć wsparciem. 

Objęliśmy grubo ponad 12000 przedsiębiorstw i to jest na pewno sukces. Drugim 

wskaźnikiem jeśli chodzi o takie fundamentalne wskaźniki w zakresie Priorytetu VIII to są 

pracujące osoby dorosłe i tutaj na 13 500 osób, które mieliśmy objąć wsparciem to 

w projektach naszych zakończyło udział ponad 72 000 osób. Więc to jest pięciokrotność 

w zasadzie założonej liczby”. 

Tylko jeden wskaźnik w wyżej wymienionym nie osiągnął 100% realizacji: liczba partnerstw 

(sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym (71,43% wartości 

docelowej). Być może przyczyną jest brak zaufania przedsiębiorców do pracowników 

naukowych o czym wspomina rozmówca: „tak takiego trochę zaufania do siebie. Myślę, że 

też brak korzyści czy też brak uwidocznionych korzyści bo jeżeli ktoś nie widzi z góry, zresztą 

przedsiębiorcy też kierują się taką zasadą, że jeżeli nie mam z tej współpracy albo chociażby 

z propozycji takiej współpracy, namacalnych korzyści no też nie wchodzę w taką 

współpracę”. 

Tabela nr 25. Zestawienie danych statystycznych dotyczących rozwoju potencjału 

instytucjonalnego  

Wskaźnik cząstkowy rok minimum maksimum średnia współczynnik 

zmienności 

Aktywność i 

skuteczność w 

aplikowaniu o 
fundusze unijne 

2008 12,99% 96,49% 59,96% 41,82% 

2013 45,62% 94,50% 69,25% 17,07% 

Wartość projektów 

unijnych 
realizowanych przez 

2008 0,00 3 884 005,90 238 389,77 322% 

2013 2 682 743,21 586 828 005,58 72 313 025,30 160% 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wskaźnik aktywność i skuteczność w aplikowaniu o fundusze unijne w 2008 roku był niższy 

(59,96%)  niż w roku 2013 (69,25%). Wraz ze wzrostem aktywności i skuteczności 

zwiększyła się spójność między powiatami,  na co wskazuje współczynnik zmienności. 

Zdecydowanie wzrosła średnia wartość projektów unijnych realizowanych przez 

przedsiębiorstwa MSP w przeliczeniu na 1000 podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat.  

Wartość projektów unijnych realizowanych przez samorządy w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca był zdecydowanie większy w 2013 roku niż 2008. Świadczyć to może o większej 

świadomości urzędników z korzyści jakie dała realizacja projektów unijnych na terenie 

województwa oraz większe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, co zresztą można 

jeżeli chodzi o stopień zrealizowanych wskaźników docelowych dla priorytetu VIII a w tym 

ilości objętych wsparciem przedsiębiorstw w zakresie  projektów szkoleniowych. 

W ogólnopolskim badaniu wszystkie powiaty odnotowały wzrost dwóch pierwszych 

wskaźników (2008-20012):aktywności i skuteczności w aplikowaniu o fundusze unijne 

a także wartość projektów unijnych realizowanych przez przedsiębiorstwa (MSP i duże) na 

1000 podmiotów. Większość powiatów (345/379) zanotowało również przyrost liczby 

organizacji pożytku publicznego, podobnie do nowopowstałych organizacji pozarządowych, 

których wzrost zanotowano w 238 na 379 powiatów. Należy też dodać, że obliczony 

syntetyczny miernik potencjału instytucjonalnego (SMPI) dla województwa łódzkiego wynosił 

0,21, co w 2008 roku skutkowało 6 pozycją w Polsce. W 2012 roku wskaźnik ten wzrósł 

(0,62) – województwo łódzkie spadło na 8 miejsce w rankingu na 16 województw.  

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

W Priorytecie IX przyjęto następujące cele szczegółowe: 

 Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy 

obszarami wiejskimi i miejskimi, 

 Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy 

obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego), 

 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, 

 Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie 

na obszarach wiejskich. 

przedsiębiorstwa 

(MSP i duże) na 1000 
podmiotów  

Wartość projektów 

unijnych 
realizowanych przez 

samorządy na 1 
mieszkańca 

2008 0,00 636,15 106,54 128% 

2013 530,57 6045,61 2591,45 0,48 
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Wskaźniki32 za pomocą których mierzono stopień realizacji celów: 

 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach 

Priorytetu (realizacja na poziomie 67,30% wartości docelowej). 

 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących 

kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu 

(realizacja na poziomie 68,51% wartości docelowej).  

 Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji 

nauczania (realizacja na poziomie 77,36% wartości docelowej). 

 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy 

rozwojowe (realizacja na poziomie 94,47% wartości docelowej). 

 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały 

z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych (realizacja na 

poziomie 81,88% wartości docelowej). 

 Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu 

ustawicznym w ramach Priorytetu (realizacja na poziomie 101,72% wartości 

docelowej). 

 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich 

formach (realizacja na poziomie 125,15% wartości docelowej). 

 Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu 

(107,08% wartości docelowej) 

W Priorytecie IX trzy z wyżej wymienionych wskaźników osiągnęły wartość docelową i 

również  w tych dwóch przypadkach przekroczyły zakładane 100% realizacji. Należą do nich 

m.in.  liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach 

oraz liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu. Najniższy 

stopień realizacji osiągnął wskaźnik: liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które 

uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu (67,3% wartości docelowej). 

Tabela nr 26. Zestawienie danych statystycznych dotyczących edukacji i kształcenia 

Wskaźnik 
cząstkowy 

rok minimum maksimum średnia współczynnik 
zmienności 

Wydatki JST na 
oświatę i 

wychowanie per 
capita 

2008       92,91        1 221,99          327,53     92,0% 

2012     122,55        1 721,85          432,44     96,2% 

Odsetek dzieci 
objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

2008 42,5 80,9 59,7 16,2% 

2013 63,4 89,9 74,6 8,8% 

                                           
32 Na podstawie danych sprawozdawczych z realizacji PO KL w województwie łódzkim - I kwartał 

2015r. 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Udział szkół 
wyposażonych w 

komputery 

2008 63,6 100,0 79,8 11,3% 

2013 69,2 97,9 81,7 9,3% 

Udział nauczycieli 
dyplomowanych w 

szkołach 
podstawowych 

2008 16,7% 62,6% 37,8% 24,9% 

2013 23,1% 70,0% 49,0% 19,5% 

Wyniki egzaminu 
po 6 klasie szkoły 

podstawowej 

2008 22,61 25,72 23,79875 3,3% 

2013 24 27,72 25,78375 3,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Współczynnik wydatków JST na oświatę i wychowanie przypadający na jednego mieszkańca 

województwa łódzkiego zwiększył w każdym województwie. W 2013 roku najwięcej środków 

przeznaczono w powiecie m. Piotrków Trybunalski (120 603 936,75 zł); powiat m. Łódź (83 

962 133,25zł) oraz m. Skierniewice  (83 845 585,93zł). 

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, udział szkół wyposażonych 

w komputery, a także udział nauczycieli dyplomowanych w szkołach podstawowych zwiększył 

się.  Tym samym współczynnik zmienności w roku 2013 jest niższy niż w 2008, co świadczy 

o mniejszym zróżnicowaniu między powiatami w wyżej wymienionych obszarach. Na tej 

podstawie można wnioskować, że powiaty o początkowo gorszej sytuacji związanej z liczbą 

dzieci w wieku przedszkolnym, doposażaniu szkół w sprzęt komputerowy, a także ilością 

nauczycieli dyplomowanych w szkołach podstawowych i wynik uzyskany na zakończenie 

klasy 6. szkoły podstawowej, doganiają powiaty będące w lepszej sytuacji społeczno-

ekonomicznej. Tendencja w ogólnopolskich badaniach wskazała, wzrost wartości czterech 

pierwszych wskaźników w latach 2008-2012 co również zaobserwowano na trenie 

województwa łódzkiego w latach 2008-2013. Wyniki egzaminu po 6 klasie szkoły 

podstawowej w kontekście ogólnopolskim uległy pogorszeniu zaś na terenie województwa 

łódzkiego można było zaobserwować ich poprawę.  

Podsumowanie 

Interwencja komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

w województwie łódzkim przekłada się na zmiany społeczno-gospodarcze w następujących 

obszarach:  

 Zmniejszenie udziału kobiet bezrobotnych w ogólnej liczbie kobiet zamieszkującej 

województwo łódzkie spowodowane jest projektami w ramach PO KL aktywizującymi 

kobiety w wieku 45+, powracające na rynek pracy, chcące się przekwalifikować,  

 Zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli - wzrost odnotowano 

w każdym z powiatów na terenie województwa łódzkiego, 

 Zwiększenie nakładów finansowych na doposażanie pracowni komputerowych  

 Zwiększenie ilości środków finansowych w ramach finasowania projektów w sektorze 

MŚP oraz dużych przedsiębiorstw – wskaźniki docelowe zostały przekroczone 

kilkukrotnie, 
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 Realne wydatki JST na pomoc społeczną w przeliczeniu na mieszkańca uległy 

zwiększeniu, co przekłada się na poprawę sytuacja ekonomiczno-gospodarczej 

poszczególnych powiatów.  

Sytuacja w województwie łódzkim w takich obszarach jak: rynek pracy, integracja społeczna, 

regionalne kadry gospodarcze oraz edukacja na poziomie wskaźników w latach 2008-2013 

przejawiała analogiczne tendencje, które zostały zaprezentowane w ogólnopolskich 

badaniach zawartych w raporcie „Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów 

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

poszczególnych obszarów interwencji Programu”. Wzrost nakładów finansowych na 

kształcenie i rozwój kompetencji w regionie z pewnością polepszyło sytuację w obszarze 

runku pracy dla kobiet, edukacji. Jest to skutek nakierowania wparcia uwzględnionego 

w celach szczegółowych każdego z omawianych Priorytetów (VI,VII,VIII, IX) oraz wsparciu 

kierunkowym. Pomimo realizacji działań w ramach PO KL sytuacja na rynku pracy 

w województwie łódzkim (dane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego) uległa pogorszeniu na przestrzeni lat 2008-2013 (zwiększenie odsetka osób 

bezrobotnych w kategorii wiekowej 55+ oraz osób między 15-34 rokiem życia, wzrost stopy 

bezrobocia rejestrowanego). Jednakże należy zaznaczyć, że tych latach odnotowano 

pogorszenie się sytuacji na rynku pracy w całej Polsce. 
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4 Rekomendacje z badania 

lp. Wniosek Rekomendacja Adresat 

Rekomendacji 

Sposób Wdrożenia Termin 

Realizacji 

Typ 

rekomendacji 

1. W toku przeprowadzonych 

badań zdiagnozowano 
konieczność 

wspierania  umiejętności 
twardych, nabytych dzięki 

uczestnictwu w szkoleniach, 

kursach, poprzez praktykę, 
bądź staże zawodowe. W 

opinii wielu projektodawców 
realizujących projekty w 

ramach VI i VII 

Priorytetu  stanowi to  bowiem 
jeden z podstawowych 

sukcesów projektowych, 
przekładający 

się  bezpośrednio na poprawę 

sytuacji zawodowej osób 
objętych wsparciem, jak i 

większą motywację/chęć 
uczestnictwa w projektach. 

W ramach kryteriów wyboru 

projektów, które realizowane 

będą w ramach PO WER 2014-
2020 oraz RPO WŁ na lata 

2014-2020  należy promować 
projekty, które 

zakładają  podejmowanie 

współpracy z Powiatowymi 
Urzędami Pracy oraz 

pracodawcami,  co umożliwi 
zwiększenie oferty stażowej 

oraz możliwości zatrudnienia 
oferowanych w ramach 

projektów. 

 

Wojewódzki 

Urząd Pracy w 
Łodzi 

Opracowanie zapisów na 

poziomie dokumentacji 
konkursowej. 

Okres 

programowania 
2014-2020 

Rekomendacja 

operacyjna 
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2. Przeprowadzona analiza 

dowodzi tego, iż ważne w 
zakresie wspierania grup 

docelowych objętych 

działaniami w ramach VI i VII 
Priorytetu PO KL , jest 

stosowanie ciągłego 
wsparcia 

psychologicznego.   

 

W ramach IX Osi Priorytetowej 

RPO WŁ 2014-2020, wskazane 
byłoby promowanie projektów 

obejmujących swoim zakresem 

kompleksowe wsparcie, w tym 
również ciągłe wsparcie 

psychologiczne. 

Wojewódzki 

Urząd Pracy w 
Łodzi 

Opracowanie zapisów na 

poziomie dokumentacji 
konkursowej, 

dotyczących m.in. 

konkretnych wymogów, 
odnośnie kwalifikacji 

kadry psychologicznej 
realizowanych projektów 

(wykształcenie, staż 

pracy). 

 

Okres 

programowania 
2014-2020 

Rekomendacja 

operacyjna 

3. 
W obszarze Priorytetu IX 

przeprowadzone badania 
wykazały istnienie potrzeby 

realizacji zajęć dydaktycznych 

dodatkowych – 
wyrównawczych oraz 

skierowanych na rozwój 
kompetencji kluczowych. 

Określano wysoką skuteczność 
wsparcia tego rodzaju, które 

wpływa m.in. na poprawę 

wyników nauczania w 
szkołach. 

Kontynuacja wsparcia w postaci 

zajęć dodatkowych - 
wyrównawczych i skierowanych 

na rozwój kompetencji 

kluczowych (ICT, nauki 
matematyczno-przyrodnicze 

itp.)  

Departament 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 

UMWŁ 

Opracowanie zapisów na 

poziomie dokumentacji 
konkursowej, które 

promowałyby projekty w 

których założono 
stosowanie form 

wsparcia w postaci zajęć 
dydaktycznych 

dodatkowych - 
wyrównawczych i 

skierowanych na rozwój 

kompetencji kluczowych 
(ICT, nauki 

matematyczno-
przyrodnicze itp.)  

Okres 

programowania 
2014-2020 

Rekomendacja 

operacyjna 

4. 
Środki przeznaczone na 

doposażenie bazy 
dydaktycznej szkół (zakup 

sprzętu, materiałów 

dydaktycznych) stanowią 

Kontynuacja wsparcia w postaci 

udostępniania środków 
przeznaczonych na doposażenie 

bazy dydaktycznej szkół. 

Departament 

Europejskiego 
Funduszu 

Społecznego 

UMWŁ 

Opracowanie zapisów na 

poziomie dokumentacji 
konkursowej, które 

promowałyby projekty w 

których założono 

Okres 

programowania 
2014-2020 

Rekomendacja 

operacyjna 
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trwały rezultat projektu. 

Przeprowadzone badania 
potwierdzają potrzebę 

realizacji tego rodzaju form 
wsparcia dla szkół (efektem 

realizacji wsparcia jest np. 
zwiększenie zainteresowania 

szkolnictwem zawodowym 

wśród uczniów). 

stosowanie formy 

wsparcia umożliwiającej 
doposażenie bazy 

dydaktycznej szkół 
ogólnokształcących i 

zawodowych. 
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5 Aneksy 

Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (CATI) 

Kwestionariusze CATI z Uczestnikami 

Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów z Poddziałania 6.1.1 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu> , w którym brał(a) Pan(i) udział. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

Ogólne informacje o przystąpieniu do projektu 

P1 

 

Skąd dowiedział(a) się P. o projekcie <nazwa 
projektu> po raz pierwszy? 

1 – samodzielnie poszukiwałem/am oferty 
szkoleń w Internecie i innych źródłach, 

2- zobaczyłem/am reklamę w prasie, 

3- usłyszałem/am reklamę w radiu, 

4- zobaczyłem/am reklamę w telewizji, 

5- zobaczyłem/am reklamę w Internecie, 
dostałe/am informację na skrzynkę mailową, 

6 – zobaczyłem/am reklamę w mieście (plakat, 
billboard), 

7 – dowiedziałem/am się o projekcie w 
urzędzie pracy, 

8 - dowiedziałem/am się o projekcie od 

znajomych, 

9 – inne źródło informacji – jakie? … 

99 – <nie czytać> nie pamiętam. 

P2 

 

Dlaczego zdecydował(a) się P. wziąć udział 
w projekcie w ramach PO KL?  

(możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 

1- Chciałem/am zmienić swoją sytuację 
zawodową 

2 - Chciałem/am zdobyć nową wiedzę 
i  umiejętności 

3 - Miałem/am dużo wolnego czasu 
4 - Namówili mnie do tego znajomi/rodzina 

5 - Inne przyczyny, jakie?... 

P3 

 

Proszę określić Pana/i ogólne zadowolenie 
z udziału w projekcie na skali, gdzie wartość 

1 oznacza bardzo niezadowolony/a, 

natomiast wartość 5 oznacza bardzo 
zadowolony/a: 

1 -> P4 
2 -> P4 

3 -> P4 

4 -> P5 
5 -> P5 
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P4 

 

Z czego nie jest P. zadowolony/a? 

<pytanie otwarte> 

……… 

P5 

 

Z czego jest Pan/i zadowolony/a? 

<pytanie otwarte> 

……… 

Status na rynku pracy uczestnika projektu. 

P6 

 

Proszę wskazać, jaka jest P. sytuacja na 

rynku pracy w tym momencie? 

1 – jestem osobą bezrobotną, poszukuję pracy, 

2 – jestem osobą nieaktywną zawodowo, nie 
poszukuję pracy, 

3 – pracuję na umowę o pracę na czas 
nieokreślony P12, 

4 – pracuję na umowę o pracę na czas 
określony P12, 

5 – pracuję na umowę- zlecenie lub umowę o 
dzieło P12, 

6 – jestem samo- zatrudniony/a 
(zarejestrowana działalność gospodarcza, 

zlecenia realizowane dla jednego 
zleceniodawcy) P12, 

7 – pracuję bez formalnej umowy z 
pracodawcą P12, 

8 – odbywam staż lub praktykę P12, 

9 – inna sytuacja – jaka? …………….. 

P7 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P6 zaznaczono 
odpowiedzi 1 lub 2 

Czy od rozpoczęcia udziału w projekcie 
wykonywał(a) P. pracę zarobkową choćby 

przez krótki okres? 

1 – tak,  

2 – nie  

Blok pytań dla osób, które nie pracują w momencie badania 

P8 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P6 zaznaczono 
odpowiedzi 1 lub 2 

 

Dlaczego P. nie pracuje w tym momencie? 

Proszę wskazać maksymalnie dwa 
najważniejsze powody, dla których P. nie 

pracuje. 

 

 

1 – nie szukam pracy, bo jestem zajęty/a 

innymi sprawami (np. sprawami rodzinnymi, 

studiowaniem, rehabilitacją zdrowotną itp.), 

2 – mam za małe doświadczenie zawodowe i 

przez to nie mogę znaleźć pracy, 

3 – mam za małe kwalifikacje zawodowe i 

przez to nie mogę znaleźć pracy, 

4 – nie ma ofert pracy dla ludzi takich, jak ja, 

5 – pracodawcy oferują za małe pieniądze za 

pracę, 

6 – inne powody – jakie? …………. 

Blok pytań dla osób, które obecnie nie pracują, ale wykonywały pracę w okresie od 

zakończenia uczestnictwa w projekcie do momentu realizacji badania 
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P9 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P7 zaznaczono 
odpowiedź 1. 

Jak długo łącznie wykonywał(a) P. pracę 

zarobkową od momentu rozpoczęcia udziału 
w projekcie? 

<nie czytać kafeterii> 

1 - do miesiąca po zakończeniu udziału w 
projekcie, 

2 - od 2 do 3 miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie, 

3 - od 4 do 6 miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie, 

4 - od 7 do 12 miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie, 

5 - powyżej roku od zakończenia udziału w 
projekcie, 

6 - zatrudnienie znalazłem/am jeszcze w 
trakcie uczestnictwa w projekcie, 

7 - (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P10 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P7 zaznaczono 
odpowiedź 1. 

Na jaką umowę P. pracował(a) w tym 
okresie? 

W przypadku, w którym pracował(a) P. na 

podstawie różnego rodzaju umów, proszę 
wskazać tę, która trwała najdłużej. 

1 – umowę o pracę na czas nieokreślony, 

2 – umowę o pracę na czas określony, 

3 – umowę- zlecenie lub umowę o dzieło, 

4 – samo- zatrudnienie (zarejestrowana 

działalność gospodarcza, zlecenia realizowane 

dla jednego zleceniodawcy), 

5 –bez formalnej umowy z pracodawcą, 

6 –staż lub praktyka, 

7 – inna sytuacja – jaka? …………….. 

P11 Pytanie zadawane, jeśli w P7 zaznaczono 
odpowiedź 1. 

 

Z jakiego powodu zaprzestał(a) P. 
wykonywania tej pracy? 

1 – skończyła się umowa/staż/ praktyka, 

2 – nie było pracy/zamówień, 

3 – zostałem/łam zwolniony/a, 

4 – sam(a) się zwolniłem/łam, 

5 – inne powody, jakie?... 

Blok pytań dla osób pracujących w momencie badania 

P12 

 

Jak długo od rozpoczęcia udziału w projekcie 

<nazwa projektu> szukał(a) P. pracy? 

<nie czytać kafeterii> 

1 – poniżej 1 miesiąca, 

2 – 1- 3 miesiące, 

4 – 3- 6 miesięcy, 

5 – 6- 12 miesięcy, 

6 – powyżej 12 miesięcy, 

9 – nie wiem/ trudno powiedzieć/ nie 
pamiętam. 

P13 

 

Pytanie zadawane wszystkim respondentom 

Z jakich form wsparcia Pan/Pani korzystał/a 
w ramach projektu? 

1 - Szkolenia/warsztaty/kursy 

2 - Doradztwo  
3 - Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe  4 

- Zatrudnienie subsydiowane 

5 - Poradnictwo zawodowe 
6 - Pośrednictwo pracy 

7 - Dofinansowanie kosztów dojazdów do 
miejsca pracy i zakwaterowania 
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8 - Indywidualne Plany Działań 

9 - Inne, jakie? 

P14 Pytanie zadawane, jeśli w P13 zaznaczono 
odp. 1 

 

W jakiego rodzaju szkoleniach uczestniczyła 

Pan/i w ramach projektu? (możliwa więcej niż 
jedna odpowiedź) 

1 - Szkolenie/a zawodowe kończące się 

egzaminem nadającym uprawnienia zawodowe 
2 - Szkolenia zawodowe niekończące się 

egzaminem 

3 - Szkolenie/a miękkie (np. z technik 
negocjacyjnych, planowania czasu pracy, 

z asertywności, itp.) 
4 - Szkolenie/a językowe 

5 - Szkolenia z obsługi programów 

komputerowych 
6 - Inne rodzaje szkoleń, jakie? 

P15 Pytanie zadawane, jeśli w p 14 zaznaczono 
odp. 1 

Proszę wskazać jaka była tematyka odbytych 

szkoleń zawodowych (wymienić maksymalnie 
3): 

<pytanie otwarte> 

… 

P16 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P6 zaznaczono 
odpowiedź 3-8 lub w P7 zaznaczono 
odpowiedź 1.  

Czy udział w projekcie <tytuł projektu> 

pomógł P. w znalezieniu pracy? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 

9 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 

powiedzieć. 

P17 Pytanie zadawane, jeśli w P6 zaznaczono 
odpowiedź 3-8 lub w P7 zaznaczono 
odpowiedź 1.  

 

Czy Pana/i zdaniem udział w projekcie był 

Pan/i jedyną szansą na znalezienie 
pracy? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 

9 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 
powiedzieć. 

P18 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P15 wskazano 
odpowiedź 1 lub 2. 

<pytanie zadawane wyłącznie w przypadku, 
gdy kafeteria liczy więcej, niż 1 pozycję> 

Jakie formy wsparcia, które otrzymał(a) P. w 

ramach projektu były najbardziej pomocne w 

znalezieniu pracy? 

Przeczytam teraz listę form wsparcia. Proszę 

wskazać 1 formę wsparcia, która okazała się 
najbardziej pomocna w znalezieniu pracy. 

<Kafeteria zaimportowana z PEFS> 

P19 Pytanie zadawane, jeśli: 1 – tak, 
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- w P6 zaznaczono odpowiedź 3-8 lub w P7 
zaznaczono odpowiedź 1 

oraz 

- w P12 odp. 1. 

 

Czy w pracy, którą Pi podjął/ęła, mógł/mogła 
P. wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte 

podczas szkoleń/ia w ramach projektu, 

w którym P. uczestniczył(a)? 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 
9 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 

powiedzieć. 

P20 Pytanie zadawane, jeśli: 

- w P6 zaznaczono odpowiedź 3-8 lub w P7 
zaznaczono odpowiedź 1 

oraz 

- w P13 odp. 2. 

Czy w pracy, którą Pan/i podjął/ęła, 

mógł/mogła Pan/i wykorzystać wiedzę 
zdobytą dzięki doradztwu w ramach projektu, 

w którym Pan/i uczestniczył/a? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 
9 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 

powiedzieć. 

P21 Pytanie zadawane, jeśli: 

- w P6 zaznaczono odpowiedź 3-8 lub w P7 
zaznaczono odpowiedź 1 

oraz 

- w P13 odp. 3. 

Czy w pracy, którą P. podjął/ęła, mógł/mogła 
P. wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte 

podczas stażu/y w ramach projektu, 
w którym P. uczestniczył(a)? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 

9 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 
powiedzieć. 

P22 Pytanie zadawane, jeśli w P6 zaznaczono 
odpowiedź 3-8 lub w P7 zaznaczono 
odpowiedź 1.  

 

Teraz proszę o ocenę P. obecnego miejsca 
pracy w aspektach, które zaraz wymienię. 

Proszę o ocenę na skali 1 do 5, gdzie 1 to 
ocena bardzo niska, a 5 to bardzo wysoka. 

- wysokość miesięcznego wynagrodzenia za 
pracę 

- możliwości rozwoju zawodowego 

- poziom bezpieczeństwa pracy 

- dodatki socjalne, benefity oferowane przez 

pracodawcę (opieka medyczna, 
dofinansowanie wypoczynku, innego rodzaju 

dodatki) 

- możliwości godzenia życia prywatnego 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-3-4-5 
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z zawodowym 

P23 Czy obawia się P. utraty pracy w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie wiem/trudno powiedzieć. 

P24 Czy zamierza Pan/i zmienić pracę 

w najbliższym czasie? 

1 – tak, 

2 – raczej tak,  

3 – ani tak, ani nie->, 

4 – raczej nie->, 

5 – zdecydowanie nie->, 

99 – <nie czytać> nie wiem/trudno 

powiedzieć->. 

P25 Z jakich powodów zamierza P. zmienić pracę 

w najbliższym czasie? 

<nie czytać odpowiedzi> 

1 – bo obawiam się zwolnień w obecnej pracy, 

2 – warunki finansowe w obecnej pracy mi nie 

odpowiadają, 

3 – zadania wykonywane w obecnej pracy mi 

nie odpowiadają, 

4 – atmosfera/ relacje ze współpracownikami/ 

przełożonym mi nie odpowiadają, 

5 – dostałam lepszą propozycję pracy, 

6 – zmieniam miejsce zamieszkania, dlatego 

też zmieniam pracę, 

7 – inna przyczyna, jaka?... 
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 Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów z Poddziałania 6.1.2 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu> realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL., w którym brał(a) Pan(i) udział. 

Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi. 

Ogólne informacje o przystąpieniu do projektu 

P1 

 

Skąd dowiedział(a) się P. o projekcie 
po raz pierwszy? 

1- Dowiedziałam się o nim w miejscu pracy. 

2- Znalazłam/łem informacje w Internecie. 

3- Znalazłam/łem informacje w prasie/radiu/telewizji. 

4- Zobaczyłem/am reklamę w mieście (plakat, billboard). 

5- Dowiedziałem/am się o projekcie od znajomych. 

6- inne źródło informacji – jakie? … 

7- 99 - <nie czytać> nie pamiętam. 

P2 

 

Dlaczego zdecydował(a) się P. wziąć 
udział w projekcie w ramach PO KL?  

(możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 

1- Chciałem/am zmienić swoją sytuację zawodową. 

2- Chciałem/am zdobyć nową wiedzę i  umiejętności. 

3- Miałem/am dużo wolnego czasu. 

4- Namówili mnie do tego znajomi/rodzina. 

5- Inne przyczyny, jakie?... 

P3 

 

Proszę określić Pana/i ogólne 
zadowolenie z udziału w projekcie na 
skali, gdzie wartość 1 oznacza bardzo 
niezadowolony/a, natomiast wartość 
5 oznacza bardzo zadowolony/a: 

1- P4 

2- P4 

3- P4 

4- P5 

5- P5 

P4 

 

Z czego nie jest P. zadowolony/a? 

<pytanie otwarte> 

……… 

P5 

 

Z czego jest Pan/i zadowolony/a? 

<pytanie otwarte> 

……… 

Formy wsparcia uzyskane w ramach projektu 

P6 W jakich formach wsparcia brał(a) 
Pan/i udział w ramach projektu? 

 

Proszę wskazać wszystkie formy 
wsparcia, z których Pan/i korzystał/a. 

1- finansowanie zatrudnienia 

2- dofinansowanie zatrudnienia 

3- szkolenia/warsztaty 

4- inne, jakie?... 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w P6 
wskazano odpowiedź 3 

Proszę wskazać tematykę szkoleń, w 
jakich brał/a P. udział. 

… 
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<pytanie otwarte> 

P8 Pytanie zadawane, jeśli w P6 
wskazano odpowiedź 3. 

 

Jak Pan/i ocenia jakość szkoleń, w 
których brał/a P. udział?  

Proszę wskazać na skali od 1 do 5, 
gdzie 1 to najniższa, a 5 najwyższa 

ocena poniżej wymienionych 
aspektów szkolenia: 

- poziom merytoryczny szkolenia, 

- użyteczność szkolenia w P. pracy 
zawodowej. 

1-2-3-4-5 

P9 Pytanie zadawane, jeśli w P6 
wskazano odpowiedź 3. 

 

Czy w codziennej pracy zawodowej 
wykorzystuje P. wiedzę i umiejętności 
wyniesione ze szkoleń/szkolenia, w 

których/którym brał/a P. udział? 

1 -  Zdecydowanie tak 

2 -  Raczej tak 

3 -  Ani tak, ani nie 

4 -  Raczej nie 

5 -  Zdecydowanie nie 

6 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P10 Pytanie zadawane, jeśli w P6 
wskazano odpowiedź 1 lub 2. 

 

Czy gdyby nie brał P. udziału w 
projekcie, czy byłby P. zatrudniony w 
obecnym miejscu pracy? 

1- Tak 

2- Nie 

3- (nie czytać!) Nie wiem/trudno powiedzieć 

P11 Jakie efekty wg P. ma/miała realizacja 
tego projektu? 

 

Proszę wskazać maksymalnie 3 
najważniejsze wg opinii efekty 
realizacji projektu. 

1- Możliwość dofinansowania dodatkowych miejsc 
pracy. 

2- Możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia 

przez część pracowników. 

3- Zwiększenie kompetencji i wiedzy wybranych 
pracowników urzędu. 

4- Możliwość świadczenia bardziej skutecznej pomocy 
na rzecz osób bezrobotnych w powiecie. 

5- Wzrost poziomu i jakości usług oferowanych przez 
urząd. 

6- Zwiększenie liczby osób bezrobotnych, które dzięki 
ofercie urzędu znalazły pracę. 

7- Inne efekty, jakie?... 

8- (nie czytać!) nie wiem/ trudno powiedzieć 

Sytuacja zawodowa uczestnika 

P12 Czy uważa P., że uczestnictwo w 
projekcie miało wpływ na wzrost P. 
umiejętności i wiedzy użytecznych w 
pracy zawodowej? 

1 -  Zdecydowanie tak 

2 -  Raczej tak 

3 -  Ani tak, ani nie 

4 -  Raczej nie 
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5 -  Zdecydowanie nie 

6 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P13 Pytanie zadawane, jeśli w P12 
wskazano odpowiedź 1 lub 2. 

W jakim wymiarze uczestnictwo w 
projekcie pozytywnie wpłynęło na 
wzrost P. kompetencji i wiedzy 
zawodowej? 

 

<pytanie otwarte> 

… 

P14 Pytanie zadawane, jeśli w P12 
wskazano odpowiedź 4 lub 5. 

 

Dlaczego wg P. uczestnictwo w 
projekcie nie miało wpływu na wzrost 
P. wiedzy i kompetencji zawodowych? 

 

<pytanie otwarte> 

… 

P15 Jakie inne działania mogłyby być wg. 
P. użyteczne w kontekście 
podnoszenia P. wiedzy i kompetencji 
zawodowych? 

(wielokrotny wybór) 

1- Szkolenia, jaka tematyka? 

2- Studia podyplomowe, jaka tematyka? 

3- Częściowe dofinansowanie miejsc pracy 

4- Finansowanie miejsc pracy 

5- Inne, jakie? 

P16 Jakie inne rozwiązania 
(organizacyjne, formalne etc) 
mogłyby sprawić, że bardziej 
skorzystał(a)by P. z form wsparcia, w 
których brał/a P. udział w projekcie? 

 

<pytanie otwarte> 

… 

P17 Jakie inne rozwiązania/formy 
wsparcia byłyby bardziej użyteczne w 
celu zwiększania potencjału 
publicznych służb zatrudnienia w 
regionie? 

<pytanie otwarte> 

… 

Metryczka 

M1 Miejsce zatrudnienia  

<pytanie otwarte> 

… 

M2 Powiat, w którym zlokalizowane jest 
miejsce pracy 

1- m. Łódź  

2- m. Piotrków Trybunalski  

3- m. Skierniewice 

4- powiat bełchatowski 

5- powiat brzeziński 

6- powiat kutnowski 
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7- powiat łaski 

8- powiat łęczycki 

9- powiat łowicki 

10- powiat łódzki wschodni 

11- powiat opoczyński 

12- powiat pabianicki 

13- powiat pajęczański 

14- powiat piotrkowski 

15- powiat poddębicki 

16- powiat radomszczański 

17- powiat rawski 

18- powiat sieradzki 

19- powiat skierniewicki 

20- powiat tomaszowski 

21- powiat wieluński 

22- powiat wieruszowski 

23- powiat zduńskowolski 

24- powiat zgierski 

25- nie wiem/trudno powiedzieć 

M3 Miejsce lokalizacji miejsca 
zatrudnienia 

1 -  Wieś 

2 -  Miasto do 10 tys. mieszkańców 

3 -  Miasto 11-20 tys. mieszkańców 

4 -  Miasto 21-50 tys. mieszkańców 

5 -  Miasto 51- 100 tys. mieszkańców 

6 -  Miasto 101-500 tys. mieszkańców 

7 -  Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 

M4 Proszę wskazać staż pracy w 
obecnym miejscu zatrudnienia 

1 -  1-6 miesięcy 

2 -  6-12 miesięcy 

3 -  1-2 lata 

4 -  3-5 lat 

5 -  6-10 lat 

6 -  11-15 lat 

7 -  16-20 lat 

8 -  21-25 lat 

9 -  26-30 lat 

10 -  Powyżej 30 lat 

M5 Płeć 

<zaznacza ankieter> 

1- kobieta 
2- mężczyzna 

Inne elementy metryczki zaimportowane z bazy PEFS 
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 Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów z Poddziałania 6.1.3 PO KL 

Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów z Poddziałania 6.1.3 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu> , w którym brał(a) Pan(i) 

udział. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki zostaną 

wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie będzie udostępniana 

organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym instytucjom. Bardzo proszę o szczere 

odpowiedzi.   

Ogólne informacje o przystąpieniu do projektu 

P1 

 

Skąd dowiedział(a) się P. o projekcie <nazwa projektu> po raz 
pierwszy? 

1 – Samodzielnie 
poszukiwałem/am oferty 
szkoleń w Internecie i innych 
źródłach. 

2- Zobaczyłem/am reklamę w 
prasie. 

3- Usłyszałem/am reklamę w 
radiu. 

4- Zobaczyłem/am reklamę w 

telewizji. 

5- Zobaczyłem/am reklamę w 
Internecie, dostałe/am 
informację na skrzynkę 
mailową. 

6 – Zobaczyłem/am reklamę w 
mieście (plakat, billboard). 

7 – Dowiedziałem/am się o 
projekcie w urzędzie pracy. 

8 - Dowiedziałem/am się o 
projekcie od znajomych. 

9 – inne źródło informacji – 
jakie? … 

99 – <nie czytać> nie 
pamiętam. 

P2 

 

Dlaczego zdecydował(a) się P. wziąć udział w projekcie w ramach PO 
KL?  

(możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 

1- chciałem/am zmienić swoją 
sytuację zawodową 

2 - chciałem/am zdobyć nową 
wiedzę i  umiejętności 

3 - miałem/am dużo wolnego 
czasu 

4 - namówili mnie do tego 

znajomi/rodzina 

5 - inne przyczyny, jakie?... 

P3 

 

Proszę określić Pana/i ogólne zadowolenie z udziału w projekcie na 
skali, gdzie wartość 1 oznacza bardzo niezadowolony/a, natomiast 
wartość 5 oznacza bardzo zadowolony/a: 

1 -  1  

2 -  2  

3 -  3  

4 -  4  
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5 -  5  

P4 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P3 udzielono odpowiedzi 1 lub 2. 

Z czego nie jest P. zadowolony/a? 

<pytanie otwarte> 

……… 

 

P5 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P3 udzielono odpowiedzi 3, 4 lub 5. 

Z czego jest Pan/i zadowolony/a? 

<pytanie otwarte> 

……… 

 

P6 Pytanie zadawane, jeśli w P6 została udzielona odpowiedź 1. 

Z jakich form wsparcia Pan/Pani korzystał/a w ramach projektu? 

1 -  szkolenia 

2 -  warsztaty/kursy 

3 -  poradnictwo zawodowe 

4 -  pośrednictwo pracy 

5 -  staże/praktyki 

6 -  przygotowanie zawodowe 

7 -  Indywidualne Plany 
Działań 

8 -  środki na rozwój 
przedsiębiorczości (w tym 
doradztwo i szkolenia) 

9 -  wyposażenie i doposażenie 
stanowiska pracy 

10 -  prace interwencyjne 

11 -  inne – jakie?... 

12 -  nie wiem/trudno 
powiedzieć 

BLOK PYTAŃ DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

Pytania zadawane, jeśli w P6 została udzielona odpowiedź 8 

P7 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P7 została udzielona odpowiedź 6. 

Proszę wskazać, jaka jest P. sytuacja na rynku pracy w tym 
momencie? 

1 – jestem osobą bezrobotną, 
poszukuję pracy, 

2 – jestem osobą nieaktywną 
zawodowo, nie poszukuję 
pracy, 

3 – pracuję na umowę o pracę 
na czas nieokreślony  

4 – pracuję na umowę o pracę 
na czas określony  

5 – pracuję na umowę- 
zlecenie lub umowę o dzieło  

6 – jestem samo- 
zatrudniony/a (zarejestrowana 
działalność gospodarcza, 
zlecenia realizowane dla 
jednego zleceniodawcy)  

7 – pracuję bez formalnej 
umowy z pracodawcą  

8 – odbywam staż lub praktykę  
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9 – inna sytuacja – jaka? 
…………….. 

P8 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P8 zaznaczono odpowiedzi 1 lub 2 

Czy od rozpoczęcia udziału w projekcie wykonywał(a) P. pracę 
zarobkową choćby przez krótki okres? 

1 – tak,  

2 – nie  

P9 Pytanie zadawane, jeśli w P8 wskazano odpowiedź 6. 

Czy na prowadzenie właśnie tej firmy otrzymał(a) P. środki finansowe 
w ramach projektu <nazwa projektu>? 

1 – tak  

2 – nie 

P10 Pytanie zadawane, jeśli w P9 wskazano odpowiedź 2. 

 

W jakiej branży prowadzi P. obecnie działalność gospodarczą? 

<nie czytać odpowiedzi> 

1- sekcja A Rolnictwo, 
łowiectwo i leśnictwo; 

2 - sekcja B Rybactwo; 

3 - sekcja C Górnictwo; 

4 - sekcja D Przetwórstwo 
przemysłowe; 

5 - sekcja E Wytwarzanie, 
zaopatrywanie    w energię 
elektryczną, gaz, wodę; 

6 - sekcja F Budownictwo; 

7 - sekcja G Handel hurtowy i 
detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych, motocykli 
oraz artykułów użytku 
osobistego i domowego;  

8 - Sekcja H Hotele i 
restauracje; 

9 - Sekcja I Transport, 
gospodarka magazynowa i 
łączność; 

10 - sekcja J Pośrednictwo 
finansowe; 

11 -Sekcja K Obsługa 

nieruchomości, wynajem i 
usługi związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej; 

12 – sekcja L Administracja 
publiczna i obrona narodowa, 
obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne;  

13 - sekcja M Edukacja 

14 - sekcja N Ochrona zdrowia 
i pomoc społeczna; 

15 - sekcja O Działalność 
usługowa, komunalna, 
społeczna i indywidualna, 
pozostała  

16 - sekcja P Gospodarstwa 
domowe zatrudniające 
pracowników; 
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17 - sekcja Q Organizacje i 
zespoły eksterytorialne; 

18 – inna branża – jaka? 
………… 

99 – trudno powiedzieć/ brak 
odpowiedzi 

BLOK PYTAŃ DOTYCZĄCY FIRM, KTÓRE ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE DO CZASU REALIZACJI BADANIA 

Pytania zadawane, jeśli w P7 udzielono odpowiedzi innej niż 6 lub w P9 udzielono odpowiedzi 2. 

P11 Proszę podać miesiąc i rok zamknięcia firmy, którą P. założył(a) ze 
wsparciem środków z projektu finansowanego w ramach PO KL. 

………… 

(miesiąc rok) 

P12 Z jakich powodów zrezygnował(a) P.  
z prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz której otrzymał(a) 
P. wsparcie w ramach projektu <nazwa projektu>? Proszę podać 
maksymalnie 2 najważniejsze powody. 

1 – brak płynności finansowej 
(brak możliwości regulacji 
zobowiązań ze względu na 
zaległości w płatnościach 
wobec  P. firmy) 

2 – brak możliwości regulacji 
zobowiązań ze względu na brak 
środków finansowych  

3 – zbyt duża konkurencja ze 
strony innych firm 

4 – zbyt wysokie koszty 
produkcji/świadczenia usług  

5 – przyczyny osobiste (zmiana 
sytuacji rodzinnej, problemy 
zdrowotne) 

6 – trudna sytuacja rynkowa z 
powodu kryzysu 
gospodarczego 

7 – brak klientów/odbiorców 

8 – zbyt duże nakłady czasowe 
potrzebne do prowadzenia tego 
typu działalności 

9 – problemy organizacyjno-
prawne 

10 - brak wykwalifikowanej siły 
roboczej 

11 - znalezienie innego źródła 
utrzymania 

12 - przejście na 
emeryturę/rentę 

13 – inne, 
jakie?....................... 

99 - <nie czytać!> nie 
wiem/trudno powiedzieć 

P13 W jakiej branży prowadził(a) P.  działalność gospodarczą, na którą 
otrzymał(a) P. dotację w ramach PO KL? 

 

1- sekcja A Rolnictwo, 
łowiectwo i leśnictwo; 

2 - sekcja B Rybactwo; 

3 - sekcja C Górnictwo; 

4 - sekcja D Przetwórstwo 
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przemysłowe; 

5 - sekcja E Wytwarzanie, 
zaopatrywanie    w energię 
elektryczną, gaz, wodę; 

6 - sekcja F Budownictwo; 

7 - sekcja G Handel hurtowy i 
detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych, motocykli 
oraz artykułów użytku 
osobistego  
i domowego;  

8 - Sekcja H Hotele i 
restauracje; 

9 - Sekcja I Transport, 
gospodarka magazynowa i 
łączność; 

10 - sekcja J Pośrednictwo 
finansowe; 

11 -Sekcja K Obsługa 
nieruchomości, wynajem i 
usługi związane  
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej; 

12 – sekcja L Administracja 
publiczna i obrona narodowa, 
obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne;  

13 - sekcja M Edukacja 

14 - sekcja N Ochrona zdrowia 
i pomoc społeczna; 

15 - sekcja O Działalność 
usługowa, komunalna, 
społeczna  

i indywidualna, pozostała  

16 - sekcja P Gospodarstwa 
domowe zatrudniające 
pracowników; 

17 - sekcja Q Organizacje i 
zespoły eksterytorialne; 

18 – inna branża – jaka? 
………… 

99 – trudno powiedzieć/ brak 
odpowiedzi 

P14 Proszę podać typ działalności gospodarczej, którą P. prowadził. 1 - osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą,  

2 - spółka cywilna,  

3 - spółdzielnia, 

4 -  spółdzielnia socjalna 

5 – inny, jaki? 

P15 W jakim powiecie znajdowała się siedziba P. firmy? 1. m. Łódź  
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2. m. Piotrków Trybunalski  

3. m. Skierniewice 

4. powiat bełchatowski 

5. powiat brzeziński 

6. powiat kutnowski 

7. powiat łaski 

8. powiat łęczycki 

9. powiat łowicki 

10. powiat łódzki wschodni 

11. powiat opoczyński 

12. powiat pabianicki 

13. powiat pajęczański 

14. powiat piotrkowski 

15. powiat poddębicki 

16. powiat radomszczański 

17. powiat rawski 

18. powiat sieradzki 

19. powiat skierniewicki 

20. powiat tomaszowski 

21. powiat wieluński 

22. powiat wieruszowski 

23. powiat zduńskowolski 

24. powiat zgierski 

25.  <nie czytać!> nie 
wiem/trudno powiedzieć 

P16 Jaki miała profil prowadzona przez P. firma? (możliwość 
wielokrotnych odpowiedzi) 

1 - handel,  

2 - usługi,  

3 - produkcja, 

4 -  budownictwo. 

P17 Czy w okresie funkcjonowania firmy zatrudniał(a) Pan(i) 
pracowników, choćby na krótki okres? 

1 – tak 

2 – nie  

P18 Pytanie zadawane, jeśli w P18 wskazano odpowiedź 1 

 

Ile miejsc pracy powstało w Pana/ Pani firmie w okresie 
funkcjonowania firmy? 

Proszę policzyć wszystkie miejsca pracy, które powstały w Pana/ Pani 
firmie, choćby na krótki okres. 

Liczba miejsc pracy powstałych 
w okresie funkcjonowania 
firmy…. 
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P19 Jakie działania/środki pozwoliłyby P. uniknąć zamknięcia działalności? 

<pytanie otwarte> 

… 

P20 Jak ogólnie ocenia P. wsparcie, które otrzymał(a) P. w ramach 
projektu?  

 

1 – zdecydowanie dobrze, 

2 – raczej dobrze, 

3 – ani dobrze, ani źle, 

4 – raczej źle, 

5 – zdecydowanie źle, 

6 – <nie czytać!> nie wiem/ 
trudno powiedzieć  

BLOK PYTAŃ DOTYCZĄCY FIRM, KTÓRE FUNKCJONUJĄ W TRAKCIE REALIZACJI BADANIA 

Pytania zadawane, jeśli w P7 udzielono odpowiedzi 6. 

P21 W jakiej branży prowadzi P. działalność gospodarczą, na którą 
otrzymał(a) P. dotację/wsparcie pomostowe w ramach PO KL? 

 

1 – sekcja A Rolnictwo, 
łowiectwo i leśnictwo; 

2 – sekcja B Rybactwo; 

3 – sekcja C Górnictwo; 

4 – sekcja D Przetwórstwo 

przemysłowe; 

5 – sekcja E Wytwarzanie, 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę; 

6 – sekcja F Budownictwo; 

7 – sekcja G Handel hurtowy i 
detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych, motocykli 
oraz artykułów użytku 
osobistego i domowego;  

8 – Sekcja H Hotele i 
restauracje; 

9 – Sekcja I Transport, 
gospodarka magazynowa i 
łączność; 

10 – sekcja J Pośrednictwo 
finansowe; 

11 –Sekcja K Obsługa 
nieruchomości, wynajem i 
usługi związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej; 

12 – sekcja L Administracja 

publiczna i obrona narodowa, 
obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne;  

13 – sekcja M Edukacja 

14 – sekcja N Ochrona 
zdrowia i pomoc społeczna; 
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15 – sekcja O Działalność 
usługowa, komunalna, 
społeczna i indywidualna, 
pozostała  

16 – sekcja P Gospodarstwa 
domowe zatrudniające 
pracowników; 

17 – sekcja Q Organizacje i 
zespoły eksterytorialne; 

18 – inna branża – jaka? 
………… 

99 – trudno powiedzieć/ brak 
odpowiedzi 

P22 Proszę podać typ działalności gospodarczej, którą P. prowadzi. 1 – osoba fizyczna 
prowadząca działalność 
gospodarczą,  

2 – spółka cywilna,  

3 – spółdzielnia, 

4 -  spółdzielnia socjalna 

5 – inny – jaki…? 

P23 W jakim powiecie znajduje się siedziba P. firmy? 1. m. Łódź  

2. m. Piotrków Trybunalski  

3. m. Skierniewice 

4. powiat bełchatowski 

5. powiat brzeziński 

6. powiat kutnowski 

7. powiat łaski 

8. powiat łęczycki 

9. powiat łowicki 

10. powiat łódzki wschodni 

11. powiat opoczyński 

12. powiat pabianicki 

13. powiat pajęczański 

14. powiat piotrkowski 

15. powiat poddębicki 

16. powiat radomszczański 

17. powiat rawski 

18. powiat sieradzki 

19. powiat skierniewicki 

20. powiat tomaszowski 

21. powiat wieluński 

22. powiat wieruszowski 

23. powiat zduńskowolski 

24. powiat zgierski 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

99. <nie czytać!> nie 
wiem/trudno 
powiedzieć 

P24 Jaki profil ma prowadzona przez P. działalność gospodarcza? 
(możliwość wielokrotnych odpowiedzi) 

1 – handel,  

2 – usługi,  

3 – produkcja, 

4 -  budownictwo. 

P25 Jak ocenia P. sytuację firmy, którą P. prowadzi? 1 – zdecydowanie pewna – 
nie występuje ryzyko 
upadłości  

2 – raczej pewna – występuje 
niewielkie ryzyko upadłości  

3 – raczej niepewna – 
występuje realne ryzyko 
upadłości  

4 – zdecydowanie niepewna – 

występuje poważne 
zagrożenie upadłości  

5 - <nie czytać!> nie wiem, 
trudno powiedzieć  

P26 Czy w okresie funkcjonowania firmy zatrudniał(a) Pan(i) pracowników, 
choćby na krótki okres? 

1 – tak  

2 – nie  

P27 Pytanie zadawane, jeśli w P26 wskazano odpowiedź 1. 

 

Ile miejsc pracy powstało w Pana/ Pani firmie w okresie 
funkcjonowania firmy? Proszę policzyć wszystkie miejsca pracy, które 
powstały w Pana/ Pani firmie, choćby na krótki okres. 

Liczba miejsc pracy 
powstałych w okresie 
funkcjonowania firmy…. 

P28 Pytanie zadawane, jeśli w P26 wskazano odpowiedź 1. 

 

Ile miejsc pracy zostało utrzymanych do chwili obecnej? 

Liczba miejsc pracy 
utrzymanych do chwili 
obecnej….. 

P29 Jakie P. zdaniem czynniki sukcesu miały wpływ na przetrwanie firmy  
w początkowym okresie jej funkcjonowania? 

 

Proszę wskazać maksymalnie 3 najważniejsze czynniki. 

1 – szeroki obszar działalności 
firmy, 

2 – wysokie przychody 
generowane przez firmę, 

3 – dostosowanie oferty do 
zapotrzebowania rynku, 

4 – profil działalności firmy i 

miejsce jej prowadzenia, 

5 – doświadczenie i 
wykształcenie 
(przedsiębiorcy), 

6 – finansowe wsparcie 
zewnętrzna (w tym wsparcie 
pomostowe), 
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7 – wiedza nabyta w toku 
wsparcia szkoleniowo-
doradczego, 

8 – dobrze skonstruowany 
biznesplan, 

9 – wsparcie doradcze i 
pomoc instytucji otoczenia 
biznesu, 

10 – inne – jakie…? 

P30 Jak ogólnie ocenia P. wsparcie, które otrzymał(a) P. w ramach 
projektu?  

 

1 – zdecydowanie dobrze, 

2 – raczej dobrze, 

3 – ani dobrze, ani źle, 

4 – raczej źle, 

5 – zdecydowanie źle, 

6 – <nie czytać!> nie wiem/ 
trudno powiedzieć  

BLOK PYTAŃ NA TEMAT SYTUACJI UCZESTNIKA W PRZYPADKU, GDYBY NIE DOSTAŁ WSPARCIA 
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Pytania zadawane, jeśli w P7 udzielono odpowiedzi 6. 

P31 Czy gdyby nie otrzymał(a) P. wsparcia w postaci dotacji to czy mimo 
wszystko założył(a)by P. działalność gospodarczą? 

1 – zdecydowanie tak 

2 – raczej tak, ale przy 
konieczności uzyskania 
innego finansowania na ten 
cel  

3 – tak, ale działalność 
gospodarcza byłaby na 
mniejszą skalę/zasięg  

4 – tak, ale utworzenie 
działalności gospodarczej 
nastąpiłoby w późniejszym 
czasie 

5 – raczej nie 

6 – zdecydowanie nie 

9 – nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P32 Pytanie zadawane, jeśli w P31 wskazano odpowiedź 1, 2, 3, 4. 

 

Z jakich środków sfinansował(a)by P. założenie własnej działalności 
gospodarczej w przypadku nie otrzymania dotacji?  

Możliwość wielokrotnych odpowiedzi 

1 – środki własne 

2 – środki pożyczone od 
rodziny/znajomych 

2 – kredyt 

3 – pożyczka 

4 – środki z innych funduszy 
publicznych (Fundusz Pracy, 
PFRON, inny projekt PO KL 
etc.) 

5 – fundusze inwestycyjne 

6 – inne, jakie? 

9 - <nie czytać!> Nie 
wiem/trudno powiedzieć 
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P33 Jeżeli nie zarejestrowałby  P. firmy ze względu na nieprzyznanie dotacji 
w ramach projektu realizowanego w ramach PO KL, to jaka byłaby 
prawdopodobnie P. ścieżka zawodowa? 

1 – znalazłbym zatrudnienie 
u innego pracodawcy 

2 – pozostałbym bez 
zatrudnienia 

3 – inne, jakie?... 

99 -  <nie czytać!> nie 
wiem/trudno powiedzieć 

P34 Na jakie cele przeznaczył(a) P. dotację otrzymaną na wspieranie 
przedsiębiorczości? 

1 – wydatki związane z 
zakupem środków trwałych 
(w tym również środków 
transportu z wyłączeniem 
podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie 
drogowego transportu 
towarów), 

2 – wydatki związane z 
zakupem oraz pozyskaniem 
wartości niematerialnych i 
prawnych, 

3 – wydatki związane z 
zakupem środków 
obrotowych, 

4 – wydatki związane z 
kosztami prac remontowych i 
budowlanych. 

5 – inne cele, 
jakie?............... 

99 - <nie czytać!> nie 
wiem/trudno powiedzieć 

P35 Która forma wsparcia spośród tych otrzymanych przez P. w ramach 
projektu była najbardziej pomocna w założeniu działalności 
gospodarczej? (Wybór 1 odpowiedzi) 

1 – szkolenia 

2 – doradztwo 

3 – wsparcie pomostowe 

4 – dotacja 

5 – (nie czytać!) nie 
wiem/trudno powiedzieć 

P36 Która forma wsparcia, którą otrzymał P. w ramach projektu okazała się 
niezbędna do prowadzenia firmy  
w ciągu pierwszych 6 miesięcy? 

1 – wsparcie szkoleniowe 

2 – wsparcie doradcze 

3 – dotacja 

4 – wsparcie pomostowe 

5 –żadna z form wsparcia nie 
była niezbędna 

6 - (nie czytać!) nie 

wiem/trudno powiedzieć 

P37 Proszę uszeregować uzyskane w ramach projektu formy wsparcia pod 
względem ich przydatności  
w prowadzeniu firmy  
w ciągu pierwszych 6 miesięcy, gdzie 1 oznacza największą 
przydatność, a 4 najmniejszą przydatność.  

1 – wsparcie szkoleniowe 

2 – wsparcie doradcze 

3 – dotacja 

4 – wsparcie pomostowe 
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P38 Czy po okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej wykorzystywał(a) P. jeszcze wiedzę i kompetencje 
nabyte  
w ramach uczestnictwa w projekcie? 

1 – zdecydowanie tak 

2 – raczej tak 

3 – ani tak, ani nie 

4 – raczej nie 

5 – zdecydowanie nie 

9 - <nie czytać> nie 
wiem/trudno powiedzieć 

P39 Jak ocenia P. zasady przyznawania środków stosowane w ramach 
projektu? 

1 – zdecydowanie dobrze,  

2 – raczej dobrze, 

3 – ani dobrze, ani źle, 

4 – raczej źle, 

5 – zdecydowanie źle, 

6 - <nie czytać!> nie wiem/ 
trudno powiedzieć 

P40 Pytanie zadawane, jeśli w P39 wskazano odpowiedź 4 lub 5. 

Dlaczego ocenia P. negatywnie zasady przyznawania środków 
stosowane w ramach projektu? 

Pytanie otwarte 

P41 Czy część szkoleniowo-doradcza projektu była dla P. użyteczna w 
procesie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej? 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – zdecydowanie nie, 

6 – nie otrzymałem wsparcia 
szkoleniowo-doradczego 

99 – <nie czytać> nie mam 
zdania/trudno powiedzieć 

BLOK PYTAŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE 
WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Pytania zadawane, jeśli w P7 udzielono odpowiedzi innej niż 6. 

P42 Pytanie zadawane, jeśli w P7 udzielono odpowiedzi innej niż 6. 

Proszę wskazać, jaka jest P. sytuacja na rynku pracy w tym momencie? 

1 – jestem osobą 
bezrobotną, poszukuję 
pracy, 

2 – jestem osobą 
nieaktywną zawodowo, nie 
poszukuję pracy, 

3 – pracuję na umowę o 
pracę na czas nieokreślony  

4 – pracuję na umowę o 
pracę na czas określony  

5 – pracuję na umowę- 
zlecenie lub umowę o dzieło  

6 – jestem samo- 
zatrudniony/a 
(zarejestrowana działalność 
gospodarcza, zlecenia 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

realizowane dla jednego 
zleceniodawcy) 

7 – pracuję bez formalnej 
umowy z pracodawcą  

8 – odbywam staż lub 
praktykę  

9 – inna sytuacja – jaka? 
…………….. 

Blok pytań dla osób aktywnych zawodowo w momencie przeprowadzenia wywiadu 

Pytania zadawane, jeśli w P41 wskazano odpowiedź 3-8 

P43 Pytanie zadawane, jeśli w P42 wskazano odpowiedź 3-8 

Jak długo po zakończeniu udziału w projekcie <nazwa projektu> 
poszukiwał/a P. zatrudnienia? 

 

a. do miesiąca po 
zakończeniu udziału w 
projekcie, 

b. od 2 do 3 miesięcy po 
zakończeniu udziału w 
projekcie, 

c. od 4 do 6 miesięcy po 
zakończeniu udziału w 
projekcie, 

d. od 7 do 12 miesięcy po 
zakończeniu udziału w 
projekcie, 

e. powyżej roku od 
zakończenia udziału w 
projekcie, 

f. zatrudnienie 
znalazłem/am jeszcze w 
trakcie uczestnictwa w 
projekcie, 

g. (nie czytać!) nie 
wiem/trudno 
powiedzieć 

P44 

 

Czy od momentu podjęcia pierwszej pracy po zakończeniu udziału w 

projekcie aż do chwili obecnej pozostawał(a) P. bez pracy choćby przez 
krótki okres? 

a. tak 

b. nie  

c. (nie czytać!) nie 
wiem/trudno 
powiedzieć. 

P45 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P44 wskazano odpowiedź 1. 

 

Jak długo łącznie był(a) P. bez pracy w tym okresie? Proszę podać 
orientacyjny czas pozostawania bez pracy w miesiącach. 

………. miesięcy 

P46 

 

Jakie miesięczne wynagrodzenie netto (tzn. „na rękę”) P. otrzymuje w 
pracy w tym momencie? 

a. do 500 zł, 

b. 501 – 1000 zł, 

c. 1001 – 1500 zł, 

d. 1501 – 2000 zł, 

e. 2001 – 2500 zł, 

f. powyżej 2500 zł, 

g. (nie czytać!) nie wiem/ 
trudno powiedzieć/ 
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odmowa odpowiedzi. 

P47 

 

W jakiej formie prawnej jest P. zatrudniony/a?  a. umowa o pracę lub 
spółdzielcza umowa o 
pracę na czas 
nieokreślony, 

b. umowa o pracę lub 
spółdzielcza umowa o 
pracę na czas 
określony,  

c. umowa zlecenie,  

d. umowa o dzieło 

e. jestem 
samozatrudniony/a 
(prowadzę własną 
działalność 
gospodarczą),  

f. pracuję bez formalnej 
umowy z pracodawcą, 

g. (nie czytać!) nie 
wiem/trudno 
powiedzieć. 

P48 Czy podjęcie zatrudnienia wiązało się z P. uczestnictwem w projekcie 
<nazwa projektu> 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie mam 
zdania/trudno powiedzieć 

P49 Pytanie zadawane, jeśli w P48 wskazano odpowiedź 1 lub 2. 

Jakie formy wsparcia, które otrzymał(a) P. w ramach projektu były 
najbardziej pomocne w znalezieniu nowej pracy? 

Przeczytam teraz listę form wsparcia, które P. otrzymał(a). Proszę 
wskazać jedną formę wsparcia, która okazała się najbardziej pomocna w 
znalezieniu nowej pracy. 

1 -  szkolenia 

2 -  warsztaty/kursy 

3 -  poradnictwo zawodowe 

4 -  pośrednictwo pracy 

5 -  staże/praktyki 

6 -  przygotowanie 
zawodowe 

7 -  Indywidualne Plany 
Działań 

8 -  wyposażenie i 
doposażenie stanowiska 
pracy 

9 -  prace interwencyjne 

10 -  inne – jakie?... 

1 -  nie wiem/trudno 
powiedzieć 

Blok pytań dla osób nieaktywnych zawodowo 

Pytania zadawane, jeśli w P41 wskazano odpowiedź 1 lub 2. 

P50 Pytanie zadawane, jeśli w P42 zaznaczono odpowiedzi 1 lub 2 1 – tak,  
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Czy od rozpoczęcia udziału w projekcie wykonywał(a) P. pracę 
zarobkową choćby przez krótki okres? 

2 – nie 

P51 Dlaczego P. nie pracuje w tym momencie? 

Proszę wskazać maksymalnie dwa najważniejsze powody, dla których P. 
nie pracuje. 

 

1 – nie szukam pracy, bo 
jestem zajęty/a innymi 
sprawami (np. sprawami 
rodzinnymi, studiowaniem, 
rehabilitacją zdrowotną 
itp.), 

2 – mam za małe 
doświadczenie zawodowe 
i przez to nie mogę znaleźć 
pracy, 

3 – mam za małe 
kwalifikacje zawodowe i 
przez to nie mogę znaleźć 
pracy, 

4 – nie ma ofert pracy dla 
ludzi takich, jak ja, 

5 – pracodawcy oferują za 
małe pieniądze za pracę, 

6 – inne powody – jakie? 

…………. 

P52 Kiedy ostatnio pracował(a) P. zawodowo? Wpisz datę miesięczną ... 

P53 

 

Czy w ciągu ostatniego miesiąca poszukiwał(a) P. pracy? a. tak, 

b. nie, 

c. (nie czytać!) nie 
wiem/trudno 
powiedzieć. 

P54 

 

Czy jest Pan/i gotowa, aby w ciągu najbliższych dwóch tygodni 
rozpocząć pracę na pełen etat? 

a. tak, 

b. nie, 

c. (nie czytać!) nie 
wiem/trudno 
powiedzieć. 

P55 

 

Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia P. swoją obecną sytuację zawodową? a. bardzo zła 

b. zła, 

c. ani dobra, ani zła, 

d. dobra, 

e. bardzo dobra, 

f. (nie czytać!) nie 
wiem/trudno 
powiedzieć. 

Ocena wsparcia otrzymanego w ramach projektu 

Pytania zadawane, jeśli w P6 wskazano odpowiedź 1. 

P56 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano odpowiedź 1. 

 

W jakiego rodzaju szkoleniach uczestniczyła Pan/i w ramach projektu? 
(możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 

1 -  szkolenie/a zawodowe 
kończące się 
egzaminem nadającym 
uprawnienia zawodowe 

2 -  szkolenia 
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specjalistyczne w 
określonej 
branży/dziedzinie 

3 -  szkolenia zawodowe 
niekończące się 
egzaminem 

4 -  szkolenie/a miękkie 
(np. z technik 
negocjacyjnych, 
planowania czasu 
pracy, z asertywności, 

itp.) 

5 -  szkolenie/a językowe 

6 -  inne rodzaje szkoleń, 
jakie?... 

P57 Jak ogólnie ocenia P. szkolenia realizowane w ramach projektu <nazwa 
projektu>, w którym brał(a)/bierze P. udział? 

1 – dobrze, 

2 – raczej dobrze, 

3 – ani dobrze, ani źle, 

4 – raczej źle, 

5 – źle, 

99 - <nie czytać> nie wiem/ 
trudno powiedzieć 

P58 Czy podniósł/podniosła P. swoje kompetencje zawodowe dzięki 
uczestnictwu w szkoleniach? 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie 
wiem/trudno powiedzieć. 

P59 Czy w toku wykonywanej pracy wykorzystuje P. wiedzę i umiejętności, 
których nauczył(a) się na szkoleniu? 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 

99 – <nie czytać> nie mam 
zdania/trudno powiedzieć 

METRYCZKA 

Metryczka zostanie uzupełniona automatycznie na podstawie danych zawartych w PEFS 2007. 

 Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów z Działania 6.2 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu>, w którym brał(a) Pan(i) udział. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 
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będzie udostępniana organizatorom projektu, urzędowi pracy, ani jakimkolwiek innym instytucjom. 

Bardzo proszę o szczere odpowiedzi. 

PYTANIE FILTRUJĄCE 

P0 Czy w wyniku udziału  

w projekcie <nazwa projektu> 
otrzymał(a) P. dotację na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej? 

1 – tak -> P1, 

2 – nie -> zakończenie ankiety. 
 

BLOK PYTAŃ DOTYCZĄCY STATUSU NA RYNKU PRACY UCZESTNIKA PROJEKTU. 

P1 Proszę wskazać, jaka jest P. sytuacja 

na rynku pracy w tym momencie? 

1 – jestem osobą bezrobotną, zarejestrowaną w 

Powiatowym Urzędzie Pracy, poszukuję pracy 
2 – jestem osobą nieaktywną zawodowo, 

niezarejestrowaną  

w Powiatowym Urzędzie Pracy, poszukuję pracy, 
3 – jestem osobą nieaktywną zawodowo, 

niezarejestrowaną  
w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie poszukuję pracy, 

4 – pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony, 

5 – pracuję na umowę o pracę na czas określony, 
6 – pracuję na umowę- zlecenie lub umowę o dzieło, 

7 – prowadzę działalność gospodarczą, 
8 – pracuję bez formalnej umowy z pracodawcą, 

9 – odbywam staż lub praktykę, 
10 – inna sytuacja – jaka? …………….. 

P2 Pytanie zadawane, jeśli w P1 wskazano 
odpowiedź 7. 
 
Czy na prowadzenie właśnie tej firmy 

otrzymał(a) P. środki finansowe w 
ramach projektu <nazwa projektu>? 

1 – tak->P4,  

2 – nie->P3. 

P3 Pytanie zadawane, jeśli w P2 wskazano 
odpowiedź 2. 
 
W jakiej branży prowadzi P. obecnie 
działalność gospodarczą? 

<nie czytać odpowiedzi> 

1- sekcja A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; 
2 - sekcja B Rybactwo; 

3 - sekcja C Górnictwo; 

4 - sekcja D Przetwórstwo przemysłowe; 
5 - sekcja E Wytwarzanie, zaopatrywanie    w energię 

elektryczną, gaz, wodę; 
6 - sekcja F Budownictwo; 

7 - sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa 

pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 
użytku osobistego i domowego;  

8 - Sekcja H Hotele i restauracje; 
9 - Sekcja I Transport, gospodarka magazynowa i 

łączność; 

10 - sekcja J Pośrednictwo finansowe; 
11 -Sekcja K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
12 – sekcja L Administracja publiczna i obrona 

narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i 
powszechne ubezpieczenie zdrowotne;  

13 - sekcja M Edukacja 

14 - sekcja N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna; 
15 - sekcja O Działalność usługowa, komunalna, 

społeczna i indywidualna, pozostała  
16 - sekcja P Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; 

17 - sekcja Q Organizacje i zespoły eksterytorialne; 
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18 – inna branża – jaka? ………… 
99 – trudno powiedzieć/ brak odpowiedzi 

P4 Pytanie zadawane, jeśli w P2 wskazano 
odpowiedź 2. 
 
Proszę podać miesiąc i rok rejestracji 

działalności gospodarczej, na którą 
otrzymał Pan wsparcie w ramach 

projektu <nazwa projektu> 
finansowanego z PO KL. 

........... ………… 

(miesiąc rok) 

Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 1, proszę przejść do P15 
Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 2, proszę przejść do P5 
BLOK PYTAŃ DOTYCZĄCY FIRM, KTÓRE ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE DO CZASU REALIZACJI BADANIA 

P5 Proszę podać miesiąc i rok zamknięcia 

firmy, którą P. założył(a) ze wsparciem 

środków z projektu finansowanego w 
ramach PO KL. 

........... ………… 

(miesiąc rok) 

P6 Z jakich powodów zrezygnował(a) P.  
z prowadzenia działalności 

gospodarczej na rzecz której 

otrzymał(a) P. wsparcie w ramach 
projektu <nazwa projektu>? Proszę 

podać maksymalnie 2 najważniejsze 
powody. 

1 – brak płynności finansowej (brak możliwości regulacji 
zobowiązań ze względu na zaległości w płatnościach 

wobec  P. firmy) 

2 – brak możliwości regulacji zobowiązań ze względu na 
brak środków finansowych  

3 – zbyt duża konkurencja ze strony innych firm 
4 – zbyt wysokie koszty produkcji/świadczenia usług  

5 – przyczyny osobiste (zmiana sytuacji rodzinnej, 

problemy zdrowotne) 
6 – trudna sytuacja rynkowa z powodu kryzysu 

gospodarczego 
7 – brak klientów/odbiorców 

8 – zbyt duże nakłady czasowe potrzebne do 
prowadzenia tego typu działalności 

9 – problemy organizacyjno-prawne 

10 - brak wykwalifikowanej siły roboczej 
11 - znalezienie innego źródła utrzymania 

12 - przejście na emeryturę/rentę 
13 – inne, jakie?....................... 

99 - <nie czytać!> nie wiem/trudno powiedzieć 

P7 W jakiej branży prowadził(a) P.  
działalność gospodarczą, na którą 

otrzymał(a) P. dotację/wsparcie 
pomostowe w ramach PO KL? 

 

1- sekcja A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; 
2 - sekcja B Rybactwo; 

3 - sekcja C Górnictwo; 
4 - sekcja D Przetwórstwo przemysłowe; 

5 - sekcja E Wytwarzanie, zaopatrywanie    w energię 

elektryczną, gaz, wodę; 
6 - sekcja F Budownictwo; 

7 - sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 

użytku osobistego  

i domowego;  
8 - Sekcja H Hotele i restauracje; 

9 - Sekcja I Transport, gospodarka magazynowa i 
łączność; 

10 - sekcja J Pośrednictwo finansowe; 

11 -Sekcja K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 
związane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
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12 – sekcja L Administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne;  

13 - sekcja M Edukacja 
14 - sekcja N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna; 

15 - sekcja O Działalność usługowa, komunalna, 
społeczna  

i indywidualna, pozostała  

16 - sekcja P Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; 

17 - sekcja Q Organizacje i zespoły eksterytorialne; 
18 – inna branża – jaka? ………… 

99 – trudno powiedzieć/ brak odpowiedzi 

P8 Proszę podać typ działalności 
gospodarczej, którą P. prowadził. 

1 - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,  
2 - spółka cywilna,  

3 - spółdzielnia, 
4 -  spółdzielnia socjalna 

5 – inny, jaki? 

P9 W jakim powiecie znajdowała się 
siedziba P. firmy? 

26. m. Łódź  
27. m. Piotrków Trybunalski  

28. m. Skierniewice 

29. powiat bełchatowski 
30. powiat brzeziński 

31. powiat kutnowski 
32. powiat łaski 

33. powiat łęczycki 
34. powiat łowicki 

35. powiat łódzki wschodni 

36. powiat opoczyński 
37. powiat pabianicki 

38. powiat pajęczański 
39. powiat piotrkowski 

40. powiat poddębicki 

41. powiat radomszczański 
42. powiat rawski 

43. powiat sieradzki 
44. powiat skierniewicki 

45. powiat tomaszowski 
46. powiat wieluński 

47. powiat wieruszowski 

48. powiat zduńskowolski 
49. powiat zgierski 

99. <nie czytać!> nie wiem/trudno powiedzieć 

P10 Jaki miała profil prowadzona przez P. 
firma? (możliwość wielokrotnych 
odpowiedzi) 

1 - handel,  
2 - usługi,  

3 - produkcja, 
4 -  budownictwo. 

P11 Czy w okresie funkcjonowania firmy 

zatrudniał(a) Pan(i) pracowników, 
choćby na krótki okres? 

1 – tak 

2 – nie  
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P12 Pytanie zadawane, jeśli w P11 
wskazano odpowiedź 1 
 
Ile miejsc pracy powstało w Pana/ Pani 
firmie w okresie funkcjonowania firmy? 

Proszę policzyć wszystkie miejsca 
pracy, które powstały w Pana/ Pani 

firmie, choćby na krótki okres. 

Liczba miejsc pracy powstałych w okresie 
funkcjonowania firmy…. 

P13 Jakie działania/środki pozwoliłyby P. 

uniknąć zamknięcia działalności? 

Pytanie otwarte 

P14 Jak ogólnie ocenia P. wsparcie, które 

otrzymał(a) P. w ramach projektu?  
 

1 – zdecydowanie dobrze, 

2 – raczej dobrze, 
3 – ani dobrze, ani źle, 

4 – raczej źle, 
5 – zdecydowanie źle, 

6 – <nie czytać!> nie wiem/ trudno powiedzieć  

BLOK PYTAŃ DOTYCZĄCY FIRM, KTÓRE FUNKCJONUJĄ W TRAKCIE REALIZACJI BADANIA 

P15 W jakiej branży prowadzi P. działalność 

gospodarczą, na którą otrzymał(a) P. 

dotację/wsparcie pomostowe w 
ramach PO KL? 

 

1 – sekcja A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; 

2 – sekcja B Rybactwo; 

3 – sekcja C Górnictwo; 
4 – sekcja D Przetwórstwo przemysłowe; 

5 – sekcja E Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę; 

6 – sekcja F Budownictwo; 

7 – sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów 

użytku osobistego i domowego;  
8 – Sekcja H Hotele i restauracje; 

9 – Sekcja I Transport, gospodarka magazynowa i 
łączność; 

10 – sekcja J Pośrednictwo finansowe; 

11 –Sekcja K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

12 – sekcja L Administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne;  

13 – sekcja M Edukacja 
14 – sekcja N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna; 

15 – sekcja O Działalność usługowa, komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała  

16 – sekcja P Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; 

17 – sekcja Q Organizacje i zespoły eksterytorialne; 

18 – inna branża – jaka? ………… 
99 – trudno powiedzieć/ brak odpowiedzi 
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P16 Proszę podać typ działalności 
gospodarczej, którą P. prowadzi. 

1 – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,  
2 – spółka cywilna,  

3 – spółdzielnia, 

4 -  spółdzielnia socjalna 
5 – inny, jaki? 

P17 W jakim powiecie znajduje się siedziba 

P. firmy? 

25. m. Łódź  

26. m. Piotrków Trybunalski  
27. m. Skierniewice 

28. powiat bełchatowski 

29. powiat brzeziński 
30. powiat kutnowski 

31. powiat łaski 
32. powiat łęczycki 

33. powiat łowicki 
34. powiat łódzki wschodni 

35. powiat opoczyński 

36. powiat pabianicki 
37. powiat pajęczański 

38. powiat piotrkowski 
39. powiat poddębicki 

40. powiat radomszczański 

41. powiat rawski 
42. powiat sieradzki 

43. powiat skierniewicki 
44. powiat tomaszowski 

45. powiat wieluński 

46. powiat wieruszowski 
47. powiat zduńskowolski 

48. powiat zgierski 
100. <nie czytać!> nie wiem/trudno powiedzieć 

P18 Jaki profil ma prowadzona przez P. 

działalność gospodarcza? (możliwość 
wielokrotnych odpowiedzi) 

1 – handel,  

2 – usługi,  
3 – produkcja, 

4 -  budownictwo. 

P19 Jak ocenia P. sytuację firmy, którą P. 

prowadzi? 

1 – Zdecydowanie pewna – nie występuje ryzyko 

upadłości  
2 – Raczej pewna – występuje niewielkie ryzyko 

upadłości  
3 – Raczej niepewna – występuje realne ryzyko 

upadłości  
4 – Zdecydowanie niepewna – występuje poważne 

zagrożenie upadłości  

5 - <nie czytać!> Nie wiem, trudno powiedzieć  

P20 Czy w okresie funkcjonowania firmy 

zatrudniał(a) Pan(i) pracowników, 

choćby na krótki okres? 

1 – tak ->P21 

2 – nie ->P23 

P21 Pytanie zadawane, jeśli w P20 
wskazano odpowiedź 1. 
 
Ile miejsc pracy powstało w Pana/ Pani 

firmie w okresie funkcjonowania firmy? 
Proszę policzyć wszystkie miejsca 

pracy, które powstały w Pana/ Pani 
firmie, choćby na krótki okres. 

Liczba miejsc pracy powstałych w okresie 

funkcjonowania firmy…. 
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P22 Pytanie zadawane, jeśli w P20 
wskazano odpowiedź 1. 
 
Ile miejsc pracy zostało utrzymanych 
do chwili obecnej? 

Liczba miejsc pracy utrzymanych do chwili obecnej….. 

P23 Jakie P. zdaniem czynniki sukcesu 

miały wpływ na przetrwanie firmy  
w początkowym okresie jej 

funkcjonowania? 
 

Proszę wskazać maksymalnie 3 

najważniejsze czynniki. 

1 – szeroki obszar działalności firmy, 

2 – wysokie przychody generowane przez firmę, 
3 – dostosowanie oferty do zapotrzebowania rynku, 

4 – profil działalności firmy i miejsce jej prowadzenia, 
5 – doświadczenie i wykształcenie (przedsiębiorcy), 

6 – finansowe wsparcie zewnętrzna (w tym wsparcie 

pomostowe), 
7 – wiedza nabyta w toku wsparcia szkoleniowo-

doradczego, 
8 – dobrze skonstruowany biznesplan, 

9 – wsparcie doradcze i pomoc instytucji otoczenia 
biznesu, 

10 – inne – jakie…? 

BLOK PYTAŃ NA TEMAT SYTUACJI UCZESTNIKA W PRZYPADKU, GDYBY NIE DOSTAŁ 
WSPARCIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

P27 Czy gdyby nie otrzymał(a) P. wsparcia 
w postaci dotacji lub wsparcia 

pomostowego, to czy mimo wszystko 

założył(a)by P. działalność 
gospodarczą? 

1 – Zdecydowanie tak -> P28, 
2 – Raczej tak, ale przy konieczności uzyskania innego 

finansowania na ten cel  -> P28, 

3 – Tak, ale działalność gospodarcza byłaby na mniejszą 
skalę/zasięg  -> P28, 

4 – Tak, ale utworzenie działalności gospodarczej 
nastąpiłoby w późniejszym czasie -> P28, 

6 – Raczej nie -> P29, 

6 – Zdecydowanie nie -> P29, 
9 – Nie wiem/trudno powiedzieć -> P29. 

P28 Pytanie zadawane, jeśli w P27 
wskazano odpowiedź 1, 2, 3, 4. 
 
Z jakich środków sfinansował(a)by P. 
założenie własnej działalności 

gospodarczej w przypadku nie 
otrzymania dotacji?  

Możliwość wielokrotnych odpowiedzi 

1 – środki własne 
2 – środki pożyczone od rodziny/znajomych 

2 – kredyt 

3 – pożyczka 
4 – środki z innych funduszy publicznych (Fundusz 

Pracy, PFRON, inny projekt PO KL etc.) 
5 – fundusze inwestycyjne 

6 – inne, jakie? 

9 - <nie czytać!> Nie wiem/trudno powiedzieć 

P29 Jeżeli nie zarejestrowałby  P. firmy ze 

względu na nieprzyznanie dotacji 
/wsparcia pomostowego w ramach 

projektu realizowanego w ramach PO 

KL, to jaka byłaby prawdopodobnie P. 
ścieżka zawodowa? 

1 – Znalazłbym zatrudnienie u innego pracodawcy 

2 – Pozostałbym bez zatrudnienia 
3 – Inne, jakie?..................................... 

99 -  <nie czytać!> nie wiem/trudno powiedzieć 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE, FORMY WSPARCIA SKIEROWANE DO UCZESTNIKÓW 

PROJEKTU 

P30 Dlaczego zdecydował(a) się P. 

przystąpić do projektu <nazwa 

projektu>? Możliwość wyboru 
maksymalnie 2 odpowiedzi. 

1 – chęć pozyskania środków na prowadzenie 

działalności gospodarczej 

2 – chęć zweryfikowania mojego pomysłu na biznesu 
3 – chęć pozyskania dodatkowej wiedzy na temat 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
4 – chęć skorzystania z doradztwa dotyczącego 

zakładania i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej 

5 – wykorzystanie szansy na utrzymanie się na rynku 
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pracy 
6 – wykorzystanie szansy na wejście na rynek pracy 

7 – inne, jakie? 

99– <nie czytać> nie wiem/trudno powiedzieć 

P31 Na jakie cele przeznaczył(a) P. 

dotację otrzymaną na wspieranie 

przedsiębiorczości? 

1 – wydatki związane z zakupem środków trwałych (w 

tym również środków transportu z wyłączeniem 

podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
drogowego transportu towarów), 

2 – wydatki związane z zakupem oraz pozyskaniem 
wartości niematerialnych i prawnych, 

3 – wydatki związane z zakupem środków obrotowych, 

4 – wydatki związane z kosztami prac remontowych i 
budowlanych. 

5 – inne cele, jakie?............... 
99 - <nie czytać!> nie wiem/trudno powiedzieć 

P32 Na jakie cele przeznaczył(a) P. 

wsparcie pomostowe uzyskane w 
ramach projektu z PO KL? 

1 – zakup środków trwałych, 

2 – zakup materiałów do produkcji, 
3 – zakup towarów z przeznaczeniem na sprzedaż, 

4 – pokrycie kosztów niezbędnych do funkcjonowania 
firmy, np. składki na ubezpieczenie, 

5 – inne, jakie?................................ 

99 - <nie czytać!> nie wiem/trudno powiedzieć 

P33 Która forma wsparcia spośród tych 

otrzymanych przez P. w ramach 
projektu była najbardziej pomocna 

w założeniu działalności gospodarczej? 

(Wybór 1 odpowiedzi) 

1 – szkolenia 

2 – doradztwo 
3 – wsparcie pomostowe 

4 – dotacja 

5 – (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P34 Która forma wsparcia, którą otrzymał 

P. w ramach projektu okazała się 

niezbędna do prowadzenia firmy  
w ciągu pierwszych 6 miesięcy? 

1 – wsparcie szkoleniowe 

2 – wsparcie doradcze 

3 – dotacja 
4 – wsparcie pomostowe 

5 –żadna z form wsparcia nie była niezbędna 
6 - (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P35 Proszę uszeregować uzyskane w 

ramach projektu formy wsparcia pod 
względem ich przydatności  

w prowadzeniu firmy  
w ciągu pierwszych 6 miesięcy, 

gdzie 1 oznacza największą 

przydatność, a 4 najmniejszą 
przydatność.  

1 – wsparcie szkoleniowe 

2 – wsparcie doradcze 
3 – dotacja 

4 – wsparcie pomostowe 
 

P36 Czy po okresie pierwszych 6 
miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej wykorzystywał(a) P. 

jeszcze wiedzę i kompetencje nabyte  
w ramach uczestnictwa w projekcie? 

1 – zdecydowanie tak 
2 – raczej tak 

3 – ani tak, ani nie 

4 – raczej nie 
5 – zdecydowanie nie 

9 - <nie czytać> nie wiem/trudno powiedzieć 

P37 Jak ocenia P. zasady przyznawania 
środków stosowane w ramach 

projektu? 

1 – zdecydowanie dobrze,  
2 – raczej dobrze, 

3 – ani dobrze, ani źle, 
4 – raczej źle, 

5 – zdecydowanie źle, 

6 - <nie czytać!> nie wiem/ trudno powiedzieć 
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P38 Pytanie zadawane, jeśli w P37 
wskazano odpowiedź 4 lub 5. 
Dlaczego? 

Pytanie otwarte 

P39 Czy część szkoleniowo-doradcza 
projektu była dla P. użyteczna w 

procesie zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej? 

1 – zdecydowanie tak, 
2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 
5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno powiedzieć 

METRYCZKA 

P46 Jakie jest P. wykształcenie? 1 – brak ->P48 

2 – podstawowe ->P48 
3 – gimnazjalne ->P48 

4 – średnie ogólnokształcące ->P48 

5 – średnie techniczne -> P47 
6 – zawodowe -> P47 

7 – pomaturalne (ukończona szkoła policealna/studium 
policealne) ->P47  

8 – wyższe licencjackie -> P47 

10 – wyższe magisterskie -> P47 
11 – wyższe w stopniu doktora, doktora habilitowanego 

-> P47 

P47 Proszę podać kierunek P. 

wykształcenia 

<pyt. otwarte> 

P48 Czy w momencie przystępowania do 
projektu miał pan status osoby 

niepełnosprawnej? 

1 – tak 
2 – nie 

 Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów w ramach Działania 6.3 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu> , w którym brał(a) Pan(i) 

udział.  

Ankieta jest anonimowa i potrwa ok. 10 minut. Wszystkie zebrane dane posłużą jedynie do celów statystycznych.  

Identyfikacja instrumentów wsparcia, z których skorzystał respondent w ramach projektu oraz 
ocena ich użyteczności 

Na początku chciał(a)bym dowiedzieć się jakiego typu wsparcie otrzymał(a) P. w ramach projektu 
<nazwa projektu>? 

P1 Przeczytam teraz listę różnych form wsparcia, które 
możliwe były do uzyskania w ramach projektu 
<nazwa projektu>, w którym brał(a) P. udział. 
Proszę wskazać wszystkie formy wsparcia, w których 
brał(a) P. udział. 

 

Uwaga dla ankietera: z uwagi na obszerność 
kafeterii należy prosić respondenta, by przy każdej 
formie wsparcia po kolei respondent wskazywał 
„tak” lub „nie”. 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

1- Przekazywanie informacji pomocnych 
przy poszukiwaniu pracy (w tym również 
wykorzystanie Internetu jako narzędzia 
poszukiwania pracy) 

2- Doradztwo w zakresie poszukiwania 
pracy 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

3- Uczestnictwo w szkoleniu/szkoleniach 

4- Uczestnictwo w warsztatach/kursach 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 
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5- Uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych w świetlicy, domu 
pomocy społecznej 

6- udział w różnych formach aktywności 
społecznej  

7- pomoc psychologiczna/prawna 

8- działania informacyjne dotyczące 
wsparcia w sytuacjach kryzysowych 

9- uczestnictwo w treningach kompetencji i 
umiejętności społecznych, 

INNE 

10- Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P2 Pytanie zadawane, jeśli w P 1 wskazano więcej niż 1 
formę wsparcia. 

Która z form wsparcia wskazanych przez P. w 
poprzednim pytaniu był dla P. najbardziej pomocna? 
Proszę wybrać tylko jedną formę wsparcia. 

 

Uwaga dla ankietera: w razie konieczności 
przeczytać jeszcze raz wszystkie instrumenty 
wsparcia wskazane przez respondenta w P1 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

1- Przekazywanie informacji pomocnych 
przy poszukiwaniu pracy (w tym również 
wykorzystanie Internetu jako narzędzia 
poszukiwania pracy) 

2- Doradztwo w zakresie poszukiwania 
pracy 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

3- Uczestnictwo w szkoleniu/szkoleniach 

4- Uczestnictwo w warsztatach 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

5- Uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych w świetlicy, domu 
pomocy społecznej 

6- udział w różnych formach aktywności 
społecznej pomoc 
psychologiczna/prawna 

7- działania informacyjne dotyczące 
wsparcia w sytuacjach kryzysowych 

8- uczestnictwo w treningach kompetencji i 
umiejętności społecznych, 

INNE 

9- Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P3 Pytanie zadawane, jeśli w P 1 wskazano więcej niż 1 
formę wsparcia. 

Jako najbardziej pomocną wskazał(a) P. <forma 
wsparcia wskazana jako najbardziej pomocna w 
P2>.  

Proszę krótko uzasadnić, dlaczego ta forma wsparcia 

była dla P. najbardziej pomocna. 

<pytanie otwarte> 

……………. 

P4 Pytanie zadawane, jeśli w P1 zaznaczono odpowiedź 
1. 

W szkoleniach o jakiej tematyce brał(a) P. udział? 

 

1 -  Językowe 

2 -  Na prawo jazdy 

3 -  Związane ze sprzedażą, handlem,  

4 -  Dotyczące przedsiębiorczości, zakładania 
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<Ankieter nie czyta kafeterii> 
firmy itp. 

5 -  Dotyczące obsługi komputera i 
poszczególnych programów 
komputerowych 

6 -  Rzemieślniczo – artystyczne (dekupaż, 
bukieciarstwo, robienie ozdób, etc) 

7 -  Z zakresu agroturystyki 

8 -  Dotyczące rozwoju kompetencji 
osobistych 

9 -  Inne, jakie?.... 

P5 Czy uważa P., iż wiedza i umiejętności zdobyte na 
szkoleniu są dla P. przydatne w życiu prywatnym? 

1- Zdecydowanie tak 

2- Raczej tak 

3- Ani tak, ani nie 

4- Raczej nie 

5- Zdecydowanie nie 

6- (nie czytać!) nie wiem/ trudno 
powiedzieć 

P6 Czy uważa P., iż wiedza i umiejętności zdobyte na 
szkoleniu są dla P. przydatne w życiu 
zawodowym? 

1- Zdecydowanie tak 

2- Raczej tak 

3- Ani tak, ani nie 

4- Raczej nie 

5- Zdecydowanie nie 

6- (nie czytać!) nie wiem/ trudno 
powiedzieć 

P7 Czy w P. opinii projekt, w którym P. uczestniczył(a) 
pozwala na: 

- znalezienie pracy? 

- polepszenie sytuacji materialnej? 

- usamodzielnienie się uczestników (żeby nie musieli 
już korzystać z pomocy społecznej lub musieli 
korzystać z niej rzadziej) 

- zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności 
potrzebnych na rynku pracy? 

- integrację społeczności lokalnej? 

- zdobycie większej pewności siebie? 

Na każde z punktów: 

1- Tak 

2- Nie 

3- (nie czytać!) nie wiem 

P8 Czy w P. opinii w czasie trwania projektu pojawiły 
się jakieś trudności? 

1- Tak 

2- Nie 

3- (nie czytać!) nie wiem 

P9 Pytanie zadawane, jeśli w P8 zaznaczono odpowiedź 
1. 

Jakiego rodzaju to były trudności? 

<pytanie otwarte> 

… 

P10 Czy wprowadziłby/aby P. jakieś zmiany w projekcie, 
aby bardziej był on przystosowany do P. potrzeb? 

1- Tak 

2- Nie 
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3- (nie czytać!) nie wiem 

P11 Pytanie zadawane, jeśli w P10 zaznaczono 
odpowiedź 1. 

Jakie zmiany wprowadził(a)by P. w projekcie? 

<pytanie otwarte> 

… 

Aktywność zawodowa 

P12 Jaka była P. sytuacja zawodowa w chwili 
przystąpienia do projektu? 

1- Byłam/em osobą nieaktywną zawodowo – 
nie pracowałam i nie poszukiwałam pracy  

2- Byłam/em osobą bezrobotną – nie 
pracowałam, ale poszukiwałam pracy  

3- Byłam/em osobą pracującą (niezależnie od 
formy zatrudnienia np. umowa o pracę, 
umowa o dzieło)  

4- Byłam/em emerytem/emerytką lub 
rencistą/rencistką 

5- Byłam/em na urlopie macierzyńskim lub 
wychowawczym lub na zwolnieniu lekarskim 
trwającym dłużej niż 182 dni  

6- Prowadziłam/em własną działalność 
gospodarczą. 

7- Prowadziłam/em gospodarstwo rolne 

8- Odbywałam/em staż/praktykę/wolontariat 

9- Byłam/em uczniem/studentem 

10- Inna sytuacja – jaka? … 

P13 Proszę określić jaka jest P. sytuacja na rynku pracy 
w tym momencie? 

1- Jestem osobą nieaktywną zawodowo – nie 
pracuję i nie poszukuję pracy  

2- Jestem osobą bezrobotną – nie pracuję, ale 
poszukuję pracy  

3- Jestem osobą pracującą (niezależnie od 
formy zatrudnienia np. umowa o pracę, 
umowa o dzieło)  

4- Jestem emerytem/emerytką lub 
rencistą/rencistką 

5- Jestem na urlopie macierzyńskim lub 
wychowawczym lub na zwolnieniu lekarskim 
trwającym dłużej niż 182 dni  

6- Prowadzę własną działalność gospodarczą 

7- Prowadzę gospodarstwo rolne 

8- Odbywam staż/praktykę/wolontariat 

9- Jestem uczniem/studentem 

10- Inna sytuacja – jaka?...  

P14 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P12 zaznaczono 
odpowiedzi 1 lub 2 i w P13 zaznaczono odpowiedzi 1 
lub 2. 

Czy od rozpoczęcia udziału w projekcie 
wykonywał(a) P. pracę zarobkową choćby przez 
krótki okres? 

1 – tak,  

2 – nie  
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P15 Pytanie zadawane, jeśli w P13  zaznaczono 
odpowiedzi 1 lub 2. 

Dlaczego P. nie pracuje w tym momencie? 

Proszę wskazać maksymalnie dwa najważniejsze 
powody, dla których P. nie pracuje. 

 

 

1 – nie szukam pracy, bo jestem zajęty/a innymi 
sprawami (np. sprawami rodzinnymi, 
studiowaniem, rehabilitacją zdrowotną itp.), 

2 – mam za małe doświadczenie zawodowe i 
przez to nie mogę znaleźć pracy, 

3 – mam za małe kwalifikacje zawodowe i przez 
to nie mogę znaleźć pracy, 

4 – nie ma ofert pracy dla ludzi takich, jak ja, 

5 – pracodawcy oferują za małe pieniądze za 
pracę, 

6 – inne powody – jakie? …………. 

P16 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P12 wskazano odpowiedź 
1 lub 2 i w P13 zaznaczono odpowiedź 3. 

Jak długo po zakończeniu udziału w projekcie 
<nazwa projektu> poszukiwał/a P. zatrudnienia? 

 

1. do miesiąca po zakończeniu udziału w 
projekcie, 

2. od 2 do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, 

3. od 4 do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, 

4. od 7 do 12 miesięcy po zakończeniu udziału 
w projekcie, 

5. powyżej roku od zakończenia udziału w 

projekcie, 

6. zatrudnienie znalazłem/am jeszcze w trakcie 
uczestnictwa w projekcie, 

7. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P17 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P12 wskazano odpowiedź 
1 lub 2 i w P13 zaznaczono odpowiedź 3. 

Czy od momentu podjęcia pierwszej pracy po 
zakończeniu udziału w projekcie aż do chwili 
obecnej pozostawał(a) P. bez pracy choćby przez 
krótki okres? 

1 -  tak 

2 -  nie  

3 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P18 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P17 wskazano odpowiedź 
2 

Jak długo łącznie był(a) P. bez pracy w tym okresie? 
Proszę podać orientacyjny czas pozostawania bez 
pracy w miesiącach. 

………. miesięcy 

P19 Pytanie zadawane, jeśli w P14 wskazano odpowiedź 
1.  

Jakie miesięczne wynagrodzenie netto (tzn. „na 
rękę”) P. otrzymuje w pracy w tym momencie? 

1- do 500 zł, 

2- 501 – 1000 zł, 

3- 1001 – 1500 zł, 

4- 1501 – 2000 zł, 

5- 2001 – 2500 zł, 

6- powyżej 2500 zł, 

7- (nie czytać!) nie wiem/ trudno powiedzieć/ 
odmowa odpowiedzi. 

P20 Pytanie zadawane, jeśli w P14wskazano odpowiedź 
1. 

W jakiej formie prawnej jest P. zatrudniony/a?  

1 -  umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o 
pracę na czas nieokreślony, 

2 -  umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o 
pracę na czas określony,  

3 -  umowa zlecenie,  
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4 -  umowa o dzieło, 

5 -  jestem samozatrudniony/a (prowadzę własną 
działalność gospodarczą),  

6 -  pracuję bez formalnej umowy z pracodawcą, 

7 -  (nie czytać!) nie 

8 -   wiem/trudno powiedzieć. 

P21 Pytanie zadawane, jeśli w P14 wskazano odpowiedź 
1. 

Która z form wsparcia, które uzyskał(a) P. w ramach 
projektu <nazwa projektu> w największym stopniu 
przyczyniła się do znalezienia przez P. zatrudnienia? 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

1- Przekazywanie informacji pomocnych 
przy poszukiwaniu pracy ( w tym 
również wykorzystanie Internetu jako 
narzędzia poszukiwania pracy) 

2- Doradztwo w zakresie poszukiwania 
pracy 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

3- Uczestnictwo w szkoleniu/kursie 

4- Uczestnictwo w warsztatach 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

5- Uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych w świetlicy, domu 
pomocy społecznej 

6- udział w różnych formach aktywności 
społecznej  

7- pomoc psychologiczna/prawna 

8- działania informacyjne dotyczące 
wsparcia w sytuacjach kryzysowych 

9- uczestnictwo w treningach kompetencji i 
umiejętności społecznych, 

INNE 

10- Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P22 Pytanie zadawane, jeśli w P13 zaznaczono 
odpowiedź  2, 4, 5, 6 

Czy w ciągu ostatniego miesiąca poszukiwał(a) P. 
pracy? 

1- tak, 

2- nie, 

3- (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P23 Pytanie zadawane, jeśli w P13 zaznaczono 
odpowiedź  2, 4, 5, 6 

Czy jest Pan/i gotowa, aby w ciągu najbliższych 
dwóch tygodni rozpocząć pracę na pełen etat? 

1- tak, 

2- nie, 

3- (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P24 Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia P. swoją obecną 
sytuację zawodową? 

1- bardzo zła 

2- zła, 

3- ani dobra, ani zła, 

4- dobra, 

5- bardzo dobra, 

6- (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P25 Czy w [uwaga: podać ostatni zakończony miesiąc 1- tak, 
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kalendarzowy] korzystał/a Pan/Pani ze świadczeń 
pomocy społecznej (ośrodka pomocy społecznej, 
powiatowego centrum pomocy rodzinie)? 

2- nie  

3- (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P26 Pytanie zadane, jeśli w P25  wskazano odpowiedź a. 

 

W jakim zakresie korzysta P. ze świadczeń 
pomocy społecznej (ośrodka pomocy społecznej, 
powiatowego centrum pomocy rodzinie?  

<pytanie otwarte> 

………………………………… 

P27 A jak P. ocenia, w jakim stopniu uczestnictwo w 
projekcie <nazwa projektu> pomogło P. w 
uzyskaniu samodzielności w rozwiązywaniu 
codziennych problemów? 

a. w bardzo niskim stopniu 

b. raczej w niskim stopniu 

c. ani w niskim, ani w wysokim stopniu 

d. raczej w wysokim stopniu, 

e. w bardzo wysokim stopniu, 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P28 Proszę ocenić, w jakim stopniu wzrosły P. 
kompetencje i umiejętności zawodowe poprzez 
uczestnictwo w projekcie <nazwa projektu>? 

a. w bardzo małym stopniu 

b. w małym stopniu 

c. ani w małym, ani w dużym stopniu 

d. w dużym stopniu, 

e. w bardzo dużym stopniu. 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P29 Czy po zakończeniu udziału w projekcie <nazwa 
projektu> uczestniczył/a P. w jakiś innych kursach, 
szkoleniach, studiach itp.? (np. szkolenie zawodowe, 
kurs językowy, szkoła policealna, studia itd.)  

a. tak, 

b. nie, 

c. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

Metryczka 

Metryczka zostanie uzupełniona automatycznie na podstawie danych zawartych w PEFS 2007. 

  Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów w ramach Poddziałań 7.1.1, 7.1.2, 7.2 

oraz Działania 7.4 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu> , w którym brał(a) Pan(i) 

udział.  

Ankieta jest anonimowa i potrwa ok. 10 minut. Wszystkie zebrane dane posłużą jedynie do celów statystycznych.  

Identyfikacja instrumentów wsparcia, z których skorzystał respondent w ramach projektu 

oraz ocena ich użyteczności 

Na początku chciał(a)bym dowiedzieć się jakiego typu wsparcie otrzymał(a) P. w ramach projektu 

<nazwa projektu>. 

P1 Przeczytam teraz listę różnych form wsparcia, 
które możliwe były do uzyskania w ramach 

projektu <nazwa projektu>, w którym brał(a) 

P. udział. Proszę wskazać wszystkie formy 
wsparcia, w których brał(a) P. udział. 

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 
a. uczestnictwo w Centrum Integracji 

Społecznej,  

b. uczestnictwo w Klubie Integracji 
Społecznej,  

c. praktyka lub staż zawodowy 
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Uwaga dla ankietera: z uwagi na obszerność 
kafeterii należy prosić respondenta, by przy 
każdej formie wsparcia po kolei respondent 
wskazywał „tak” lub „nie”. 

d. uczestnictwo w zajęciach Warsztatów 
Terapii Zajęciowej (dotyczy tylko osób 

niepełnosprawnych), 

e. korzystanie z usług trenera pracy lub 
asystenta pracy,  

f. korzystanie z usług doradcy 
zawodowego, 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

g. uczestnictwo w zajęciach szkolnych, 
związanych z uzupełnieniem 

wykształcenia  
h. uczestnictwo w kursach zawodowych, 

szkoleniach itp. (kształcenie 

ustawiczne),  
i. doradztwo w podejmowaniu decyzji o 

dalszym kształceniu (np. broker 
edukacyjny), 

j. uzyskanie finansowania studiów 
wyższych, 

AKTYWIZACJA ZDROWOTNA 

k. wsparcie psychologa (np. terapia 
rodzinna, psychospołeczna), 

l. uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu 
problemów związanych z przemocą w 

rodzinie, 

m. uczestnictwo w turnusie 
rehabilitacyjnym, 

n. uczestnictwo w zajęciach 
rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, 
aerobik), 

o. uczestnictwo w leczeniu odwykowym 

(alkohol, narkotyki),  
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

p. korzystanie z opieki świetlicy, 
dziennego domu pomocy społecznej 

itp. przez P. lub członków P. rodziny, 

q. uzyskanie pomocy w samodzielnym 
funkcjonowaniu osoby 

niepełnosprawnej (np. tłumacz, 
przewodnik osoby niewidomej, 

asystent osoby niepełnosprawnej)  
r. udział w różnych formach aktywności 

społecznej np. festyny, wycieczki, 

wyjścia do kina itd. 
s. uzyskanie pomocy pełnieniu 

obowiązków rodzinnych od asystenta 
rodziny lub koordynatora pieczy 

zastępczej dla rodzin zastępczych, 

t. uczestnictwo w grupach i klubach 
samopomocowych (np. klub 

anonimowych alkoholików),  
u. uczestnictwo w treningach 

kompetencji i umiejętności 

społecznych, 
INNE 
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v. zwrot kosztów dojazdu na zajęcia 
organizowane w ramach projektu, 

w. zapewnienie opieki nad osobami 

zależnymi od P. (np. dziećmi lub 
innymi osobami, którymi się P. 

opiekuje), 
x. Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P2 Która z form wsparcia wskazanych przez P. w 

poprzednim pytaniu był dla P. najbardziej 
pomocna? Proszę wybrać tylko jedną formę 

wsparcia. 

 
Uwaga dla ankietera: w razie konieczności 
przeczytać jeszcze raz wszystkie instrumenty 
wsparcia wskazane przez respondenta w pyt. 
1. 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

a. uczestnictwo w Centrum Integracji 
Społecznej,  

b. uczestnictwo w Klubie Integracji 

Społecznej,  
c. praktyka lub staż zawodowy 

d. uczestnictwo w zajęciach Warsztatów 
Terapii Zajęciowej (dotyczy tylko osób 

niepełnosprawnych), 
e. korzystanie z usług trenera pracy lub 

asystenta pracy,  

f. korzystanie z usług doradcy 
zawodowego, 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 
g. uczestnictwo w zajęciach szkolnych, 

związanych z uzupełnieniem 

wykształcenia  
h. uczestnictwo w kursach zawodowych, 

szkoleniach itp. (kształcenie 
ustawiczne),  

i. doradztwo w podejmowaniu decyzji o 
dalszym kształceniu (np. broker 

edukacyjny), 

j. uzyskanie finansowania studiów 
wyższych, 

AKTYWIZACJA ZDROWOTNA 
k. wsparcie psychologa (np. terapia 

rodzinna, psychospołeczna), 

l. uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu 
problemów związanych z przemocą w 

rodzinie, 
m. uczestnictwo w turnusie 

rehabilitacyjnym, 
n. uczestnictwo w zajęciach 

rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, 
aerobik), 

o. uczestnictwo w leczeniu odwykowym 
(alkohol, narkotyki),  

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

p. korzystanie z opieki świetlicy, 
dziennego domu pomocy społecznej 

itp. przez P. lub członków P. rodziny, 
q. uzyskanie pomocy w samodzielnym 

funkcjonowaniu osoby 

niepełnosprawnej (np. tłumacz, 
przewodnik osoby niewidomej, 

asystent osoby niepełnosprawnej)  
r. udział w różnych formach aktywności 
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społecznej np. festyny, wycieczki, 
wyjścia do kina itd. 

s. uzyskanie pomocy pełnieniu 

obowiązków rodzinnych od asystenta 
rodziny lub koordynatora pieczy 

zastępczej dla rodzin zastępczych, 
t. uczestnictwo w grupach i klubach 

samopomocowych (np. klub 

anonimowych alkoholików),  
u. uczestnictwo w treningach 

kompetencji i umiejętności 
społecznych, 

INNE 

a. zwrot kosztów dojazdu na zajęcia 
organizowane w ramach projektu, 

b. zapewnienie opieki nad osobami 
zależnymi od P. (np. dziećmi lub 

innymi osobami, którymi się P. 
opiekuje), 

c. Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P3 Jako najbardziej pomocną wskazał(a) P. 
<forma wsparcia wskazana jako najbardziej 

pomocna w P2>.  

 
Proszę krótko uzasadnić, dlaczego ta forma 

wsparcia była dla P. najbardziej pomocna. 

……………. 

P4 Czy projekt, w którym P. uczestniczył(a) 

pozwala na: 

- znalezienie pracy? 
- polepszenie sytuacji materialnej? 

- usamodzielnienie się uczestników (żeby nie 
musieli już korzystać z pomocy społecznej lub 

musieli korzystać z niej rzadziej)? 

- poprawić sytuację rodzinną? 
- zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności 

potrzebne na rynku pracy? 
- poznawanie nowych ludzi? 

- zdobycie więcej pewności siebie? 

Na każde z punktów: 

a. Tak 

b. Nie 
c. (nie czytać!) nie wiem 

P5 Czy w czasie trwania projektu pojawiły się 
jakieś trudności? 

a. Tak 
b. Nie 

c. (nie czytać!) nie wiem 

P6 Pytanie zadawne, jeśli w P 5 zaznaczono 
odpowiedź a 
 
Jakiego rodzaju to były trudności? 

Pytanie otwarte 

P7 Czy wprowadziłby/aby P. jakieś zmiany w 

projekcie, aby bardziej był on przystosowany 
do potrzeb uczestników? 

a. Tak 

b. Nie 
a. (nie czytać!) nie wiem 

P8 Pytanie zadawane, jeśli w P7 zaznaczono 
odpowiedź a 
 
Jakie zmiany wprowadził(a)by P. w projekcie? 

Pytanie otwarte 

Aktywność zawodowa 

P9 

 

Proszę określić jaka jest P. sytuacja na rynku 

pracy w tym momencie? 

a. Jestem osobą nieaktywną zawodowo 

– nie pracuję i nie poszukuję pracy  
b. Jestem osobą bezrobotną – nie 
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pracuję, ale poszukuję pracy  
c. Jestem osobą pracującą (niezależnie 

od formy zatrudnienia np. umowa o 

pracę, umowa o dzieło)  
d. Jestem emerytem/emerytką lub 

rencistą/rencistką 
e. Jestem na urlopie macierzyńskim lub 

wychowawczym lub na zwolnieniu 

lekarskim trwającym dłużej niż 182 
dni  

f. Inna sytuacja – jaka? ….  

P10 
 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 zaznaczono 
odpowiedzi 1 lub 2 
 
Czy od rozpoczęcia udziału w projekcie 

wykonywał(a) P. pracę zarobkową choćby 
przez krótki okres? 

1 – tak,  
2 – nie  

P11 Pytanie zadawane, jeśli w P9 zaznaczono 
odpowiedzi a, b, d, f. 
 

Dlaczego P. nie pracuje w tym momencie? 

Proszę wskazać maksymalnie dwa 
najważniejsze powody, dla których P. nie 

pracuje. 
 
 

1 – nie szukam pracy, bo jestem zajęty/a 

innymi sprawami (np. sprawami rodzinnymi, 
studiowaniem, rehabilitacją zdrowotną itp.), 

2 – mam za małe doświadczenie zawodowe i 

przez to nie mogę znaleźć pracy, 
3 – mam za małe kwalifikacje zawodowe i 

przez to nie mogę znaleźć pracy, 
4 – nie ma ofert pracy dla ludzi takich, jak ja, 

5 – pracodawcy oferują za małe pieniądze za 
pracę, 

6 – inne powody – jakie? …………. 

P12 
P5 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 wskazano 
odpowiedź c 
 
Jak długo po zakończeniu udziału w projekcie 
<nazwa projektu> poszukiwał/a P. 

zatrudnienia? 
 

h. do miesiąca po zakończeniu udziału w 
projekcie, 

i. od 2 do 3 miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie, 
j. od 4 do 6 miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie, 
k. od 7 do 12 miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie, 
l. powyżej roku od zakończenia udziału 

w projekcie, 

m. zatrudnienie znalazłem/am jeszcze w 
trakcie uczestnictwa w projekcie, 

n. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P13 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 wskazano 
odpowiedź c 
 
Czy od momentu podjęcia pierwszej pracy 

po zakończeniu udziału w projekcie aż do 
chwili obecnej pozostawał(a) P. bez pracy 

choćby przez krótki okres? 

d. tak 

e. nie  
f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P14 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 wskazano 
odpowiedź c 
 
Jak długo łącznie był(a) P. bez pracy w tym 

okresie? Proszę podać orientacyjny czas 
pozostawania bez pracy w miesiącach. 

………. miesięcy 

P15 Pytanie zadawane, jeśli w P9 wskazano h. do 500 zł, 
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 odpowiedź c 
 
Jakie miesięczne wynagrodzenie netto (tzn. 

„na rękę”) P. otrzymuje w pracy w tym 
momencie? 

i. 501 – 1000 zł, 
j. 1001 – 1500 zł, 

k. 1501 – 2000 zł, 

l. 2001 – 2500 zł, 
m. powyżej 2500 zł, 

n. (nie czytać!) nie wiem/ trudno 
powiedzieć/ odmowa odpowiedzi. 

P16 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 wskazano 
odpowiedź c 
 
W jakiej formie prawnej jest P. zatrudniony/a?  

h. umowa o pracę lub spółdzielcza 

umowa o pracę na czas nieokreślony, 
i. umowa o pracę lub spółdzielcza 

umowa o pracę na czas określony,  

j. umowa zlecenie,  
k. umowa o dzieło 

l. jestem samozatrudniony/a (prowadzę 
własną działalność gospodarczą),  

m. pracuję bez formalnej umowy z 
pracodawcą, 

n. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P17 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 wskazano 
odpowiedź c lub w P10  zaznaczono 
odpowiedź 1. 
 
Która z form wsparcia, które uzyskał(a) P. w 
ramach projektu <nazwa projektu> w 

największym stopniu przyczyniła się do 
znalezienia przez P. zatrudnienia? 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

a. uczestnictwo w Centrum Integracji 

Społecznej,  
b. uczestnictwo w Klubie Integracji 

Społecznej,  
c. praktyka lub staż zawodowy 

d. uczestnictwo w zajęciach Warsztatów 
Terapii Zajęciowej (dotyczy tylko osób 

niepełnosprawnych), 

e. korzystanie z usług trenera pracy lub 
asystenta pracy,  

f. korzystanie z usług doradcy 
zawodowego, 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

g. uczestnictwo w zajęciach szkolnych, 
związanych z uzupełnieniem 

wykształcenia  
h. uczestnictwo w kursach zawodowych, 

szkoleniach itp. (kształcenie 
ustawiczne),  

i. doradztwo w podejmowaniu decyzji o 

dalszym kształceniu (np. broker 
edukacyjny), 

j. uzyskanie finansowania studiów 
wyższych, 

AKTYWIZACJA ZDROWOTNA 

k. wsparcie psychologa (np. terapia 
rodzinna, psychospołeczna), 

l. uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu 
problemów związanych z przemocą w 

rodzinie, 

m. uczestnictwo w turnusie 
rehabilitacyjnym, 

n. uczestnictwo w zajęciach 
rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, 
aerobik), 
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o. uczestnictwo w leczeniu odwykowym 
(alkohol, narkotyki),  

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

p. korzystanie z opieki świetlicy, 
dziennego domu pomocy społecznej 

itp. przez P. lub członków P. rodziny, 
q. uzyskanie pomocy w samodzielnym 

funkcjonowaniu osoby 

niepełnosprawnej (np. tłumacz, 
przewodnik osoby niewidomej, 

asystent osoby niepełnosprawnej)  
r. udział w różnych formach aktywności 

społecznej np. festyny, wycieczki, 

wyjścia do kina itd. 
s. uzyskanie pomocy pełnieniu 

obowiązków rodzinnych od asystenta 
rodziny lub koordynatora pieczy 

zastępczej dla rodzin zastępczych, 
t. uczestnictwo w grupach i klubach 

samopomocowych (np. klub 

anonimowych alkoholików),  
u. uczestnictwo w treningach 

kompetencji i umiejętności 
społecznych, 

INNE 

v. zwrot kosztów dojazdu na zajęcia 
organizowane w ramach projektu, 

w. zapewnienie opieki nad osobami 
zależnymi od P. (np. dziećmi lub 

innymi osobami, którymi się P. 
opiekuje), 

x. Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

 
y. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P18 
 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 zaznaczono 
odpowiedź  b, d, e, f 
 
Czy w ciągu ostatniego miesiąca 

poszukiwał(a) P. pracy? 

d. tak, 
e. nie, 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P19 
 

Pytanie Pytanie zadawane, jeśli w P9 
zaznaczono odpowiedź  b, d, e, f 
 
Czy jest Pan/i gotowa, aby w ciągu 

najbliższych dwóch tygodni rozpocząć pracę 

na pełen etat? 

d. tak, 
e. nie, 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P20 

 

Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia P. swoją 

obecną sytuację zawodową? 

g. bardzo zła 

h. zła, 

i. ani dobra, ani zła, 
j. dobra, 

k. bardzo dobra, 
l. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P21 
 

Czy w [uwaga: podać ostatni zakończony 
miesiąc kalendarzowy] korzystał/a Pan/Pani z 

świadczeń pomocy społecznej (ośrodka 

a. tak, 
b. nie  

c. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
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pomocy społecznej, powiatowego centrum 
pomocy rodzinie)? 

powiedzieć 

P22 

 

Pytanie zadane, jeśli w P… wskazano 
odpowiedź a. 
 
W jakim zakresie korzysta P. z świadczeń 

pomocy społecznej (ośrodka pomocy 
społecznej, powiatowego centrum pomocy 

rodzinie? (pytanie otwarte) 

………………………………… 

Aktywność społeczna 

P23 

 

A jak P. ocenia, w jakim stopniu uczestnictwo 

w projekcie <nazwa projektu> pomogło P. w 
uzyskaniu samodzielności w rozwiązywaniu 

codziennych problemów? 

g. w bardzo niskim stopniu 

h. raczej w niskim stopniu 
i. ani w niskim, ani w wysokim stopniu 

j. raczej w wysokim stopniu, 

k. w bardzo wysokim stopniu, 
l. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P24 
 

Pytanie zadawane, jeśli w P23 zaznaczono 
odpowiedzi d, e, f. 
 
Która z form wsparcia, które uzyskał(a) P. w 

ramach projektu <nazwa projektu> w 
największym stopniu przyczynił się do wzrostu 

P. samodzielności w rozwiązywaniu swoich 

codziennych problemów? 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 
a. uczestnictwo w Centrum Integracji 

Społecznej,  
b. uczestnictwo w Klubie Integracji 

Społecznej,  
c. praktyka lub staż zawodowy 

d. uczestnictwo w zajęciach Warsztatów 

Terapii Zajęciowej (dotyczy tylko osób 
niepełnosprawnych), 

e. korzystanie z usług trenera pracy lub 
asystenta pracy,  

f. korzystanie z usług doradcy 

zawodowego, 
AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

g. uczestnictwo w zajęciach szkolnych, 
związanych z uzupełnieniem 

wykształcenia  
h. uczestnictwo w kursach zawodowych, 

szkoleniach itp. (kształcenie 

ustawiczne),  
i. doradztwo w podejmowaniu decyzji o 

dalszym kształceniu (np. broker 
edukacyjny), 

j. uzyskanie finansowania studiów 

wyższych, 
AKTYWIZACJA ZDROWOTNA 

k. wsparcie psychologa (np. terapia 
rodzinna, psychospołeczna), 

l. uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu 

problemów związanych z przemocą w 
rodzinie, 

m. uczestnictwo w turnusie 
rehabilitacyjnym, 

n. uczestnictwo w zajęciach 
rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, 

aerobik), 
o. uczestnictwo w leczeniu odwykowym 

(alkohol, narkotyki),  
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AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 
p. korzystanie z opieki świetlicy, 

dziennego domu pomocy społecznej 

itp. przez P. lub członków P. rodziny, 
q. uzyskanie pomocy w samodzielnym 

funkcjonowaniu osoby 
niepełnosprawnej (np. tłumacz, 

przewodnik osoby niewidomej, 

asystent osoby niepełnosprawnej)  
r. udział w różnych formach aktywności 

społecznej np. festyny, wycieczki, 
wyjścia do kina itd. 

s. uzyskanie pomocy pełnieniu 

obowiązków rodzinnych od asystenta 
rodziny lub koordynatora pieczy 

zastępczej dla rodzin zastępczych, 
t. uczestnictwo w grupach i klubach 

samopomocowych (np. klub 
anonimowych alkoholików),  

u. uczestnictwo w treningach 

kompetencji i umiejętności 
społecznych, 

INNE 
v. zwrot kosztów dojazdu na zajęcia 

organizowane w ramach projektu, 

w. zapewnienie opieki nad osobami 
zależnymi od P. (np. dziećmi lub 

innymi osobami, którymi się P. 
opiekuje), 

x. Inna forma wsparcia – jaka? ……. 
 

y. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

Aktywność edukacyjna 

P25 

 

Proszę ocenić, w jakim stopniu wzrosły P. 

kompetencje i umiejętności zawodowe 
poprzez uczestnictwo w projekcie <nazwa 

projektu>? 

g. w bardzo małym stopniu 

h. w małym stopniu 
i. ani w małym, ani w dużym stopniu 

j. w dużym stopniu, 
k. w bardzo dużym stopniu. 

l. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P26 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P25 zaznaczono 
odpowiedzi d, e, f. 
 
Która z form wsparcia, które uzyskał(a) P. w 

ramach projektu <nazwa projektu> w 
największym stopniu przyczynił się do wzrostu 

P. kompetencji i umiejętności zawodowych? 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

a. uczestnictwo w Centrum Integracji 

Społecznej,  
b. uczestnictwo w Klubie Integracji 

Społecznej,  
c. praktyka lub staż zawodowy 

d. uczestnictwo w zajęciach Warsztatów 

Terapii Zajęciowej (dotyczy tylko osób 
niepełnosprawnych), 

e. korzystanie z usług trenera pracy lub 
asystenta pracy,  

f. korzystanie z usług doradcy 
zawodowego, 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

g. uczestnictwo w zajęciach szkolnych, 
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związanych z uzupełnieniem 
wykształcenia  

h. uczestnictwo w kursach zawodowych, 

szkoleniach itp. (kształcenie 
ustawiczne),  

i. doradztwo w podejmowaniu decyzji o 
dalszym kształceniu (np. broker 

edukacyjny), 

j. uzyskanie finansowania studiów 
wyższych, 

AKTYWIZACJA ZDROWOTNA 
k. wsparcie psychologa (np. terapia 

rodzinna, psychospołeczna), 

l. uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu 
problemów związanych z przemocą w 

rodzinie, 
m. uczestnictwo w turnusie 

rehabilitacyjnym, 
n. uczestnictwo w zajęciach 

rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, 
aerobik), 

o. uczestnictwo w leczeniu odwykowym 
(alkohol, narkotyki),  

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

p. korzystanie z opieki świetlicy, 
dziennego domu pomocy społecznej 

itp. przez P. lub członków P. rodziny, 
q. uzyskanie pomocy w samodzielnym 

funkcjonowaniu osoby 
niepełnosprawnej (np. tłumacz, 

przewodnik osoby niewidomej, 

asystent osoby niepełnosprawnej)  
r. udział w różnych formach aktywności 

społecznej np. festyny, wycieczki, 
wyjścia do kina itd. 

s. uzyskanie pomocy pełnieniu 

obowiązków rodzinnych od asystenta 
rodziny lub koordynatora pieczy 

zastępczej dla rodzin zastępczych, 
t. uczestnictwo w grupach i klubach 

samopomocowych (np. klub 
anonimowych alkoholików),  

u. uczestnictwo w treningach 

kompetencji i umiejętności 
społecznych, 

INNE 
v. zwrot kosztów dojazdu na zajęcia 

organizowane w ramach projektu, 

w. zapewnienie opieki nad osobami 
zależnymi od P. (np. dziećmi lub 

innymi osobami, którymi się P. 
opiekuje), 

x. Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

 
y. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
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powiedzieć. 

P27 
 

Czy po zakończeniu udziału w projekcie 
<nazwa projektu> uczestniczył/a P. w jakiś 

innych kursach, szkoleniach, studiach itp.? 
(np. szkolenie zawodowe, kurs językowy, 

szkoła policealna, studia itd.)  

d. tak, 
e. nie, 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

Aktywność zdrowotna 

P28 

 

Proszę ocenić, czy poprzez uczestnictwo w 

projekcie <nazwa projektu> polepszył się P. 

stan zdrowia fizycznego lub psychicznego? 

a. zdecydowanie nie 

b. raczej nie 

c. ani tak, ani nie 
d. raczej tak, 

e. zdecydowanie tak, 
f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P29 
 

Która z form wsparcia, które uzyskał(a) P. w 
ramach projektu <nazwa projektu> w 

największym stopniu przyczynił się do 

polepszenia się P. stanu zdrowia? 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 
a. uczestnictwo w Centrum Integracji 

Społecznej,  

b. uczestnictwo w Klubie Integracji 
Społecznej,  

c. praktyka lub staż zawodowy 
d. uczestnictwo w zajęciach Warsztatów 

Terapii Zajęciowej (dotyczy tylko osób 
niepełnosprawnych), 

e. korzystanie z usług trenera pracy lub 

asystenta pracy,  
f. korzystanie z usług doradcy 

zawodowego, 
AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

g. uczestnictwo w zajęciach szkolnych, 

związanych z uzupełnieniem 
wykształcenia  

h. uczestnictwo w kursach zawodowych, 
szkoleniach itp. (kształcenie 

ustawiczne),  
i. doradztwo w podejmowaniu decyzji o 

dalszym kształceniu (np. broker 

edukacyjny), 
j. uzyskanie finansowania studiów 

wyższych, 
AKTYWIZACJA ZDROWOTNA 

k. wsparcie psychologa (np. terapia 

rodzinna, psychospołeczna), 
l. uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu 

problemów związanych z przemocą w 
rodzinie, 

m. uczestnictwo w turnusie 

rehabilitacyjnym, 
n. uczestnictwo w zajęciach 

rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 
fizyczne, zajęcia sportowe, basen, 

aerobik), 
o. uczestnictwo w leczeniu odwykowym 

(alkohol, narkotyki),  

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 
p. korzystanie z opieki świetlicy, 

dziennego domu pomocy społecznej 
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itp. przez P. lub członków P. rodziny, 
q. uzyskanie pomocy w samodzielnym 

funkcjonowaniu osoby 

niepełnosprawnej (np. tłumacz, 
przewodnik osoby niewidomej, 

asystent osoby niepełnosprawnej)  
r. udział w różnych formach aktywności 

społecznej np. festyny, wycieczki, 

wyjścia do kina itd. 
s. uzyskanie pomocy pełnieniu 

obowiązków rodzinnych od asystenta 
rodziny lub koordynatora pieczy 

zastępczej dla rodzin zastępczych, 

t. uczestnictwo w grupach i klubach 
samopomocowych (np. klub 

anonimowych alkoholików),  
u. uczestnictwo w treningach 

kompetencji i umiejętności 
społecznych, 

INNE 

v. zwrot kosztów dojazdu na zajęcia 
organizowane w ramach projektu, 

w. zapewnienie opieki nad osobami 
zależnymi od P. (np. dziećmi lub 

innymi osobami, którymi się P. 

opiekuje), 
x. Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

 
y. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P30 Czy w ramach projektu <nazwa projektu> 
miał(a) P. możliwość wybrania najbardziej 

odpowiednich dla P. kursów i szkoleń  spośród 
różnych kursów i szkoleń oferowanych w 

ramach projektu? 

a. zdecydowanie nie 
b. raczej nie 

c. ani tak, ani nie 
d. raczej tak, 

e. zdecydowanie tak, 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

Metryczka 

Metryczka zostanie uzupełniona automatycznie na podstawie danych zawartych w PEFS 
2007. 

 Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów z Poddziałania 7.1.3 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu „Wsparcie i 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” w ramach Poddziałania 

7.1.3 PO KL., w którym brał(a) Pan(i) udział. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi. 

Ogólne informacje o przystąpieniu do projektu 

P1 Skąd dowiedział(a) się P. o projekcie po raz 1 – Dowiedziałam się o nim w miejscu pracy. 
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pierwszy? 

2 – Dowiedziałam się ze strony internetowej projektu. 

3 – Znalazłam/łem informacje w Internecie. 

4 – Znalazłam/łem informacje w prasie/radiu/telewizji. 

5 – Zobaczyłem/am reklamę w mieście (plakat, billboard). 

6 – Dowiedziałem/am się w urzędzie pracy. 

7 - Dowiedziałem/am się o projekcie od znajomych. 

8 – inne źródło informacji – jakie? … 

99 – <nie czytać> nie pamiętam. 

P2 

 

Dlaczego zdecydował(a) się P. wziąć udział 
w projekcie w ramach PO KL?  

(możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 

1- Chciałem/am zmienić swoją sytuację zawodową 

2 - Chciałem/am zdobyć nową wiedzę i  umiejętności 

3 - Miałem/am dużo wolnego czasu 

4 - Namówili mnie do tego znajomi/rodzina 

5 - Inne przyczyny, jakie?... 

P3 

 

Proszę określić Pana/i ogólne zadowolenie 
z udziału w projekcie na skali, gdzie 
wartość 1 oznacza bardzo 
niezadowolony/a, natomiast wartość 5 
oznacza bardzo zadowolony/a: 

1- P4 
2- P4 
3- P4 
4- P5 
5- P5 

P4 

 

Z czego nie jest P. zadowolony/a? 

<pytanie otwarte> 

……… 

P5 

 

Z czego jest Pan/i zadowolony/a? 

<pytanie otwarte> 

……… 

Formy wsparcia uzyskane w ramach projektu 

P6 W jakich formach wsparcia brał(a) Pan/i 
udział w ramach projektu? 

 

Proszę wskazać wszystkie formy wsparcia, 
z których Pan/i korzystał/a. 

1 – szkolenia 

2 – specjalistyczne szkolenia I i II stopnia 

3 – studia podyplomowe 

4 – seminaria 

5 – inne, jakie?... 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano 
odpowiedź 1. 

 

Proszę wskazać tematykę szkoleń, w 
których brał/a P. udział. 

 

1 -  Agresja i autoagresja 

2 -  Algorytm postępowania w sytuacji zagrożenia 

3 -  Negocjacje i mediacje 

4 -  Ochrona danych osobowych 

5 -  Praca socjalna z klientem z zaburzeniami 
psychicznymi 

6 -  Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie 

7 -  Praca z usamodzielniającym się wychowankiem 
pieczy zastępczej 

8 -  Procedura przymusowego kierowania na leczenie 

9 -  Proces adaptacji mieszkańca w domu pomocy 
społecznej 

10 -  Wypalenie zawodowe w pomocy 
społecznej 

11 -  Przemoc w rodzinie a dziecko 
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niedostosowane społecznie - Zespoły 
interdyscyplinarne 

12 -  Zamówienia publiczne po nowelizacji 

13 -  Zamówienia publiczne a ekonomia 
społeczna 

14 -  Współpraca międzyinstytucjonalna w 
zakresie działań na rzecz wzrostu zatrudnienia 
wśród osób korzystających z pomocy społecznej 

15 -  Inne, jakie?... 

 

P8 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano 
odpowiedź 1. 

 

Jak Pan/i ocenia jakość szkoleń, w których 
brał/a P. udział?  

Proszę wskazać na skali od 1 do 5, gdzie 1 
to najniższa, a 5 najwyższa ocena poniżej 
wymienionych aspektów szkolenia: 

- poziom merytoryczny szkolenia 

- użyteczność szkolenia w P. pracy 

zawodowej 

1-2-3-4-5 

P9 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano 
odpowiedź 1. 

 

Czy w codziennej pracy zawodowej 
wykorzystuje P. wiedzę i umiejętności 
wyniesione ze szkoleń/szkolenia, w 
których/którym brał/a P. udział? 

1 -  Zdecydowanie tak 

2 -  Raczej tak 

3 -  Ani tak, ani nie 

4 -  Raczej nie 

5 -  Zdecydowanie nie 

6 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P10 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano 
odpowiedź 2. 

 

W jakiego typu szkoleniach 
specjalistycznych brał/a P. udział? 

 

1- I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny 

2- II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny 

P11 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano 
odpowiedź 2. 

 

Jak Pan/i ocenia jakość szkoleń 
specjalistycznych, w których brał/a P. 
udział?  

Proszę wskazać na skali od 1 do 5, gdzie 1 

to najniższa, a 5 najwyższa ocena poniżej 
wymienionych aspektów szkolenia: 

- poziom merytoryczny szkolenia 

- użyteczność szkolenia w P. pracy 
zawodowej 

1-2-3-4-5 

P12 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano 
odpowiedź 2. 

1 -  Zdecydowanie tak 

2 -  Raczej tak 
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Czy w codziennej pracy zawodowej 
wykorzystuje P. wiedzę i umiejętności 
wyniesione ze szkoleń specjalistycznych, w 
których brał/a P. udział? 

3 -  Ani tak, ani nie 

4 -  Raczej nie 

5 -  Zdecydowanie nie 

6 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P13 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano 
odpowiedź 3. 

W jakich studiach podyplomowych 
brał/a P. udział w ramach projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P14 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano 
odpowiedź 3. 

 

Jak Pan/i ocenia jakość zajęć, w których 
brał/a P. udział w ramach studiów 
podyplomowych?  

Proszę wskazać na skali od 1 do 5, gdzie 1 
to najniższa, a 5 najwyższa ocena poniżej 
wymienionych aspektów szkolenia: 

- poziom merytoryczny zajęć w ramach 
studiów 

- użyteczność studiów w P. pracy 
zawodowej 

1-2-3-4-5 

P15 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano 
odpowiedź 3. 

 

Czy w codziennej pracy zawodowej 
wykorzystuje P. wiedzę i umiejętności 
wyniesione z zajęć odbywających się 
ramach studiów podyplomowych, w 
których brał/a P. udział? 

1 -  Zdecydowanie tak 

2 -  Raczej tak 

3 -  Ani tak, ani nie 

4 -  Raczej nie 

5 -  Zdecydowanie nie 

6 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P16 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano 
odpowiedź 4. 

W jakich seminariach brał/a P. udział w 
ramach projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P17 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano 
odpowiedź 4. 

 

Jak Pan/i ocenia jakość seminariów, w 
których brał/a P. udział?  

Proszę wskazać na skali od 1 do 5, gdzie 1 
to najniższa, a 5 najwyższa ocena poniżej 
wymienionych aspektów szkolenia: 

- poziom merytoryczny seminariów 

- użyteczność wiedzy wyniesionej z 
seminariów w P. pracy zawodowej 

1-2-3-4-5 

P18 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano 
odpowiedź 4. 

1 -  Zdecydowanie tak 
2 -  Raczej tak 
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Czy w codziennej pracy zawodowej 
wykorzystuje P. wiedzę wyniesioną z 
seminariów, w których brał/a P. udział? 

3 -  Ani tak, ani nie 
4 -  Raczej nie 
5 -  Zdecydowanie nie 
6 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P19 Pytanie zadawane, jeśli w P6 wskazano 
odpowiedź 5. 

 

W jakich innych formach wsparcia w 
ramach projektu 7.1.3 PO KL brał/a P. 
udział? 

<pytanie otwarte> 

… 

P20 Jak P. ocenia użyteczność tej formy 
wsparcia <wskazanej przez respondenta w 
poprzednim pytaniu> w kontekście rozwoju 
P. kompetencji zawodowych? 

1 -  Bardzo dobrze 
2 -  Raczej dobrze 
3 -  Ani dobrze, ani źle 
4 -  Raczej źle 
5 -  Bardzo źle 
6 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

Sytuacja zawodowa uczestnika 

P21 Czy uważa P., że uczestnictwo w projekcie 
miało wpływ na wzrost P. umiejętności i 
wiedzy użytecznych w pracy zawodowej? 

1 -  Zdecydowanie tak 
2 -  Raczej tak 
3 -  Ani tak, ani nie 
4 -  Raczej nie 
5 -  Zdecydowanie nie 
6 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P22 Pytanie zadawane, jeśli w P21 wskazano 
odpowiedź 1 lub 2 

W jakim wymiarze uczestnictwo w 
projekcie pozytywnie wpłynęło na wzrost P. 
kompetencji i wiedzy zawodowej? 

 

<pytanie otwarte> 

… 

P23 Pytanie zadawane, jeśli w P21 wskazano 
odpowiedź 4 lub 5 

 

Dlaczego wg P. uczestnictwo w projekcie 
nie miało wpływu na wzrost P. wiedzy i 
kompetencji zawodowych? 

 

<pytanie otwarte> 

… 

P24 Jakie inne działania mogłyby być wg. P. 
użyteczne w kontekście podnoszenia P. 
wiedzy i kompetencji zawodowych? 

<wielokrotny wybór> 

1 -  Szkolenia, jaka tematyka?... 
2 -  Seminaria, jaka tematyka?... 
3 -  Studia podyplomowe, jaka tematyka?...... 
4 -  Spotkania, konferencje, jaka tematyka?.. 
5 -  Inne działania, jakie?.... 

P25 Jakie inne rozwiązania (organizacyjne, 
formalne etc) mogłyby sprawić, że bardziej 
skorzystał(a)by P. z form wsparcia, w 
których brał/a P. udział w projekcie? 

 

<pytanie otwarte> 

… 

METRYCZKA 
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M1 Miejsce zatrudnienia – typ podmiotu 1- Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych 

2- Dom Dziecka 

3- Dom Pomocy Społecznej 

4- Dom Rodzinny 

5- Dom Samotnej Matki 

6- Fundacja/stowarzyszenie 

7- Komenda/komisariat Policji 

8- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPS) 

9- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Gminny 
Ośrodek Pomocy Rodzinie (GOPS)/Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

10- Placówka Opiekuńczo- wychowawcza 

11- Pogotowie opiekuńcze 

12- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) 

13- Przedszkole 

14- Sąd 

15- Szkoła Podstawowa 

16- Szpital 

17- Środowiskowy Dom Samopomocy 

18- Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) 

19- Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) 

20- Zakład Karny 

21- Inne, jakie?.... 

M2 Miejsce lokalizacji miejsca zatrudnienia 1 -  Wieś 

2 -  Miasto do 10 tys. mieszkańców 

3 -  Miasto 11-20 tys. mieszkańców 

4 -  Miasto 21-50 tys. mieszkańców 

5 -  Miasto 51- 100 tys. mieszkańców 

6 -  Miasto 101-500 tys. mieszkańców 

7 -  Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 

M3 Proszę wskazać staż pracy w obecnym 
miejscu zatrudnienia 

1 -  1-6 miesięcy 

2 -  6-12 miesięcy 

3 -  1-2 lata 

4 -  3-5 lat 

5 -  6-10 lat 

6 -  11-15 lat 

7 -  16-20 lat 

8 -  21-25 lat 

9 -  26-30 lat 

10 -  Powyżej 30 lat 
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M4 Płeć 

<zaznacza ankieter> 

1 – kobieta 

2 - mężczyzna 

Metryczka zostanie uzupełniona automatycznie na podstawie danych zawartych w PEFS 2007. 

 Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów z Poddziałania 7.2.2 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu> , w którym brał(a) Pan(i) 

udział.  

Ankieta jest anonimowa i potrwa ok. 10 minut. Wszystkie zebrane dane posłużą jedynie do celów statystycznych. 

 

PYTANIE DOTYCZĄCE FAKTU FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 

P0 Kiedy powstała spółdzielnia socjalna 

<nazwa spółdzielni>? Proszę podać rok i 
miesiąc powstania spółdzielni socjalnej. 

mm-rrrr 

P1 Czy spółdzielnia socjalna <nazwa 

spółdzielni>, którą P. zakładał(a) nadal 
funkcjonuje? 

Liczy się fakt rzeczywistego prowadzenia 
działalności przez spółdzielnię. 

1 – tak, 

2 – nie. 

BLOK PYTAŃ DOTYCZĄCY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, KTORE NIE FUNKCJONUJĄ W 

MOMENCIE REALIZACJI BADANIA 

Pytania w poniższym bloku zadawane, jeśli w P1 wskazano odp. 2 

P2 Kiedy zakończyła działalność spółdzielnia 

socjalna <nazwa spółdzielni>? Proszę 
podać rok i miesiąc zakończenia działalności 

spółdzielni socjalnej. 

mm-rrrr 

P3 Jakiego typu spółdzielnią socjalną była 
spółdzielnia <nazwa spółdzielni>? 

1 – spółdzielnia socjalna osób fizycznych, 

2 – spółdzielnia socjalna osób prawnych. 

P4 Jakiego rodzaju usługi/produkty oferowała 

Państwa spółdzielnia socjalna? 

……… 

P5 Z jakich powodów spółdzielnia socjalna 
przestała prowadzić działalność? Proszę 

podać maksymalnie 2 najważniejsze 
powody. 

1 – brak płynności finansowej (brak możliwości 
regulacji zobowiązań ze względu na zaległości w 

płatnościach wobec P. firmy), 
2 – brak możliwości regulacji zobowiązań ze 

względu na brak środków finansowych, 
3 – zbyt duża konkurencja ze strony innych firm, 

4 – zbyt wysokie koszty produkcji/świadczenia 

usług, 
5 – przyczyny osobiste (zmiana sytuacji 

rodzinnej, problemy zdrowotne członków 
spółdzielni),  

6 – brak klientów/odbiorców, 

7 – zbyt duże nakłady czasowe potrzebne do 
prowadzenia tego typu działalności, 

8 – problemy organizacyjno-prawne, 
9 - brak odpowiednich umiejętności i 

kompetencji członków spółdzielni socjalnej, 
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10 - znalezienie innego źródła utrzymania przez 
członków spółdzielni socjalnej, 

11 - przejście na emeryturę/rentę członków 

spółdzielni socjalnej, 
12 – konflikty wewnętrzne w spółdzielni 

socjalnej, 
12 – inne, jakie?....................... 

99 - <nie czytać!> nie wiem/trudno powiedzieć 

P6 Jakie typu wsparcie np. ze strony 
samorządu lub Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej pozwoliłoby Państwu uniknąć 

zaprzestania działalności?  

(wielokrotny wybór) 

1 – wsparcie finansowe (na pokrycie bieżących 
wydatków), 

2 – wsparcie inwestycyjne (dofinansowanie 

zakupu różnych sprzętów), 
3 – wsparcie merytoryczne (np. prowadzenie 

księgowości, wsparcie w zakresie marketingu i 
reklamy, pozyskiwania klientów itp.), 

4 – wsparcie psychologiczne dla członków 
spółdzielni socjalnej (np. motywowanie do 

pracy), 

5 – inne – jakie? ………………. 
6 – żadnego typu wsparcie nie pozwoliłoby na 

przetrwanie spółdzielni socjalnej, 
9 – nie czytać: nie wiem/trudno powiedzieć. 

P7 Czy spółdzielnia socjalna miała siedzibę na 

obszarze miejskim, czy wiejskim? 

1 – miejskim, 

2 – wiejskim, 
99 – (nie czytać!) nie wiem, trudno powiedzieć. 

P8 Ile osób pracowało w spółdzielni socjalnej 

w momencie jej powstania? 

…. 

P9 Na jakim rynku działała spółdzielnia 

socjalna? 

 

 

1 - lokalnym (zasięg powiatu, kilku powiatów) 

2 - regionalnym (zasięg województwa) 

3 - krajowym 
4 – międzynarodowym 

9 - <nie czytać!> nie wiem/trudno 
powiedzieć/odmowa odpowiedzi 

P10 W województwie łódzkim działa kilka 

instytucji wyspecjalizowanych we 
wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej 

takich jak Państwa podmiot. Są to m.in. 
Centrum Klucz, Centrum Opus, Instytut 

Europejski i inne. Instytucje takie 

nazywamy Ośrodkami Wsparcia 
Ekonomii Społecznej. 

 

Czy P. spółdzielnia socjalna  otrzymała 

kiedykolwiek wsparcie od takiej instytucji? 

1 – tak, 

2 – nie 
9 – (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P11 Pytanie zadawane, gdy w P10 wskazano 
odpowiedź 1. 

 

Jakiego rodzaju było to wsparcie?  

 

(wielokrotny wybór) 

 

1 - Dotacja na rozpoczęcie działalności 
2 - Szkolenie 

3 - Doradztwo  
4 - Świadczenie usług (np. księgowych, 

finansowych) 

5 - Inne, jakie?............ 
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P12 Pytanie zadawane, gdy w P10 wskazano 
odpowiedź 1. 

 

Proszę sobie wyobrazić, że nie korzystali 
Państwo z tych usług. Czy w takim 

przypadku Państwa sytuacja byłaby…? 

 

1 - Zdecydowanie gorsza, 

2 – Gorsza, 

3 - Taka sama, 

4 – Lepsza, 

5 - Zdecydowanie lepsza, 

9 – (nie czytać!) Nie wiem / trudno powiedzieć. 

P13 Pytanie zadawane, gdy w P10 wskazano 
odpowiedź 1. 

 

Czy mieli Państwo jakiekolwiek trudności w 

skorzystaniu z usług OWES? 

 

 

 

1- Zdecydowanie nie, 

2 - Raczej nie, 
3 - Ani tak, ani nie, 

4 - Raczej tak, 

5 - Zdecydowanie tak, 
9 – (nie czytać!) Nie wiem / trudno powiedzieć. 

BLOK PYTAŃ DOTYCZĄCY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, KTORE FUNKCJONUJĄ W TRAKCIE 

REALIZACJI BADANIA 

Pytania w poniższym bloku zadawane, jeśli w P1 wskazano odp. 1 

P14 Jakiego typu spółdzielnią socjalną jest 

spółdzielnia <nazwa spółdzielni>? 

1 – spółdzielnia socjalna osób fizycznych, 

2 – spółdzielnia socjalna osób prawnych. 

P15 Czy spółdzielnia socjalna ma siedzibę na 

obszarze miejskim, czy wiejskim? 

1 – miejskim, 

2 – wiejskim, 

99 – (nie czytać!) nie wiem, trudno powiedzieć. 

P16 Ile osób pracowało w spółdzielni socjalnej 

w momencie jej powstania? 

…. 

P17 Na jakim rynku działa spółdzielnia socjalna? 

 

 

1 - lokalnym (zasięg powiatu, kilku powiatów) 
2 - regionalnym (zasięg województwa) 

3 - krajowym 
4 – międzynarodowym 

9 - <nie czytać!> nie wiem/trudno 

powiedzieć/odmowa odpowiedzi 

P18 Jak ogólnie ocenia P. sytuację spółdzielni 

socjalnej w tym momencie? 

1 - Bardzo źle 

2 - Raczej źle 

3 - Ani dobrze ni źle 
4 - Raczej dobrze 

5 - Bardzo dobrze 
9 - <nie czytać!> nie wiem/trudno 

powiedzieć/odmowa odpowiedzi 

P19 Jakie są największe trudności/problemy w 
działalności P. spółdzielni socjalnej? Proszę 

podać maksymalnie 2 najważniejsze 
problemy. 

1 – brak płynności finansowej (brak możliwości 
regulacji zobowiązań ze względu na zaległości w 

płatnościach wobec P. firmy), 
2 – brak możliwości regulacji zobowiązań ze 

względu na brak środków finansowych, 

3 – zbyt duża konkurencja ze strony innych firm, 
4 – zbyt wysokie koszty produkcji/świadczenia 

usług, 
5 – brak klientów/odbiorców, 

6 – zbyt duże nakłady czasowe potrzebne do 

prowadzenia tego typu działalności, 
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7 – problemy organizacyjno-prawne, 
8 - brak odpowiednich umiejętności i 

kompetencji członków spółdzielni socjalnej, 

9 – konflikty wewnętrzne w spółdzielni socjalnej, 
10 – inne, jakie?....................... 

99 - <nie czytać!> nie wiem/trudno powiedzieć 

P20 Jakie typu wsparcie np. ze strony 
samorządu lub Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej jest najbardziej potrzebne P. 
spółdzielni socjalnej?  

(wielokrotny wybór – max 2) 

1 – wsparcie finansowe (na pokrycie bieżących 
wydatków), 

2 – wsparcie inwestycyjne (dofinansowanie 
zakupu różnych sprzętów), 

3 – wsparcie merytoryczne (np. prowadzenie 

księgowości, wsparcie w zakresie marketingu i 
reklamy, pozyskiwania klientów itp.), 

4 – wsparcie psychologiczne dla członków 
spółdzielni socjalnej (np. motywowanie do 

pracy), 
5 – inne – jakie? ………………. 

9 – nie czytać: nie wiem/trudno powiedzieć. 

BLOK PYTAŃ DOTYCZACY OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA OTRZYMANYCH W 
RAMACH PROJEKTU 

P21 Jakie formy wsparcia otrzymali Państwo w 

ramach projektu <nazwa projektu>? 

Przeczytam teraz listę form wsparcia. 

Proszę zaznaczyć wszystkie, które Państwo 
otrzymali.  

 

(wielokrotny wybór) 

1 – wsparcie szkoleniowe przed złożeniem 

wniosku o dotację, 
2 – wsparcie doradcze przed złożeniem wniosku 

o dotację, 
3 – dotacja, 

4 – wsparcie pomostowe podstawowe (w okresie 

pierwszych 6 miesięcy od założenia spółdzielni), 
5 – wsparcie pomostowe przedłużone (w okresie 

7 – 12 miesięcy od założenia spółdzielni), 
6 – wsparcie doradcze już po założeniu 

spółdzielni socjalnej, 

7 – kursy zawodowe potrzebne do pracy w 
spółdzielni socjalnej 

P22 Która forma wsparcia, którą otrzymali 
Państwo w ramach projektu okazała się 

najbardziej pomocna do prowadzenia 

spółdzielni socjalnej? 

1 – wsparcie szkoleniowe przed złożeniem 
wniosku o dotację, 

2 – wsparcie doradcze przed złożeniem wniosku 

o dotację, 
3 – dotacja, 

4 – wsparcie pomostowe podstawowe (w okresie 
pierwszych 6 miesięcy od założenia spółdzielni), 

5 – wsparcie pomostowe przedłużone (w okresie 

7 – 12 miesięcy od założenia spółdzielni), 
6 – wsparcie doradcze już po założeniu 

spółdzielni socjalnej, 
7 – kursy zawodowe potrzebne do pracy w 

spółdzielni socjalnej, 

8 - Żadna z form wsparcia nie była pomocna. 

P23 Proszę uszeregować uzyskane w ramach 

projektu formy wsparcia pod względem ich 
przydatności w prowadzeniu spółdzielni 

socjalnej, gdzie 1 oznacza największą 

przydatność, a 6 najmniejszą przydatność. 

1 – wsparcie szkoleniowe przed złożeniem 

wniosku o dotację, 
2 – wsparcie doradcze przed złożeniem wniosku 

o dotację, 

3 – dotacja, 
4 – wsparcie pomostowe podstawowe (w okresie 

pierwszych 6 miesięcy od założenia spółdzielni), 
5 – wsparcie pomostowe przedłużone (w okresie 

7 – 12 miesięcy od założenia spółdzielni), 
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6 – wsparcie doradcze już po założeniu 
spółdzielni socjalnej, 

7 – kursy zawodowe potrzebne do pracy w 

spółdzielni socjalnej, 

BLOK PYTAŃ DOTYCZĄCY OTRZYMANEJ W RAMACH PROJEKTU FORMY WSPARCIA:  

Przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie lub 

zatrudnienie w spółdzielni socjalnej  

P24 Pytanie zadawane, jeśli w P21 wskazano 
odpowiedź 3 

W jakiej wysokości otrzymali Państwo 

dotację na rozpoczęcie działalności 

spółdzielni socjalnej? (w tys.) 

W przypadku spółdzielni socjalnej osób 

fizycznych proszę zsumować dotacje 
przypadające na każdego z członków 

spółdzielni socjalnej. 

… 

P25 Pytanie zadawane, jeśli w P21 wskazano 
odpowiedź 3 

W jakim stopniu ta kwota była 

wystarczająca na rozpoczęcie działalności 
spółdzielni socjalnej? 

1 – zdecydowanie niewystarczająca, 
2 – raczej niewystarczająca, 

3 – raczej wystarczająca, 

4 – zdecydowanie wystarczająca. 
9 – (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P26 Pytanie zadawane, jeśli w P21 wskazano 
odpowiedź 3 

Czy gdyby nie otrzymali Państwo wsparcia 

w postaci dotacji, to czy mimo wszystko 
założyliby Państwo spółdzielnię socjalną? 

1 – Zdecydowanie tak,  P38 

2 – Raczej tak,  P38 

4 – Raczej nie, 

5 – Zdecydowanie nie, 

99 – (nie czytać!) Nie wiem/trudno powiedzieć. 

BLOK PYTAŃ DOTYCZĄCY OTRZYMANEJ W RAMACH PROJEKTU FORMY WSPARCIA:  

wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia/lub prowadzenia i/lub przystąpienia 
i/lub pracy w spółdzielni socjalnej, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w 

spółdzielni socjalnej. 

P27 Pytanie zadawane, jeśli w P21 wskazano 
odpowiedź 1 i/lub 2 

Czy wsparcie szkoleniowo-doradcze w 

ramach projektu była dla P. pomocne w 
zakresie pracy w spółdzielni socjalnej? 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 
powiedzieć 

P28 Pytanie zadawane, jeśli w P21 wskazano 
odpowiedź 1 i/lub 2 

W jakiej tematyce otrzymał(a) P. wsparcie 

szkoleniowo-doradcze? 

 

(wielokrotny wybór) 

1 – prawo spółdzielcze i podstawy 

spółdzielczości, 
2 – kursy zawodowe potrzebne do pracy w 

spółdzielni socjalnej, 
3 - prowadzenie księgowości w spółdzielni 

socjalnej, 

4 - podstawy marketingu, 
5 - prawo pracy, 
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6 - prawo podatkowe, 
7 - praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń 

społecznych, 

8 - przepisy BHP w spółdzielni socjalnej, 
9 - prawo handlowe, 

10 - zagadnienia z prawa cywilnego związane z 
prowadzeniem spółdzielni socjalnej, 

11 - wdrażanie i obsługa programów użytkowych 

związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (programy służące do: wystawiania 

faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z 
ZUS i US) 

12 - logistyka 

13 - sporządzanie biznesplanów, 
14 - inne, jakie? ……….. 

99 - <nie czytać> nie wiem/trudno powiedzieć 

P29 Pytanie zadawane, jeśli w P21 wskazano 
odpowiedź 1 i/lub 2 

Który z tych obszarów tematycznych okazał 
się najbardziej pomocny? 

1 – prawo spółdzielcze i podstawy 

spółdzielczości, 

2 – kursy zawodowe potrzebne do pracy w 
spółdzielni socjalnej, 

3 - prowadzenie księgowości w spółdzielni 
socjalnej, 

4 - podstawy marketingu, 

5 - prawo pracy, 
6 - prawo podatkowe, 

7 - praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń 
społecznych, 

8 - przepisy BHP w spółdzielni socjalnej, 
9 - prawo handlowe, 

10 - zagadnienia z prawa cywilnego związane z 

prowadzeniem spółdzielni socjalnej, 
11 - wdrażanie i obsługa programów użytkowych 

związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (programy służące do: wystawiania 

faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z 

ZUS i US) 
12 - logistyka 

13 - sporządzanie biznesplanów, 
14 - inne, jakie? ……….. 

99 - <nie czytać> nie wiem/trudno powiedzieć 

P30 Pytanie zadawane, jeśli w P21 wskazano 
odpowiedź 1 i/lub 2 

Który z tych obszarów tematycznych okazał 
się najmniej pomocny? 

1 – prawo spółdzielcze i podstawy 
spółdzielczości, 

2 – kursy zawodowe potrzebne do pracy w 
spółdzielni socjalnej, 

3 - prowadzenie księgowości w spółdzielni 

socjalnej, 
4 - podstawy marketingu, 

5 - prawo pracy, 
6 - prawo podatkowe, 

7 - praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń 

społecznych, 
8 - przepisy BHP w spółdzielni socjalnej, 

9 - prawo handlowe, 
10 - zagadnienia z prawa cywilnego związane z 

prowadzeniem spółdzielni socjalnej, 
11 - wdrażanie i obsługa programów użytkowych 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (programy służące do: wystawiania 

faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z 

ZUS i US) 
12 - logistyka 

13 - sporządzanie biznesplanów, 
14 - inne, jakie? ……….. 

99 - <nie czytać> nie wiem/trudno powiedzieć 

METRYCZKA 

P31 Jaką funkcję pełni P./pełnił(a) P. w 

spółdzielni socjalnej? 

1. Osoba zarządzająca spółdzielnią socjalną, 

2. Pracownik/członek spółdzielni socjalnej. 

 Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów z Działania 7.3 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu> , w którym brał(a) Pan(i) 

udział.  

Ankieta jest anonimowa i potrwa ok. 10 minut. Wszystkie zebrane dane posłużą jedynie do celów statystycznych.  

Identyfikacja instrumentów wsparcia, z których skorzystał respondent w ramach projektu oraz 
ocena ich użyteczności 

Na początku chciał(a)bym dowiedzieć się jakiego typu wsparcie otrzymał(a) P. w ramach projektu <nazwa 
projektu>. 

P1 Przeczytam teraz listę różnych form wsparcia, które 
możliwe były do uzyskania w ramach projektu 
<nazwa projektu>, w którym brał(a) P. udział. 
Proszę wskazać wszystkie formy wsparcia, w 
których brał(a) P. udział. 

 

Uwaga dla ankietera: z uwagi na obszerność 
kafeterii należy prosić respondenta, by przy każdej 
formie wsparcia po kolei respondent wskazywał 
„tak” lub „nie”. 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

1- Przekazywanie informacji pomocnych 
przy poszukiwaniu pracy 

2- Doradztwo w zakresie poszukiwania 
pracy 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

3- Uczestnictwo w szkoleniu/szkoleniach 

4- Uczestnictwo w warsztatach 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

5- Uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych w świetlicy, domu 
pomocy społecznej 

6- udział w różnych formach aktywności 
społecznej np. festyny, dożynki, obchody 
świąt strażackich, imprezy gminne, inne 
wydarzenia integracyjne 

7- pomoc psychologiczna/prawna 

8- działania informacyjne dotyczące 
wsparcia w sytuacjach kryzysowych 

9- uczestnictwo w treningach kompetencji i 
umiejętności społecznych, 

INNE 

10- Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P2 Pytanie zadawane, jeśli w P 1 wskazano więcej niż 
1 formę wsparcia. 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

1- Przekazywanie informacji pomocnych 
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Która z form wsparcia wskazanych przez P. w 
poprzednim pytaniu był dla P. najbardziej 
pomocna? Proszę wybrać tylko jedną formę 
wsparcia. 

 

Uwaga dla ankietera: w razie konieczności 
przeczytać jeszcze raz wszystkie instrumenty 
wsparcia wskazane przez respondenta w P1 

przy poszukiwaniu pracy 

2- Doradztwo w zakresie poszukiwania 
pracy 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

3- Uczestnictwo w szkoleniu/szkoleniach 

4- Uczestnictwo w warsztatach 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

5- Uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych w świetlicy, domu 

pomocy społecznej 

6- udział w różnych formach aktywności 
społecznej np. festyny, dożynki, obchody 
świąt strażackich, imprezy gminne, inne 
wydarzenia integracyjne 

7- pomoc psychologiczna/prawna 

8- działania informacyjne dotyczące 
wsparcia w sytuacjach kryzysowych 

9- uczestnictwo w treningach kompetencji i 
umiejętności społecznych, 

INNE 

10- Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P3 Pytanie zadawane, jeśli w P 1 wskazano więcej niż 
1 formę wsparcia. 

Jako najbardziej pomocną wskazał(a) P. <forma 
wsparcia wskazana jako najbardziej pomocna w 
P2>.  

Proszę krótko uzasadnić, dlaczego ta forma 
wsparcia była dla P. najbardziej pomocna. 

<pytanie otwarte> 

……………. 

P4 Pytanie zadawane, jeśli w P1 zaznaczono 
odpowiedź 1. 

W szkoleniach o jakiej tematyce brał(a) P. udział? 

 

<Ankieter nie czyta kafeterii> 

1- Językowe 

2- Na prawo jazdy 

3- Związane ze sprzedażą, handlem,  

4- Dotyczące przedsiębiorczości, zakładania 
firmy itp. 

5- Dotyczące obsługi komputera i 
poszczególnych programów 
komputerowych 

6- Rzemieślniczo – artystyczne (dekupaż, 
bukieciarstwo, robienie ozdób, etc) 

7- Z zakresu agroturystyki 

8- Pielęgnacja terenów zielonych 

9- Związane z pożarnictwem 

10- Dotyczące kompetencji osobistych 

11- Inne, jakie?.... 

P5 Czy uważa P., iż wiedza i umiejętności zdobyte na 
szkoleniu są dla P. przydatne w życiu prywatnym? 

1- Zdecydowanie tak 

2- Raczej tak 
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3- Ani tak, ani nie 

4- Raczej nie 

5- Zdecydowanie nie 

6- (nie czytać!) nie wiem/ trudno powiedzieć 

P6 Czy uważa P., iż wiedza i umiejętności zdobyte na 
szkoleniu są dla P. przydatne w życiu zawodowym? 

1- Zdecydowanie tak 

2- Raczej tak 

3- Ani tak, ani nie 

4- Raczej nie 

5- Zdecydowanie nie 

6- (nie czytać!) nie wiem/ trudno powiedzieć 

P7 Czy projekt, w którym P. uczestniczył(a) pozwala 
na: 

- znalezienie pracy? 

- polepszenie sytuacji materialnej? 

- usamodzielnienie się uczestników (żeby nie 
musieli już korzystać z pomocy społecznej lub 
musieli korzystać z niej rzadziej) 

- poprawić sytuację rodzinną? 

- zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności potrzebne 
na rynku pracy? 

- poznawanie nowych ludzi? 

- integrację społeczności lokalnej? 

- zdobycie więcej pewności siebie? 

Na każde z punktów: 

1- Tak 

2- Nie 

3- (nie czytać!) nie wiem 

P8 Czy w P. opinii w czasie trwania projektu pojawiły 
się jakieś trudności? 

1- Tak 

2- Nie 

3- (nie czytać!) nie wiem 

P9 Pytanie zadawane, jeśli w P8 zaznaczono 
odpowiedź 1. 

Jakiego rodzaju to były trudności? 

<pytanie otwarte> 

… 

P10 Czy wprowadziłby/aby P. jakieś zmiany w projekcie, 
aby bardziej był on przystosowany do potrzeb 
uczestników? 

1- Tak 

2- Nie 

3- (nie czytać!) nie wiem 

P11 Pytanie zadawane, jeśli w P10 zaznaczono 
odpowiedź 1. 

Jakie zmiany wprowadził(a)by P. w projekcie? 

Pytanie otwarte 

Aktywność zawodowa 

P12 Jaka była P. sytuacja zawodowa w chwili 
przystąpienia do projektu? 

1- Byłam/em osobą nieaktywną zawodowo 
– nie pracowałam i nie poszukiwałam 
pracy.  

2- Byłam/em osobą bezrobotną – nie 
pracowałam, ale poszukiwałam pracy.  

3- Byłam/em osobą pracującą (niezależnie 
od formy zatrudnienia np. umowa o 
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pracę, umowa o dzieło). 

4- Byłam/em emerytem/emerytką lub 
rencistą/rencistką. 

5- Byłam/em na urlopie macierzyńskim lub 
wychowawczym lub na zwolnieniu 
lekarskim trwającym dłużej niż 182 dni. 

6- Inna sytuacja – jaka? …. 

P13 Proszę określić jaka jest P. sytuacja na rynku pracy 
w tym momencie? 

1- Jestem osobą nieaktywną zawodowo – 
nie pracuję i nie poszukuję pracy. 

2- Jestem osobą bezrobotną – nie pracuję, 
ale poszukuję pracy.  

3- Jestem osobą pracującą (niezależnie od 
formy zatrudnienia np. umowa o pracę, 
umowa o dzieło).  

4- Jestem emerytem/emerytką lub 
rencistą/rencistką. 

5- Jestem na urlopie macierzyńskim lub 
wychowawczym lub na zwolnieniu 
lekarskim trwającym dłużej niż 182 dni.  

6- Inna sytuacja – jaka? ….  

P14 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P12 zaznaczono 
odpowiedzi 1 lub 2 i w P13 zaznaczono odpowiedzi 
1 lub 2. 

Czy od rozpoczęcia udziału w projekcie 
wykonywał(a) P. pracę zarobkową choćby przez 
krótki okres? 

1 – tak,  

2 – nie.  

P15 Pytanie zadawane, jeśli w P13  zaznaczono 
odpowiedzi 1 lub 2. 

Dlaczego P. nie pracuje w tym momencie? 

Proszę wskazać maksymalnie dwa najważniejsze 
powody, dla których P. nie pracuje. 

 

 

1 – nie szukam pracy, bo jestem zajęty/a innymi 
sprawami (np. sprawami rodzinnymi, 
studiowaniem, rehabilitacją zdrowotną itp.), 

2 – mam za małe doświadczenie zawodowe i przez 
to nie mogę znaleźć pracy, 

3 – mam za małe kwalifikacje zawodowe i przez to 
nie mogę znaleźć pracy, 

4 – nie ma ofert pracy dla ludzi takich, jak ja, 

5 – pracodawcy oferują za małe pieniądze za 
pracę, 

6 – inne powody – jakie? …………. 

P16 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P12 wskazano odpowiedź 
1 lub 2 i w P13 zaznaczono odpowiedź 3. 

Jak długo po zakończeniu udziału w projekcie 
<nazwa projektu> poszukiwał/a P. zatrudnienia? 

 

1. do miesiąca po zakończeniu udziału w 
projekcie, 

2. od 2 do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, 

3. od 4 do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, 

4. od 7 do 12 miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, 

5. powyżej roku od zakończenia udziału w 
projekcie, 

6. zatrudnienie znalazłem/am jeszcze w trakcie 
uczestnictwa w projekcie, 
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7. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P17 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P12 wskazano odpowiedź 
1 lub 2 i w P13 zaznaczono odpowiedź 3. 

Czy od momentu podjęcia pierwszej pracy po 
zakończeniu udziału w projekcie aż do chwili 
obecnej pozostawał(a) P. bez pracy choćby przez 
krótki okres? 

1 -  tak 

2 -  nie  

3 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P18 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P17 wskazano odpowiedź 
3 

Jak długo łącznie był(a) P. bez pracy w tym 
okresie? Proszę podać orientacyjny czas 
pozostawania bez pracy w miesiącach. 

………. miesięcy 

P19 Pytanie zadawane, jeśli w P13 wskazano odpowiedź 
3 

Jakie miesięczne wynagrodzenie netto (tzn. „na 
rękę”) P. otrzymuje w pracy w tym momencie? 

1- do 500 zł, 

2- 501 – 1000 zł, 

3- 1001 – 1500 zł, 

4- 1501 – 2000 zł, 

5- 2001 – 2500 zł, 

6- powyżej 2500 zł, 

7- (nie czytać!) nie wiem/ trudno 
powiedzieć/ odmowa odpowiedzi. 

P20 Pytanie zadawane, jeśli w P13 wskazano odpowiedź 
3 

W jakiej formie prawnej jest P. zatrudniony/a?  

1 -  umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o 
pracę na czas nieokreślony, 

2 -  umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o 
pracę na czas określony,  

3 -  umowa zlecenie,  

4 -  umowa o dzieło 

5 -  jestem samozatrudniony/a (prowadzę 
własną działalność gospodarczą),  

6 -  pracuję bez for 

7 -  malnej umowy z pracodawcą, 

8 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P21 Pytanie zadawane, jeśli w P12 wskazano odpowiedź 
1 lub 2 oraz w P13 wskazano odpowiedź 3 . 

Która z form wsparcia, które uzyskał(a) P. w 
ramach projektu <nazwa projektu> w największym 
stopniu przyczyniła się do znalezienia przez P. 
zatrudnienia? 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

1- Przekazywanie informacji pomocnych 
przy poszukiwaniu pracy 

2- Doradztwo w zakresie poszukiwania 
pracy 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

3- Uczestnictwo w szkoleniu/szkoleniach 

4- Uczestnictwo w warsztatach 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

5- Uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych w świetlicy, domu 
pomocy społecznej 

6- udział w różnych formach aktywności 
społecznej np. festyny, dożynki, obchody 
świąt strażackich, imprezy gminne, inne 
wydarzenia integracyjne 
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7- pomoc psychologiczna/prawna 

8- działania informacyjne dotyczące 
wsparcia w sytuacjach kryzysowych 

9- uczestnictwo w treningach kompetencji i 
umiejętności społecznych, 

INNE 

10- Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P22 Pytanie zadawane, jeśli w P13 zaznaczono 
odpowiedź  2, 4, 5, 6 

Czy w ciągu ostatniego miesiąca poszukiwał(a) P. 
pracy? 

1- tak, 

2- nie, 

3- (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P23 Pytanie zadawane, jeśli w P13 zaznaczono 
odpowiedź  2, 4, 5, 6 

Czy jest Pan/i gotowa, aby w ciągu najbliższych 
dwóch tygodni rozpocząć pracę na pełen etat? 

1- tak, 

2- nie, 

3- (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P24 Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia P. swoją obecną 
sytuację zawodową? 

1- bardzo zła 

2- zła, 

3- ani dobra, ani zła, 

4- dobra, 

5- bardzo dobra, 

6- (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P25 Czy w [uwaga: podać ostatni zakończony miesiąc 
kalendarzowy] korzystał/a Pan/Pani z świadczeń 
pomocy społecznej (ośrodka pomocy społecznej, 
powiatowego centrum pomocy rodzinie)? 

1- tak, 

2- nie  

3- (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P26 Pytanie zadane, jeśli w P25  wskazano odpowiedź 
1. 

W jakim zakresie korzysta P. z świadczeń pomocy 
społecznej (ośrodka pomocy społecznej, 
powiatowego centrum pomocy rodzinie? (pytanie 

otwarte) 

………………………………… 

P27 A jak P. ocenia, w jakim stopniu uczestnictwo w 
projekcie <nazwa projektu> pomogło P. w 
uzyskaniu samodzielności w rozwiązywaniu 
codziennych problemów? 

1 -  w bardzo niskim stopniu 

2 -  raczej w niskim stopniu 

3 -  ani w niskim, ani w wysokim stopniu 

4 -  raczej w wysokim stopniu, 

5 -  w bardzo wysokim stopniu, 

6 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P28 Proszę ocenić, w jakim stopniu wzrosły P. 
kompetencje i umiejętności zawodowe poprzez 

uczestnictwo w projekcie <nazwa projektu>? 

1- w bardzo małym stopniu 

2- w małym stopniu 

3- ani w małym, ani w dużym stopniu 

4- w dużym stopniu, 

5- w bardzo dużym stopniu. 

6- (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P29 Czy po zakończeniu udziału w projekcie <nazwa 1 -  tak, 
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projektu> uczestniczył/a P. w jakiś innych kursach, 
szkoleniach, studiach itp.? (np. szkolenie 
zawodowe, kurs językowy, szkoła policealna, studia 
itd.)  

2 -  nie, 

3 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

Metryczka 

Metryczka zostanie uzupełniona automatycznie na podstawie danych zawartych w PEFS 2007. 

 

 Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów w ramach Działania 7.4 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu> , w którym brał(a) Pan(i) 

udział.  

Ankieta jest anonimowa i potrwa ok. 10 minut. Wszystkie zebrane dane posłużą jedynie do celów statystycznych.  

Identyfikacja instrumentów wsparcia, z których skorzystał respondent w ramach projektu 
oraz ocena ich użyteczności 

Na początku chciał(a)bym dowiedzieć się jakiego typu wsparcie otrzymał(a) P. w ramach projektu 

<nazwa projektu>. 

P1 Przeczytam teraz listę różnych form wsparcia, 

które możliwe były do uzyskania w ramach 

projektu <nazwa projektu>, w którym brał(a) P. 
udział. Proszę wskazać wszystkie formy wsparcia, 

w których brał(a) P. udział. 
 

Uwaga dla ankietera: z uwagi na obszerność 
kafeterii należy prosić respondenta, by przy 
każdej formie wsparcia po kolei respondent 
wskazywał „tak” lub „nie”. 

y. praktyka lub staż zawodowy 

z. uczestnictwo w zakładzie aktywności 

zawodowej, 
aa. korzystanie z usług trenera pracy lub 

asystenta pracy,  
bb. korzystanie z usług doradcy 

zawodowego, 
cc. pośrednictwo pracy 

dd. subsydiowane zatrudnienie 

ee. wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy (także wynikające z 

danej niepełnosprawności i 
indywidualnych potrzeb) 

ff. dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 

zł brutto dla osób, które uzyskały 
zatrudnienie w odległości powyżej 50 

km od miejsca zamieszkania 
gg. uczestnictwo w kursach zawodowych, 

szkoleniach,  
hh. wsparcie psychologa (np. terapia 

rodzinna, psychospołeczna), 

ii. uczestnictwo w turnusie 
rehabilitacyjnym, 

jj. uczestnictwo w zajęciach 
rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, 

aerobik), 
kk. uzyskanie pomocy w samodzielnym 

funkcjonowaniu osoby 
niepełnosprawnej (np. tłumacz, 

przewodnik osoby niewidomej, 

asystent osoby niepełnosprawnej)  
ll. działania edukacyjne i integracyjne, 

mające na celu adaptację pracownika 
w środowisku pracy  

mm. inna forma wsparcia – jaka? ……. 
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P2 Która z form wsparcia wskazanych przez P. w 
poprzednim pytaniu był dla P. najbardziej 

pomocna? Proszę wybrać tylko jedną formę 

wsparcia. 
 

Uwaga dla ankietera: w razie konieczności 
przeczytać jeszcze raz wszystkie instrumenty 
wsparcia wskazane przez respondenta w pyt. 1. 

1 -  praktyka lub staż zawodowy 
2 -  uczestnictwo w zakładzie aktywności 

zawodowej, 

3 -  korzystanie z usług trenera pracy lub 
asystenta pracy,  

4 -  korzystanie z usług doradcy 
zawodowego, 

5 -  pośrednictwo pracy 

6 -  subsydiowane zatrudnienie 
7 -  wyposażenie lub doposażenie 

stanowiska pracy (także wynikające z 
danej niepełnosprawności i 

indywidualnych potrzeb) 

8 -  dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 
zł brutto dla osób, które uzyskały 

zatrudnienie w odległości powyżej 50 
km od miejsca zamieszkania 

9 -  uczestnictwo w kursach zawodowych, 
szkoleniach,  

10 -  wsparcie psychologa (np. terapia 

rodzinna, psychospołeczna), 
11 -  uczestnictwo w turnusie 

rehabilitacyjnym, 
12 -  uczestnictwo w zajęciach 

rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, 
aerobik), 

13 -  uzyskanie pomocy w samodzielnym 
funkcjonowaniu osoby 

niepełnosprawnej (np. tłumacz, 
przewodnik osoby niewidomej, 

asystent osoby niepełnosprawnej)  

14 -  działania edukacyjne i integracyjne, 
mające na celu adaptację pracownika 

w środowisku pracy  
15 -  żadna forma wsparcia nie była 

pomocna 

16 -  inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P3 Jako najbardziej pomocną wskazał(a) P. <forma 

wsparcia wskazana jako najbardziej pomocna w 
P2>.  

 

Proszę krótko uzasadnić, dlaczego ta forma 
wsparcia była dla P. najbardziej pomocna. 

……………. 

P4 Czy projekt, w którym P. uczestniczył(a) pozwala 

na: 
- znalezienie pracy? 

- polepszenie sytuacji materialnej? 
- usamodzielnienie się uczestników (żeby nie 

musieli już korzystać ze źródeł pomocy, np. 

PFRON)? 
- zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności 

potrzebne na rynku pracy? 
- zdobycie większej pewności siebie? 

Na każde z punktów: 

d. Tak 
e. Nie 

f. (nie czytać!) nie wiem 

P5 Czy w czasie trwania projektu pojawiły się jakieś 

trudności? 

d. Tak 

e. Nie 
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f. (nie czytać!) nie wiem 

P6 Pytanie zadawane, jeśli w P5 zaznaczono 
odpowiedź 1. 
 
Jakiego rodzaju to były trudności? 

Pytanie otwarte 

P7 Czy wprowadziłby/aby P. jakieś zmiany w 

projekcie, aby bardziej był on przystosowany do 
potrzeb uczestników? 

c. Tak 

d. Nie 
e. (nie czytać!) nie wiem 

P8 Pytanie zadawane, jeśli w P7 zaznaczono 
odpowiedź 1. 
 
Jakie zmiany wprowadził(a)by P. w projekcie? 

Pytanie otwarte 

Aktywność zawodowa 

P9 

 

Proszę określić jaka jest P. sytuacja na rynku 

pracy w tym momencie? 

g. Jestem osobą nieaktywną zawodowo – 

nie pracuję i nie poszukuję pracy  

h. Jestem osobą bezrobotną – nie 
pracuję, ale poszukuję pracy  

i. Jestem osobą pracującą (niezależnie od 
formy zatrudnienia np. umowa o pracę, 

umowa o dzieło)  
j. Jestem emerytem/emerytką lub 

rencistą/rencistką 

k. Jestem na urlopie macierzyńskim lub 
wychowawczym lub na zwolnieniu 

lekarskim trwającym dłużej niż 182 dni  
l. Inna sytuacja – jaka? ….  

P10 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 zaznaczono 
odpowiedzi 1 lub 2 
 
Czy od rozpoczęcia udziału w projekcie 
wykonywał(a) P. pracę zarobkową choćby przez 

krótki okres? 

1 – tak,  

2 – nie 

P11 Pytanie zadawane, jeśli w P9 zaznaczono 
odpowiedzi 1 lub 2. 
 

Dlaczego P. nie pracuje w tym momencie? 
Proszę wskazać maksymalnie dwa najważniejsze 

powody, dla których P. nie pracuje. 
 
 

1 – nie szukam pracy, bo jestem zajęty/a 
innymi sprawami (np. sprawami 

rodzinnymi, studiowaniem, rehabilitacją 

zdrowotną itp.), 
2 – mam za małe doświadczenie zawodowe 

i przez to nie mogę znaleźć pracy, 
3 – mam za małe kwalifikacje zawodowe i 

przez to nie mogę znaleźć pracy, 
4 – nie ma ofert pracy dla ludzi takich, jak 

ja, 

5 – pracodawcy oferują za małe pieniądze 
za pracę, 

6 – inne powody – jakie? …………. 

P12 
 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 wskazano 
odpowiedź 3 lub 5. 
 
Jak długo po zakończeniu udziału w projekcie 

<nazwa projektu> poszukiwał/a P. zatrudnienia? 

 

1 -  do miesiąca po zakończeniu udziału w 
projekcie, 

2 -  od 2 do 3 miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie, 

3 -  od 4 do 6 miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie, 
4 -  od 7 do 12 miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie, 
5 -  powyżej roku od zakończenia udziału w 

projekcie, 
6 -  zatrudnienie znalazłem/am jeszcze w 
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trakcie uczestnictwa w projekcie, 
7 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć 

P13 
 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 wskazano 
odpowiedź 3 lub 5. 
 
Czy od momentu podjęcia pierwszej pracy po 
zakończeniu udziału w projekcie aż do chwili 

obecnej pozostawał(a) P. bez pracy choćby przez 
krótki okres? 

1 -  tak 
2 -  nie  

3 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P14 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 wskazano 
odpowiedź 3 lub 5. 
 
Jak długo łącznie był(a) P. bez pracy w tym 
okresie? Proszę podać orientacyjny czas 

pozostawania bez pracy w miesiącach. 

………. miesięcy 

P15 
 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 wskazano 
odpowiedź 3 lub 5. 
 
Jakie miesięczne wynagrodzenie netto (tzn. „na 
rękę”) P. otrzymuje w pracy w tym momencie? 

1- do 500 zł, 
2- 501 – 1000 zł, 

3- 1001 – 1500 zł, 

4- 1501 – 2000 zł, 
5- 2001 – 2500 zł, 

6- powyżej 2500 zł, 
7- (nie czytać!) nie wiem/ trudno 

powiedzieć/ odmowa odpowiedzi. 

P16 
 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 wskazano 
odpowiedź 3 lub 5. 
 
W jakiej formie prawnej jest P. zatrudniony/a?  

1 -  umowa o pracę lub spółdzielcza umowa 
o pracę na czas nieokreślony, 

2 -  umowa o pracę lub spółdzielcza umowa 
o pracę na czas określony,  

3 -  umowa zlecenie,  

4 -  umowa o dzieło 
5 -  jestem samozatrudniony/a (prowadzę 

własną działalność gospodarczą),  
6 -  pracuję bez formalnej umowy z 

pracodawcą, 
7 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P17 
 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 wskazano 
odpowiedź 3 lub 5, lub w P10 wskazano 
odpowiedź 1. 
 
Która z form wsparcia, które uzyskał(a) P. w 

ramach projektu <nazwa projektu> w 
największym stopniu przyczyniła się do 

znalezienia przez P. zatrudnienia? 

1 -  praktyka lub staż zawodowy 
2 -  uczestnictwo w zakładzie aktywności 

zawodowej, 

3 -  korzystanie z usług trenera pracy lub 
asystenta pracy,  

4 -  korzystanie z usług doradcy 
zawodowego, 

5 -  pośrednictwo pracy 

6 -  subsydiowane zatrudnienie 
7 -  wyposażenie lub doposażenie 

stanowiska pracy (także wynikające z 
danej niepełnosprawności i 

indywidualnych potrzeb) 
8 -  dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 

zł brutto dla osób, które uzyskały 

zatrudnienie w odległości powyżej 50 
km od miejsca zamieszkania 

9 -  uczestnictwo w kursach zawodowych, 
szkoleniach,  

10 -  wsparcie psychologa (np. terapia 
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rodzinna, psychospołeczna), 
11 -  uczestnictwo w turnusie 

rehabilitacyjnym, 

12 -  uczestnictwo w zajęciach 
rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, 
aerobik), 

13 -  uzyskanie pomocy w samodzielnym 

funkcjonowaniu osoby 
niepełnosprawnej (np. tłumacz, 

przewodnik osoby niewidomej, 
asystent osoby niepełnosprawnej)  

14 -  działania edukacyjne i integracyjne, 

mające na celu adaptację pracownika 
w środowisku pracy  

15 -  żadna forma wsparcia nie była 
pomocna 

inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P18 
 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 zaznaczono 
odpowiedź  1 lub 2. 
 
Czy w ciągu ostatniego miesiąca poszukiwał(a) P. 

pracy? 

1 -  tak, 
2 -  nie, 

3 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P19 
 

Pytanie zadawane, jeśli w P9 zaznaczono 
odpowiedź  1 lub 2. 
 
Czy jest Pan/i gotowa, aby w ciągu najbliższych 

dwóch tygodni rozpocząć pracę na pełen etat? 

1 -  tak, 
2 -  nie, 

3 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P20 
 

Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia P. swoją obecną 
sytuację zawodową? 

1 -  bardzo zła 
2 -  zła, 

3 -  ani dobra, ani zła, 

4 -  dobra, 
5 -  bardzo dobra, 

6 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

Aktywność społeczna 

P23 
 

Jak P. ocenia, w jakim stopniu uczestnictwo w 
projekcie <nazwa projektu> pomogło P. w 

uzyskaniu samodzielności w rozwiązywaniu 

codziennych problemów? 

1 -  w bardzo niskim stopniu 
2 -  raczej w niskim stopniu 

3 -  ani w niskim, ani w wysokim stopniu 

4 -  raczej w wysokim stopniu, 
5 -  w bardzo wysokim stopniu, 

6 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P24 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P23 zaznaczono 
odpowiedzi 3,4 lub 5. 
 
Która z form wsparcia, które uzyskał(a) P. w 
ramach projektu <nazwa projektu> w 

największym stopniu przyczynił się do wzrostu P. 

samodzielności w rozwiązywaniu swoich 
codziennych problemów? 

1 -  praktyka lub staż zawodowy 

2 -  uczestnictwo w zakładzie aktywności 
zawodowej, 

3 -  korzystanie z usług trenera pracy lub 
asystenta pracy,  

4 -  korzystanie z usług doradcy 

zawodowego, 
5 -  pośrednictwo pracy 

6 -  subsydiowane zatrudnienie 
7 -  wyposażenie lub doposażenie 

stanowiska pracy (także wynikające z 

danej niepełnosprawności i 
indywidualnych potrzeb) 
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8 -  dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 
zł brutto dla osób, które uzyskały 

zatrudnienie w odległości powyżej 50 

km od miejsca zamieszkania 
9 -  uczestnictwo w kursach zawodowych, 

szkoleniach,  
10 -  wsparcie psychologa (np. terapia 

rodzinna, psychospołeczna), 

11 -  uczestnictwo w turnusie 
rehabilitacyjnym, 

12 -  uczestnictwo w zajęciach 
rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, 

aerobik), 
13 -  uzyskanie pomocy w samodzielnym 

funkcjonowaniu osoby 
niepełnosprawnej (np. tłumacz, 

przewodnik osoby niewidomej, 
asystent osoby niepełnosprawnej)  

14 -  działania edukacyjne i integracyjne, 

mające na celu adaptację pracownika 
w środowisku pracy  

15 -  żadna forma wsparcia nie była 
pomocna 

inna forma wsparcia – jaka? ……. 

Aktywność edukacyjna 

P25 

 

Proszę ocenić, w jakim stopniu wzrosły P. 

kompetencje i umiejętności zawodowe poprzez 

uczestnictwo w projekcie <nazwa projektu>? 

1- w bardzo małym stopniu 

2- w małym stopniu 

3- ani w małym, ani w dużym stopniu 
4- w dużym stopniu, 

5- w bardzo dużym stopniu. 
6- (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P26 
 

Pytanie zadawane, jeśli w P25 zaznaczono 
odpowiedzi 3,4 lub 5. 
 
Która z form wsparcia, które uzyskał(a) P. w 

ramach projektu <nazwa projektu> w 

największym stopniu przyczynił się do wzrostu P. 
kompetencji i umiejętności zawodowych? 

1 -  praktyka lub staż zawodowy 
2 -  uczestnictwo w zakładzie aktywności 

zawodowej, 
3 -  korzystanie z usług trenera pracy lub 

asystenta pracy,  

4 -  korzystanie z usług doradcy 
zawodowego, 

5 -  pośrednictwo pracy 
6 -  subsydiowane zatrudnienie 

7 -  wyposażenie lub doposażenie 

stanowiska pracy (także wynikające z 
danej niepełnosprawności i 

indywidualnych potrzeb) 
8 -  dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 

zł brutto dla osób, które uzyskały 

zatrudnienie w odległości powyżej 50 
km od miejsca zamieszkania 

9 -  uczestnictwo w kursach zawodowych, 
szkoleniach,  

10 -  wsparcie psychologa (np. terapia 
rodzinna, psychospołeczna), 

11 -  uczestnictwo w turnusie 

rehabilitacyjnym, 
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12 -  uczestnictwo w zajęciach 
rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, 

aerobik), 
13 -  uzyskanie pomocy w samodzielnym 

funkcjonowaniu osoby 
niepełnosprawnej (np. tłumacz, 

przewodnik osoby niewidomej, 

asystent osoby niepełnosprawnej)  
14 -  działania edukacyjne i integracyjne, 

mające na celu adaptację pracownika 
w środowisku pracy  

15 -  żadna forma wsparcia nie była 

pomocna 
16 -  inna forma wsparcia – jaka? ……. 

17 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P27 

 

Czy po zakończeniu udziału w projekcie <nazwa 

projektu> uczestniczył/a P. w jakiś innych 
kursach, szkoleniach, studiach itp.? (np. szkolenie 

zawodowe, kurs językowy, szkoła policealna, 
studia itd.)  

1 -  tak, 

2 -  nie, 
3 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

Aktywność zdrowotna 

P28 
 

Proszę ocenić, czy poprzez uczestnictwo w 
projekcie <nazwa projektu> polepszył się P. stan 

zdrowia fizycznego lub psychicznego? 

1 -  zdecydowanie nie 
2 -  raczej nie 

3 -  ani tak, ani nie 

4 -  raczej tak, 
5 -  zdecydowanie tak, 

6 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P29 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P28 zaznaczono 
odpowiedzi 3, 4 lub 5. 
 

Która z form wsparcia, które uzyskał(a) P. w 
ramach projektu <nazwa projektu> w 

największym stopniu przyczynił się do 

polepszenia się P. stanu zdrowia? 

1 -  praktyka lub staż zawodowy 

2 -  uczestnictwo w zakładzie aktywności 
zawodowej, 

3 -  korzystanie z usług trenera pracy lub 
asystenta pracy,  

4 -  korzystanie z usług doradcy 

zawodowego, 
5 -  pośrednictwo pracy 

6 -  subsydiowane zatrudnienie 
7 -  wyposażenie lub doposażenie 

stanowiska pracy (także wynikające z 

danej niepełnosprawności i 
indywidualnych potrzeb) 

8 -  dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 
zł brutto dla osób, które uzyskały 

zatrudnienie w odległości powyżej 50 

km od miejsca zamieszkania 
9 -  uczestnictwo w kursach zawodowych, 

szkoleniach,  
10 -  wsparcie psychologa (np. terapia 

rodzinna, psychospołeczna), 
11 -  uczestnictwo w turnusie 

rehabilitacyjnym, 

12 -  uczestnictwo w zajęciach 
rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, 
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aerobik), 
13 -  uzyskanie pomocy w samodzielnym 

funkcjonowaniu osoby 

niepełnosprawnej (np. tłumacz, 
przewodnik osoby niewidomej, 

asystent osoby niepełnosprawnej)  
14 -  działania edukacyjne i integracyjne, 

mające na celu adaptację pracownika 

w środowisku pracy  
15 -  żadna forma wsparcia nie była 

pomocna 
16 -  inna forma wsparcia – jaka? ……. 

17 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P30 Czy w ramach projektu <nazwa projektu> 

miał(a) P. możliwość wybrania najbardziej 
odpowiednich dla P. kursów i szkoleń  spośród 

różnych kursów i szkoleń oferowanych w ramach 

projektu? 

g. zdecydowanie nie 

h. raczej nie 
i. ani tak, ani nie 

j. raczej tak, 

k. zdecydowanie tak, 
l. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

Metryczka 

Metryczka zostanie uzupełniona automatycznie na podstawie danych zawartych w PEFS 

2007. 

 

 Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów z Poddziałania 8.1.1 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu> , w którym brał(a) Pan(i) udział. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

Ogólne informacje o przystąpieniu do projektu 

P1 

 

Skąd dowiedział(a) się P. o projekcie <nazwa 
projektu> po raz pierwszy? 

1 – samodzielnie poszukiwałem/am 
oferty szkoleń w Internecie i innych 

źródłach, 

2- zobaczyłem/am reklamę w prasie, 

3- usłyszałem/am reklamę w radiu, 

4- zobaczyłem/am reklamę w telewizji, 

5- zobaczyłem/am reklamę w Internecie, 

dostałe/am informację na skrzynkę 

mailową, 

6 – zobaczyłem/am reklamę w mieście 

(plakat, billboard), 

7 – dowiedziałem/am się o od 
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pracodawcy, 

8 – dowiedziałem/am się w urzędzie 

pracy, 

9 - dowiedziałem/am się o projekcie od 
znajomych, 

10 – inne źródło informacji – jakie? … 

99 – <nie czytać> nie pamiętam. 

P2 

 

Dlaczego zdecydował(a) się P. wziąć udział 

w projekcie w ramach PO KL?  

(możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 

1- Chciałem/am zmienić swoją sytuację 

zawodową 
2 - Chciałem/am zdobyć nową wiedzę 

i  umiejętności 

3 - Miałem/am dużo wolnego czasu 
4 - Namówili mnie do tego 

znajomi/rodzina 
5 - Inne przyczyny, jakie?... 

P3 

 

Proszę określić Pana/i ogólne zadowolenie z udziału 

w projekcie na skali, gdzie wartość 1 oznacza 
bardzo niezadowolony/a, natomiast wartość 5 

oznacza bardzo zadowolony/a: 

1 -> P4 

2 -> P4 
3 -> P4 

4 -> P5 
5 -> P5 

P4 

 

Z czego nie jest P. zadowolony/a? 

<pytanie otwarte> 

……… 

P5 

 

Z czego jest Pan/i zadowolony/a? 

<pytanie otwarte> 

……… 

STATUS NA RYNKU PRACY UCZESTNIKA PROJEKTU. 

P6 Proszę wskazać, jaka jest P. sytuacja na rynku 
pracy w tym momencie? 

1 – jestem osobą bezrobotną, poszukuję 
pracy, 

2 – jestem osobą nieaktywną zawodowo, 
nie poszukuję pracy, 

3 – pracuję na umowę o pracę na czas 
nieokreślony P12, 

4 – pracuję na umowę o pracę na czas 
określony P12, 

5 – pracuję na umowę- zlecenie lub 
umowę o dzieło P12, 

6 – jestem samo- zatrudniony/a 

(zarejestrowana działalność gospodarcza, 

zlecenia realizowane dla jednego 
zleceniodawcy) P12, 

7 – pracuję bez formalnej umowy z 
pracodawcą P12, 

8 – odbywam staż lub praktykę P12, 

9 – inna sytuacja – jaka? …………….. 

Blok pytań dla osób aktywnych zawodowo w momencie przeprowadzenia wywiadu 

Pytania zadawane, jeśli w P6 wskazano odpowiedź 3-8 
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P7 Czy od momentu rozpoczęcia uczestnictwa w 
projekcie zmienił(a) P. miejsce pracy, czy też nadal 

pracuje P. w tej samej firmie? 

1 – zmieniłem/am miejsce pracy; 

2 – nadal pracuję w tej samej firmie  

P9 

Podblok pytań dla osób, które zmieniły miejsce pracy 

Pytania zadawane, jeśli w P7 wskazano odpowiedź 1. 

P8 Czy zmienił(a) P. miejsce pracy z własnej woli, czy 

też został(a) P. zwolniony/a przez pracodawcę? 

 

1 – z własnej woli; 

2 – zostałem/am zwolniony/a przez 

pracodawcę; 

9 - <nie czytać> inna sytuacja – jaka?... 

P9 Proszę ocenić, czy w chwili obecnej P. sytuacja 

na rynku pracy jest lepsza, taka sama, czy gorsza, 
niż w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie? 

 

1 – zdecydowanie lepsza, 

2 – raczej lepsza, 
3 – taka sama/ ani lepsza, ani gorsza, 

4 – raczej gorsza, 

5 – zdecydowanie gorsza, 

99 - <nie czytać> trudno powiedzieć. 

P10 Czy P. wynagrodzenie jest w chwili obecnej 
wyższe, takie samo, czy niższe, niż w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie? 

 

1 – zdecydowanie wyższe, 

2 – raczej wyższe, 

3 – takie samo, 

4 – raczej niższe, 

5 – zdecydowanie niższe, 

99 - <nie czytać> trudno powiedzieć. 

P11 Czy obawia się P. utraty pracy w ciągu najbliższych 

12 miesięcy? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P12 Czy udział w projekcie pomógł P. w znalezieniu 
nowej pracy? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie  P16, 

4 – raczej nie  P16, 

5 – nie  P16, 

99 – <nie czytać> nie mam 
zdania/trudno powiedzieć P16. 

P13 <pytanie zadawane wyłącznie w przypadku, gdy 
kafeteria liczy więcej, niż 1 pozycję> 

Jakie formy wsparcia, które otrzymał(a) P. w 

ramach projektu były najbardziej pomocne w 

znalezieniu nowej pracy? 

Kafeteria zaimportowana z PEFS,  
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Przeczytam teraz listę form wsparcia, które P. 
otrzymał(a). Proszę wskazać 1 formę wsparcia, 

która okazała się najbardziej pomocna w 

znalezieniu nowej pracy. 

Podblok pytań dla osób, które nie zmieniły miejsca pracy 

Pytania zadawane, gdy w P7 zaznaczono odpowiedź 2. 

P14 Proszę ocenić, czy w chwili obecnej P. sytuacja 
na rynku pracy jest lepsza, taka sama, czy gorsza, 

niż w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie? 

 

1 – zdecydowanie lepsza, 

2 – raczej lepsza, 

3 – taka sama/ ani lepsza, ani gorsza, 

4 – raczej gorsza, 

5 – zdecydowanie gorsza, 

99 - <nie czytać> trudno powiedzieć. 

P10 Czy P. wynagrodzenie jest w chwili obecnej 
wyższe, takie samo, czy niższe, niż w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie? 

 

1 – zdecydowanie wyższe, 

2 – raczej wyższe, 

3 – takie samo, 

4 – raczej niższe, 

5 – zdecydowanie niższe, 

99 - <nie czytać> trudno powiedzieć. 

P11 Czy P. pozycja w strukturze organizacyjnej firmy 

jest w chwili obecnej wyższa, taka sama, czy 
niższa, niż w momencie rozpoczęcia udziału w 

projekcie? 

1 – zdecydowanie wyższa, 

2 – raczej wyższa, 

3 – taka sama/ ani wyższa, ani niższa, 

4 – raczej niższa, 

5 – zdecydowanie niższa, 

99 - <nie czytać> trudno powiedzieć. 

P12 Czy aktualnie wykonuje P. ten sam zawód, co w 

momencie rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie? 

1 – tak, 

2 – nie, 

99 – <nie czytać> trudno powiedzieć. 

P13 Czy obawia się P. utraty pracy w ciągu najbliższych 
12 miesięcy? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P14 Czy udział w projekcie pomógł P. w utrzymaniu 

dotychczasowej pracy? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

99 – <nie czytać> nie mam 
zdania/trudno powiedzieć. 

P15 Pytanie zadawane, jeśli w P14 wskazano odpowiedź 
1 lub 2 

<pytanie zadawane wyłącznie w przypadku, gdy 
kafeteria liczy więcej, niż 1 pozycję> 

Jakie formy wsparcia, które otrzymał(a) P. w 
ramach projektu były najbardziej pomocne w 

utrzymaniu dotychczasowej pracy? 

Przeczytam teraz listę form wsparcia, które P. 

otrzymał(a). Proszę wskazać 1 formę wsparcia, 

która okazała się najbardziej pomocna w 
utrzymaniu dotychczasowej pracy. 

 

<Kafeteria zaimportowana z PEFS> 

Blok pytań dla wszystkich pracujących 

P16 
Czy od momentu rozpoczęcia uczestnictwa w 

projekcie <nazwa projektu> tj. <data miesięczna 
rozpoczęcia udziału w projekcie> był(a) P. 

bezrobotny/na dłużej, niż 3 miesiące? 

1 – tak, 

2 – nie, 
99 - <nie czytać> nie wiem/ trudno 

powiedzieć. 

P17 Ile średnio P. zarabia „na rękę” na miesiąc? 1 – poniżej 500 zł, 

2 – 501- 1000 zł, 

3 – 1001- 1500 zł, 

4 – 1501- 2000 zł, 

5 – powyżej 2000 zł, 

99 – odmowa odpowiedzi. 

Blok pytań dla osób nieaktywnych zawodowo 

Pytania zadawane, jeśli w P7 wskazano odpowiedź 

P18 Dlaczego P. nie pracuje w tym momencie? 

Proszę wskazać maksymalnie dwa najważniejsze 

powody, dla których P. nie pracuje. 

 

1 – nie szukam pracy, bo jestem zajęty/a 
innymi sprawami (np. sprawami 

rodzinnymi, studiowaniem, rehabilitacją 

zdrowotną itp.), 

2 – mam za małe doświadczenie 

zawodowe i przez to nie mogę znaleźć 
pracy, 

3 – mam za małe kwalifikacje 

zawodowe i przez to nie mogę znaleźć 
pracy, 

4 – nie ma ofert pracy dla ludzi takich, 
jak ja, 

5 – pracodawcy oferują za małe 
pieniądze za pracę, 

6 – inne powody – jakie? …………. 

P19 Kiedy ostatnio pracował(a) P. zawodowo? Wpisz datę miesięczną ... 
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Ocena wsparcia otrzymanego w ramach projektu 

P20 Pytanie zadawane wszystkim respondentom 

Z jakich form wsparcia Pan/Pani korzystał/a w 

ramach projektu? 

<Kafeteria zaimportowana z PEFS> 

P21 Pytanie zadawane, jeśli respondent uczestniczył w 
szkoleniach 

 

W jakiego rodzaju szkoleniach uczestniczyła Pan/i 

w ramach projektu? (możliwa więcej niż jedna 
odpowiedź) 

1 - Szkolenie/a zawodowe kończące się 
egzaminem nadającym uprawnienia 

zawodowe 
2 – szkolenia specjalistyczne w 

określonej branży/dziedzinie 
2 - Szkolenia zawodowe niekończące się 

egzaminem 

3 - Szkolenie/a miękkie (np. z technik 
negocjacyjnych, planowania czasu pracy, 

z asertywności, itp.) 
4 - Szkolenie/a językowe 

5 - Szkolenia z obsługi programów 

komputerowych 
6 - Inne rodzaje szkoleń, jakie?... 

P22 Pytanie zadawane, jeśli respondent uczestniczył w 
szkoleniach 

 

Jak ogólnie ocenia P. szkolenia realizowane w 
ramach projektu <nazwa projektu>, w którym 

brał(a)/bierze P. udział? 

1 – dobrze, 

2 – raczej dobrze, 

3 – ani dobrze, ani źle, 

4 – raczej źle, 

5 – źle, 

99 - <nie czytać> nie wiem/ trudno 
powiedzieć 

P25 Pytanie zadawane, jeśli respondent uczestniczył w 
szkoleniach 

 

Czy znacząco podniósł/podniosła P. swoje 

kompetencje zawodowe? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P26 Pytanie zadawane, jeśli respondent uczestniczył w 
szkoleniach 

 

Czy w toku wykonywanej pracy wykorzystuje P. 

wiedzę i umiejętności, których nauczył(a) się na 
szkoleniu? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 

99 – <nie czytać> nie mam 

zdania/trudno powiedzieć 

Metryczka zaimportowana z PEFS 
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 Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów z Poddziałania 8.1.2 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu> , w którym brał(a) Pan(i) udział. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

Ogólne informacje o przystąpieniu do projektu 

P1 

 

Skąd dowiedział(a) się P. o projekcie <nazwa projektu> 
po raz pierwszy? 

1 – samodzielnie poszukiwałem/am oferty 
szkoleń w Internecie i innych źródłach, 

2- zobaczyłem/am reklamę w prasie, 

3- usłyszałem/am reklamę w radiu, 

4- zobaczyłem/am reklamę w telewizji, 

5- zobaczyłem/am reklamę w Internecie, 

dostałe/am informację na skrzynkę mailową, 

6 – zobaczyłem/am reklamę w mieście 
(plakat, billboard), 

7 – dowiedziałem/am się o projekcie w 
urzędzie pracy, 

8 - dowiedziałem/am się o projekcie od 
znajomych, 

9 – inne źródło informacji – jakie? … 

99 – <nie czytać> nie pamiętam. 

P2 

 

Dlaczego zdecydował(a) się P. wziąć udział w projekcie 
w ramach PO KL?  

(możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 

1- Chciałem/am zmienić swoją sytuację 
zawodową 

2 - Chciałem/am zdobyć nową wiedzę 
i  umiejętności 

3 - Miałem/am dużo wolnego czasu 

4 - Namówili mnie do tego znajomi/rodzina 

5 - Inne przyczyny, jakie?... 

P3 

 

Proszę określić Pana/i ogólne zadowolenie z udziału 
w projekcie na skali, gdzie wartość 1 oznacza bardzo 
niezadowolony/a, natomiast wartość 5 oznacza bardzo 
zadowolony/a: 

6 -  1  
7 -  2  
8 -  3  
9 -  4  
10 -  5  

P4 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P3 udzielono odpowiedzi 1 lub 
2. 

Z czego nie jest P. zadowolony/a? 

<pytanie otwarte> 

……… 

P5 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P3 udzielono odpowiedzi 3, 4 
lub 5. 

Z czego jest Pan/i zadowolony/a? 

……… 
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<pytanie otwarte> 

P6 Pytanie zadawane wszystkim respondentom 

 

Jaka była P. sytuacja na rynku pracy w momencie 
przystąpienia do projektu? 

1 -  osoba fizyczna zwolniona/zagrożona 
utratą pracy, 

2 -  pracownik/właściciel firmy 
przygotowującej się do procesu 
zmiany profilu działalności 
przedsiębiorstwa 

BLOK PYTAŃ DLA OSÓB ZWOLNIONYCH/ZAGROŻONYCH UTRATĄ PRACY W MOMENCIE 
PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Pytania zadawane, jeśli w P6 została udzielona odpowiedź 1. 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w P6 została udzielona 
odpowiedź 1. 

Z jakich form wsparcia Pan/Pani korzystał/a w ramach 
projektu? 

1 -  szkolenia i poradnictwo zawodowe  
2 -  poradnictwo psychologiczne  
3 -  pośrednictwo pracy  
4 -  staże i praktyki zawodowe 

przygotowujące do podjęcia pracy w 
nowym zawodzie  

5 -  subsydiowanie zatrudnienie u nowego 
pracodawcy  

6 -  wsparcie dla osób zamierzających 
podjąć działalność gospodarczą  

7 -  jednorazowy dodatek relokacyjny (w 
wysokości 5 000 zł) dla osób, które 
uzyskały zatrudnienie poza miejscem 
zamieszkania 

8 -  studia podyplomowe 
9 -  szkolenia przekwalifikowujące w celu 

uzyskania nowego zawodu/nowych 
umiejętności 

10 -  usługi  doradcze w zakresie wyboru 
nowego zawodu i zdobycia nowych 
umiejętności zawodowych 

BLOK PYTAŃ DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

Pytania zadawane, jeśli w P6 została udzielona odpowiedź 6. 

P8 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P7 została udzielona 
odpowiedź 6. 

Proszę wskazać, jaka jest P. sytuacja na rynku pracy w 
tym momencie? 

1 – jestem osobą bezrobotną, poszukuję 
pracy, 

2 – jestem osobą nieaktywną zawodowo, nie 
poszukuję pracy, 

3 – pracuję na umowę o pracę na czas 
nieokreślony  

4 – pracuję na umowę o pracę na czas 
określony  

5 – pracuję na umowę- zlecenie lub umowę 
o dzieło  

6 – jestem samo- zatrudniony/a 
(zarejestrowana działalność gospodarcza, 
zlecenia realizowane dla jednego 
zleceniodawcy)  

7 – pracuję bez formalnej umowy z 
pracodawcą  

8 – odbywam staż lub praktykę  

9 – inna sytuacja – jaka? …………….. 

P9 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P8 zaznaczono odpowiedzi 1 
lub 2 

1 – tak,  

2 – nie  
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Czy od rozpoczęcia udziału w projekcie wykonywał(a) P. 
pracę zarobkową choćby przez krótki okres? 

P10 Pytanie zadawane, jeśli w P8 wskazano odpowiedź 6. 

Czy na prowadzenie właśnie tej firmy otrzymał(a) P. 
środki finansowe w ramach projektu <nazwa projektu>? 

1 – tak  

2 – nie 

P11 Pytanie zadawane, jeśli w P10 wskazano odpowiedź 2. 

W jakiej branży prowadzi P. obecnie działalność 
gospodarczą? 

<nie czytać odpowiedzi> 

1- sekcja A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; 

2 - sekcja B Rybactwo; 

3 - sekcja C Górnictwo; 

4 - sekcja D Przetwórstwo przemysłowe; 

5 - sekcja E Wytwarzanie, zaopatrywanie    
w energię elektryczną, gaz, wodę; 

6 - sekcja F Budownictwo; 

7 - sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, 
motocykli oraz artykułów użytku osobistego i 
domowego;  

8 - Sekcja H Hotele i restauracje; 

9 - Sekcja I Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność; 

10 - sekcja J Pośrednictwo finansowe; 

11 -Sekcja K Obsługa nieruchomości, 
wynajem i usługi związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; 

12 – sekcja L Administracja publiczna i 
obrona narodowa, obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne;  

13 - sekcja M Edukacja 

14 - sekcja N Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna; 

15 - sekcja O Działalność usługowa, 
komunalna, społeczna i indywidualna, 
pozostała  

16 - sekcja P Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; 

17 - sekcja Q Organizacje i zespoły 
eksterytorialne; 

18 – inna branża – jaka? ………… 

99 – trudno powiedzieć/ brak odpowiedzi 

BLOK PYTAŃ DOTYCZĄCY FIRM, KTÓRE ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE DO CZASU REALIZACJI BADANIA 

Pytania zadawane, jeśli w P8 udzielono odpowiedzi innej niż 6. 

P12 Proszę podać miesiąc i rok zamknięcia firmy, którą P. 
założył(a) ze wsparciem środków z projektu 
finansowanego w ramach PO KL. 

........... ………… 

(miesiąc rok) 

P13 Z jakich powodów zrezygnował(a) P.  
z prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz której 
otrzymał(a) P. wsparcie w ramach projektu <nazwa 
projektu>? Proszę podać maksymalnie 2 najważniejsze 

1 – brak płynności finansowej (brak 
możliwości regulacji zobowiązań ze względu 
na zaległości w płatnościach wobec  P. 
firmy) 
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powody. 
2 – brak możliwości regulacji zobowiązań ze 
względu na brak środków finansowych  

3 – zbyt duża konkurencja ze strony innych 
firm 

4 – zbyt wysokie koszty 
produkcji/świadczenia usług  

5 – przyczyny osobiste (zmiana sytuacji 
rodzinnej, problemy zdrowotne) 

6 – trudna sytuacja rynkowa z powodu 
kryzysu gospodarczego 

7 – brak klientów/odbiorców 

8 – zbyt duże nakłady czasowe potrzebne do 
prowadzenia tego typu działalności 

9 – problemy organizacyjno-prawne 

10 - brak wykwalifikowanej siły roboczej 

11 - znalezienie innego źródła utrzymania 

12 - przejście na emeryturę/rentę 

13 – inne, jakie?....................... 

99 - <nie czytać!> nie wiem/trudno 

powiedzieć 

P14 W jakiej branży prowadził(a) P.  działalność gospodarczą, 
na którą otrzymał(a) P. dotację/wsparcie pomostowe w 
ramach PO KL? 

 

1- sekcja A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; 

2 - sekcja B Rybactwo; 

3 - sekcja C Górnictwo; 

4 - sekcja D Przetwórstwo przemysłowe; 

5 - sekcja E Wytwarzanie, zaopatrywanie    
w energię elektryczną, gaz, wodę; 

6 - sekcja F Budownictwo; 

7 - sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, 
motocykli oraz artykułów użytku osobistego  
i domowego;  

8 - Sekcja H Hotele i restauracje; 

9 - Sekcja I Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność; 

10 - sekcja J Pośrednictwo finansowe; 

11 -Sekcja K Obsługa nieruchomości, 
wynajem i usługi związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

12 – sekcja L Administracja publiczna i 
obrona narodowa, obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne;  

13 - sekcja M Edukacja 

14 - sekcja N Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna; 

15 - sekcja O Działalność usługowa, 
komunalna, społeczna  
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i indywidualna, pozostała  

16 - sekcja P Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; 

17 - sekcja Q Organizacje i zespoły 
eksterytorialne; 

18 – inna branża – jaka? ………… 

99 – trudno powiedzieć/ brak odpowiedzi 

P15 Proszę podać typ działalności gospodarczej, którą P. 
prowadził. 

1 - osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą,  

2 - spółka cywilna,  

3 - spółdzielnia, 

4 -  spółdzielnia socjalna 

5 – inny, jaki? 

P16 W jakim powiecie znajdowała się siedziba P. firmy? 
1- m. Łódź  
2- m. Piotrków Trybunalski  
3- m. Skierniewice 
4- powiat bełchatowski 
5- powiat brzeziński 
6- powiat kutnowski 
7- powiat łaski 
8- powiat łęczycki 
9- powiat łowicki 
10- powiat łódzki wschodni 
11- powiat opoczyński 
12- powiat pabianicki 
13- powiat pajęczański 
14- powiat piotrkowski 
15- powiat poddębicki 
16- powiat radomszczański 
17- powiat rawski 
18- powiat sieradzki 
19- powiat skierniewicki 
20- powiat tomaszowski 
21- powiat wieluński 
22- powiat wieruszowski 

23- powiat zduńskowolski 
24- powiat zgierski 

99. <nie czytać!> nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P17 Jaki miała profil prowadzona przez P. firma? (możliwość 
wielokrotnych odpowiedzi) 

1 - handel,  

2 - usługi,  

3 - produkcja, 

4 -  budownictwo. 

P18 Czy w okresie funkcjonowania firmy zatrudniał(a) Pan(i) 
pracowników, choćby na krótki okres? 

1 – tak 

2 – nie  
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P19 Pytanie zadawane, jeśli w P18 wskazano odpowiedź 1 

 

Ile miejsc pracy powstało w Pana/ Pani firmie w okresie 
funkcjonowania firmy? 

Proszę policzyć wszystkie miejsca pracy, które powstały 
w Pana/ Pani firmie, choćby na krótki okres. 

Liczba miejsc pracy powstałych w okresie 
funkcjonowania firmy…. 

P20 Jakie działania/środki pozwoliłyby P. uniknąć zamknięcia 
działalności? 

Pytanie otwarte 

P21 Jak ogólnie ocenia P. wsparcie, które otrzymał(a) P. w 
ramach projektu?  

 

1 – zdecydowanie dobrze, 

2 – raczej dobrze, 

3 – ani dobrze, ani źle, 

4 – raczej źle, 

5 – zdecydowanie źle, 

6 – <nie czytać!> nie wiem/ trudno 
powiedzieć  

BLOK PYTAŃ DOTYCZĄCY FIRM, KTÓRE FUNKCJONUJĄ W TRAKCIE REALIZACJI BADANIA 

Pytania zadawane, jeśli w P8 udzielono odpowiedzi 6. 

P22 W jakiej branży prowadzi P. działalność gospodarczą, 
na którą otrzymał(a) P. dotację/wsparcie pomostowe 
w ramach PO KL? 

 

1 – sekcja A Rolnictwo, łowiectwo i 
leśnictwo; 

2 – sekcja B Rybactwo; 

3 – sekcja C Górnictwo; 

4 – sekcja D Przetwórstwo przemysłowe; 

5 – sekcja E Wytwarzanie, zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, wodę; 

6 – sekcja F Budownictwo; 

7 – sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, 
motocykli oraz artykułów użytku osobistego i 
domowego;  

8 – Sekcja H Hotele i restauracje; 

9 – Sekcja I Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność; 

10 – sekcja J Pośrednictwo finansowe; 

11 –Sekcja K Obsługa nieruchomości, 
wynajem i usługi związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; 

12 – sekcja L Administracja publiczna i 
obrona narodowa, obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne;  
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13 – sekcja M Edukacja 

14 – sekcja N Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna; 

15 – sekcja O Działalność usługowa, 
komunalna, społeczna i indywidualna, 
pozostała  

16 – sekcja P Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; 

17 – sekcja Q Organizacje i zespoły 
eksterytorialne; 

18 – inna branża – jaka? ………… 

99 – trudno powiedzieć/ brak odpowiedzi 

P23 Proszę podać typ działalności gospodarczej, którą P. 
prowadzi. 

1 – osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą,  

2 – spółka cywilna,  

3 – spółdzielnia, 

4 -  spółdzielnia socjalna 

5 – inny, jaki? 

P24 W jakim powiecie znajduje się siedziba P. firmy? 
1- m. Łódź  
2- m. Piotrków Trybunalski  

3- m. Skierniewice 
4- powiat bełchatowski 
5- powiat brzeziński 
6- powiat kutnowski 
7- powiat łaski 
8- powiat łęczycki 
9- powiat łowicki 
10- powiat łódzki wschodni 
11- powiat opoczyński 
12- powiat pabianicki 
13- powiat pajęczański 
14- powiat piotrkowski 
15- powiat poddębicki 

16- powiat radomszczański 
17- powiat rawski 
18- powiat sieradzki 
19- powiat skierniewicki 
20- powiat tomaszowski 
21- powiat wieluński 
22- powiat wieruszowski 
23- powiat zduńskowolski 
24- powiat zgierski 
99 <nie czytać!> nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P25 Jaki profil ma prowadzona przez P. działalność 
gospodarcza? (możliwość wielokrotnych odpowiedzi) 

1 – handel,  

2 – usługi,  

3 – produkcja, 

4 -  budownictwo. 
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P26 Jak ocenia P. sytuację firmy, którą P. prowadzi? 1 – Zdecydowanie pewna – nie występuje 
ryzyko upadłości  

2 – Raczej pewna – występuje niewielkie 
ryzyko upadłości  

3 – Raczej niepewna – występuje realne 
ryzyko upadłości  

4 – Zdecydowanie niepewna – występuje 
poważne zagrożenie upadłości  

5 - <nie czytać!> Nie wiem, trudno 
powiedzieć  

P27 Czy w okresie funkcjonowania firmy zatrudniał(a) 
Pan(i) pracowników, choćby na krótki okres? 

1 – tak  

2 – nie  

P28 Pytanie zadawane, jeśli w P27 wskazano odpowiedź 
1. 

 

Ile miejsc pracy powstało w Pana/ Pani firmie w 
okresie funkcjonowania firmy? Proszę policzyć 
wszystkie miejsca pracy, które powstały w Pana/ Pani 
firmie, choćby na krótki okres. 

Liczba miejsc pracy powstałych w okresie 
funkcjonowania firmy…. 

P29 Pytanie zadawane, jeśli w P27 wskazano odpowiedź 
1. 

 

Ile miejsc pracy zostało utrzymanych do chwili 
obecnej? 

Liczba miejsc pracy utrzymanych do chwili 

obecnej….. 

P30 Jakie P. zdaniem czynniki sukcesu miały wpływ na 
przetrwanie firmy  
w początkowym okresie jej funkcjonowania? 

 

Proszę wskazać maksymalnie 3 najważniejsze 
czynniki. 

1 – szeroki obszar działalności firmy, 

2 – wysokie przychody generowane przez 
firmę, 

3 – dostosowanie oferty do zapotrzebowania 
rynku, 

4 – profil działalności firmy i miejsce jej 
prowadzenia, 

5 – doświadczenie i wykształcenie 
(przedsiębiorcy), 

6 – finansowe wsparcie zewnętrzna (w tym 
wsparcie pomostowe), 

7 – wiedza nabyta w toku wsparcia 
szkoleniowo-doradczego, 

8 – dobrze skonstruowany biznesplan, 

9 – wsparcie doradcze i pomoc instytucji 
otoczenia biznesu, 

10 – inne – jakie…? 

BLOK PYTAŃ NA TEMAT SYTUACJI UCZESTNIKA W PRZYPADKU, GDYBY NIE DOSTAŁ WSPARCIA 
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Pytania zadawane, jeśli w P7 udzielono odpowiedzi 6. 

P31 Czy gdyby nie otrzymał(a) P. wsparcia w postaci dotacji 
lub wsparcia pomostowego, to czy mimo wszystko 
założył(a)by P. działalność gospodarczą? 

1 – Zdecydowanie tak 

2 – Raczej tak, ale przy konieczności 
uzyskania innego finansowania na ten cel  
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3 – Tak, ale działalność gospodarcza byłaby 
na mniejszą skalę/zasięg  

4 – Tak, ale utworzenie działalności 
gospodarczej nastąpiłoby w późniejszym 
czasie 

5 – Raczej nie 

6 – Zdecydowanie nie 

99 – Nie wiem/trudno powiedzieć 

P32 Pytanie zadawane, jeśli w P31 wskazano odpowiedź 1, 2, 
3, 4. 

 

Z jakich środków sfinansował(a)by P. założenie własnej 
działalności gospodarczej w przypadku nie otrzymania 
dotacji?  

Możliwość wielokrotnych odpowiedzi 

1 – środki własne 

2 – środki pożyczone od rodziny/znajomych 

3 – kredyt 

4 – pożyczka 

5 – środki z innych funduszy publicznych 
(Fundusz Pracy, PFRON, inny projekt PO KL 
etc.) 

6 – fundusze inwestycyjne 

7 – inne, jakie? 

99 - <nie czytać!> Nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P33 Jeżeli nie zarejestrowałby  P. firmy ze względu na 
nieprzyznanie dotacji /wsparcia pomostowego w ramach 
projektu realizowanego w ramach PO KL, to jaka byłaby 
prawdopodobnie P. ścieżka zawodowa? 

1 – Znalazłbym zatrudnienie u innego 
pracodawcy 

2 – Pozostałbym bez zatrudnienia 

3 – Inne, jakie?..................................... 

99 -  <nie czytać!> nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P34 Na jakie cele przeznaczył(a) P. dotację otrzymaną na 
wspieranie przedsiębiorczości? 

1 – wydatki związane z zakupem środków 
trwałych (w tym również środków transportu 
z wyłączeniem podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie drogowego transportu 
towarów), 

2 – wydatki związane z zakupem oraz 
pozyskaniem wartości niematerialnych i 
prawnych, 

3 – wydatki związane z zakupem środków 
obrotowych, 

4 – wydatki związane z kosztami prac 
remontowych i budowlanych. 

5 – inne cele, jakie?............... 

99 - <nie czytać!> nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P35 Na jakie cele przeznaczył(a) P. wsparcie pomostowe 
uzyskane w ramach projektu z PO KL? 

1 – zakup środków trwałych, 

2 – zakup materiałów do produkcji, 

3 – zakup towarów z przeznaczeniem na 
sprzedaż, 

4 – pokrycie kosztów niezbędnych do 
funkcjonowania firmy, np. składki na 
ubezpieczenie, 
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5 – inne, jakie?................................ 

99 - <nie czytać!> nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P36 Która forma wsparcia spośród tych otrzymanych przez P. 
w ramach projektu była najbardziej pomocna w 
założeniu działalności gospodarczej? (Wybór 1 
odpowiedzi) 

1 – szkolenia 

2 – doradztwo 

3 – wsparcie pomostowe 

4 – dotacja 

5 – (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P37 Która forma wsparcia, którą otrzymał P. w ramach 
projektu okazała się niezbędna do prowadzenia firmy  
w ciągu pierwszych 6 miesięcy? 

1 – wsparcie szkoleniowe 

2 – wsparcie doradcze 

3 – dotacja 

4 – wsparcie pomostowe 

5 –żadna z form wsparcia nie była niezbędna 

6 - (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P38 Proszę uszeregować uzyskane w ramach projektu formy 
wsparcia pod względem ich przydatności  
w prowadzeniu firmy  
w ciągu pierwszych 6 miesięcy, gdzie 1 oznacza 

największą przydatność, a 4 najmniejszą przydatność.  

1 – wsparcie szkoleniowe 

2 – wsparcie doradcze 

3 – dotacja 

4 – wsparcie pomostowe 

 

P39 Czy po okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia 
działalności gospodarczej wykorzystywał(a) P. jeszcze 
wiedzę i kompetencje nabyte  
w ramach uczestnictwa w projekcie? 

1 – zdecydowanie tak 

2 – raczej tak 

3 – ani tak, ani nie 

4 – raczej nie 

5 – zdecydowanie nie 

9 - <nie czytać> nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P40 Jak ocenia P. zasady przyznawania środków stosowane w 
ramach projektu? 

1 – zdecydowanie dobrze,  

2 – raczej dobrze, 

3 – ani dobrze, ani źle, 

4 – raczej źle, 

5 – zdecydowanie źle, 

6 - <nie czytać!> nie wiem/ trudno 
powiedzieć 

P41 Pytanie zadawane, jeśli w P40 wskazano odpowiedź 4 lub 
5. 

Dlaczego? 

Pytanie otwarte 

P42 Czy część szkoleniowo-doradcza projektu była dla P. 
użyteczna w procesie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej? 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 
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5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 
powiedzieć 

BLOK PYTAŃ DLA OSÓB ZWOLNIONYCH/ZAGROŻONYCH UTRATĄ PRACY, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY 
DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Pytania zadawane, jeśli w P7 udzielono odpowiedzi innej niż 6. 

P43 Pytanie zadawane, jeśli w P7 udzielono odpowiedzi innej 
niż 6. 

Proszę wskazać, jaka jest P. sytuacja na rynku pracy w 

tym momencie? 

1 – jestem osobą bezrobotną, poszukuję 
pracy, 

2 – jestem osobą nieaktywną zawodowo, nie 

poszukuję pracy, 

3 – pracuję na umowę o pracę na czas 
nieokreślony  

4 – pracuję na umowę o pracę na czas 
określony  

5 – pracuję na umowę- zlecenie lub umowę 
o dzieło  

6 – jestem samo- zatrudniony/a 
(zarejestrowana działalność gospodarcza, 
zlecenia realizowane dla jednego 
zleceniodawcy) 

7 – pracuję bez formalnej umowy z 
pracodawcą  

8 – odbywam staż lub praktykę  

9 – inna sytuacja – jaka? …………….. 

Blok pytań dla osób aktywnych zawodowo w momencie przeprowadzenia wywiadu 

Pytania zadawane, jeśli w P43 wskazano odpowiedź 3-8 

P44 Czy od momentu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie 
zmienił(a) P. miejsce pracy, czy też nadal pracuje P. w 
tej samej firmie? 

1 – zmieniłem/am miejsce pracy; 

2 – nadal pracuję w tej samej firmie 

Podblok pytań dla osób, które zmieniły miejsce pracy 

Pytania zadawane, jeśli w P44 wskazano odpowiedź 1. 

P45 Pytanie zadawane, jeśli w P44 wskazano odpowiedź 
1. 

Czy zmienił(a) P. miejsce pracy z własnej woli, czy też 
został(a) P. zwolniony/a przez pracodawcę? 

 

1 – z własnej woli; 

2 – zostałem/am zwolniony/a przez 
pracodawcę; 

9 - <nie czytać> inna sytuacja – jaka?... 

P46 Proszę ocenić, czy w chwili obecnej P. sytuacja na 
rynku pracy jest lepsza, taka sama, czy gorsza, niż w 
momencie rozpoczęcia udziału w projekcie? 

 

1 – zdecydowanie lepsza, 

2 – raczej lepsza, 

3 – taka sama/ ani lepsza, ani gorsza, 

4 – raczej gorsza, 

5 – zdecydowanie gorsza, 

99 - <nie czytać> trudno powiedzieć. 

P47 Czy P. wynagrodzenie jest w chwili obecnej wyższe, 
takie samo, czy niższe, niż w momencie rozpoczęcia 
udziału w projekcie? 

 

1 – zdecydowanie wyższe, 

2 – raczej wyższe, 

3 – takie samo, 
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4 – raczej niższe, 

5 – zdecydowanie niższe, 

99 - <nie czytać> trudno powiedzieć. 

P48 Czy obawia się P. utraty pracy w ciągu najbliższych 12 
miesięcy? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P49 Czy udział w projekcie pomógł P. w znalezieniu nowej 
pracy? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie 

4 – raczej nie  

5 – nie 

99 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 
powiedzieć 

P50 Pytanie zadawane, jeśli w P49 wskazano odpowiedź 
1 lub 2. 

 

Jakie formy wsparcia, które otrzymał(a) P. w ramach 
projektu były najbardziej pomocne w znalezieniu nowej 
pracy? 

Przeczytam teraz listę form wsparcia, które P. 
otrzymał(a). Proszę wskazać 1 formę wsparcia, która 
okazała się najbardziej pomocna w znalezieniu nowej 
pracy. 

1 -  szkolenia i poradnictwo zawodowe  

2 -  poradnictwo psychologiczne  
3 -  pośrednictwo pracy  
4 -  staże i praktyki zawodowe 

przygotowujące do podjęcia pracy w 
nowym zawodzie  

5 -  subsydiowanie zatrudnienie u nowego 
pracodawcy  

6 -  wsparcie dla osób zamierzających 
podjąć działalność gospodarczą  

7 -  jednorazowy dodatek relokacyjny (w 
wysokości 5 000 zł) dla osób, które 
uzyskały zatrudnienie poza miejscem 
zamieszkania 

8 -  studia podyplomowe 
9 -  szkolenia przekwalifikowujące i usługi  

doradcze w zakresie wyboru nowego 
zawodu i zdobycia nowych umiejętności 
zawodowych 

10 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

 

Podblok pytań dla osób, które nie zmieniły miejsca pracy 

Pytania zadawane, gdy w P44 zaznaczono odpowiedź 2. 

P51 Pytanie zadawane, gdy w P44 zaznaczono odpowiedź 2. 

Proszę ocenić, czy w chwili obecnej P. sytuacja na 
rynku pracy jest lepsza, taka sama, czy gorsza, niż w 
momencie rozpoczęcia udziału w projekcie? 

 

1 – zdecydowanie lepsza, 

2 – raczej lepsza, 

3 – taka sama/ ani lepsza, ani gorsza, 

4 – raczej gorsza, 

5 – zdecydowanie gorsza, 

99 - <nie czytać> trudno powiedzieć. 

P52 Czy P. wynagrodzenie jest w chwili obecnej wyższe, 
takie samo, czy niższe, niż w momencie rozpoczęcia 
udziału w projekcie? 

1 – zdecydowanie wyższe, 

2 – raczej wyższe, 
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 3 – takie samo, 

4 – raczej niższe, 

5 – zdecydowanie niższe, 

99 - <nie czytać> trudno powiedzieć. 

P53 Czy P. pozycja w strukturze organizacyjnej firmy jest w 
chwili obecnej wyższa, taka sama, czy niższa, niż w 
momencie rozpoczęcia udziału w projekcie? 

1 – zdecydowanie wyższa, 

2 – raczej wyższa, 

3 – taka sama/ ani wyższa, ani niższa, 

4 – raczej niższa, 

5 – zdecydowanie niższa, 

99 - <nie czytać> trudno powiedzieć. 

P54 Czy aktualnie wykonuje P. ten sam zawód, co w 
momencie rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie? 

1 – tak, 

2 – nie, 

99 – <nie czytać> trudno powiedzieć. 

P55 Czy obawia się P. utraty pracy w ciągu najbliższych 12 
miesięcy? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P56 Czy udział w projekcie pomógł P. w utrzymaniu 
dotychczasowej pracy? 

1 – tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 

99 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 
powiedzieć. 

P57 Pytanie zadawane, jeśli w P56 wskazano odpowiedź 1 lub 
2 

Jakie formy wsparcia, które otrzymał(a) P. w ramach 
projektu były najbardziej pomocne w utrzymaniu 
dotychczasowej pracy? 

Przeczytam teraz listę form wsparcia, które P. 
otrzymał(a). Proszę wskazać 1 formę wsparcia, która 
okazała się najbardziej pomocna w utrzymaniu 
dotychczasowej pracy. 

 

1 -  szkolenia i poradnictwo zawodowe  

2 -  poradnictwo psychologiczne  

3 -  pośrednictwo pracy  

4 -  staże i praktyki zawodowe 
przygotowujące do podjęcia pracy w nowym 
zawodzie  

5 -  subsydiowanie zatrudnienie u 
nowego pracodawcy  

6 -  wsparcie dla osób zamierzających 
podjąć działalność gospodarczą  

7 -  jednorazowy dodatek relokacyjny 
(w wysokości 5 000 zł) dla osób, które 
uzyskały zatrudnienie poza miejscem 
zamieszkania 

8 -  studia podyplomowe 

9 -  szkolenia przekwalifikowujące i 
usługi  doradcze w zakresie wyboru nowego 
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zawodu i zdobycia nowych umiejętności 
zawodowych 

Blok pytań dla wszystkich pracujących 

Pytanie zadawane, jeśli w P43 wskazano odpowiedź 3-8 

P58 Czy od momentu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie 
<nazwa projektu> tj. <data miesięczna rozpoczęcia 
udziału w projekcie> był(a) P. bezrobotny/na dłużej, niż 
3 miesiące? 

1 – tak, 

2 – nie, 

99 - <nie czytać> nie wiem/ trudno 
powiedzieć. 

Blok pytań dla osób nieaktywnych zawodowo 

Pytania zadawane, jeśli w P43 wskazano odpowiedź 1 lub 2. 

P59 Dlaczego P. nie pracuje w tym momencie? 

Proszę wskazać maksymalnie dwa najważniejsze powody, 
dla których P. nie pracuje. 

 

1 – nie szukam pracy, bo jestem zajęty/a 
innymi sprawami (np. sprawami rodzinnymi, 
studiowaniem, rehabilitacją zdrowotną itp.), 

2 – mam za małe doświadczenie 
zawodowe i przez to nie mogę znaleźć pracy, 

3 – mam za małe kwalifikacje zawodowe i 
przez to nie mogę znaleźć pracy, 

4 – nie ma ofert pracy dla ludzi takich, jak 
ja, 

5 – pracodawcy oferują za małe pieniądze za 
pracę, 

6 – inne powody – jakie? …………. 

P60 Kiedy ostatnio pracował(a) P. zawodowo? Wpisz datę miesięczną ... 

Ocena wsparcia otrzymanego w ramach projektu 

Pytania zadawane, jeśli w P7 wskazano odpowiedź 1 i/lub 9. 

P61 Pytanie zadawane, jeśli w P7 wskazano odpowiedź 1 i/lub 
9. 

 

W jakiego rodzaju szkoleniach uczestniczyła Pan/i 
w ramach projektu? (możliwa więcej niż jedna 
odpowiedź) 

1 - Szkolenie/a zawodowe kończące się 
egzaminem nadającym uprawnienia 
zawodowe 

2 – szkolenia specjalistyczne w określonej 
branży/dziedzinie 

2 - Szkolenia zawodowe niekończące się 
egzaminem 

3 - Szkolenie/a miękkie (np. z technik 
negocjacyjnych, planowania czasu pracy, 
z asertywności, itp.) 

4 - Szkolenie/a językowe 

5 - Szkolenia z obsługi programów 
komputerowych 

przedsiębiorstwa 

6 - Inne rodzaje szkoleń, jakie?... 

P62 Jak ogólnie ocenia P. szkolenia realizowane w ramach 
projektu <nazwa projektu>, w którym brał(a)/bierze P. 
udział? 

1 – dobrze, 

2 – raczej dobrze, 

3 – ani dobrze, ani źle, 

4 – raczej źle, 

5 – źle, 

99 - <nie czytać> nie wiem/ trudno 
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powiedzieć 

P63 Czy znacząco podniósł/podniosła P. swoje kompetencje 
zawodowe? 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P64 Czy w toku wykonywanej pracy wykorzystuje P. wiedzę i 
umiejętności, których nauczył(a) się na szkoleniu? 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 

99 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 
powiedzieć 

BLOK PYTAŃ DLA PRACOWNIKÓW/WŁAŚCICIELI FIRM PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PROCESU 
ZMIANY PROFILU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

Pytania zadawane, jeśli w P6 została udzielona odpowiedź 2. 

P65 Jakie formy wsparcia otrzymała Pańska firma w 
ramach projektu? 

1 -  szkolenia dla pracodawców 
2 -  szkolenia dla pracowników 
3 -  doradztwo dla pracodawców 
4 -  inne formy wsparcia – jakie?.. 
5 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P66 Czy pomoc, jaką uzyskała Państwa firma w ramach 
Poddziałania 8.1.2 PO KL przyczyniła się do 

poprawy zdolności przystosowywania się Państwa 
przedsiębiorstwa o zmieniających warunków i 

wymagań rynku? 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 

99 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 

powiedzieć 

P67 Pytanie zadawane, jeśli w P65 udzielono 
odpowiedzi 2. 

Czy według P. udział w szkoleniach pozwolił 
pracownikom na zdobycie nowych umiejętności? 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 

99 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 
powiedzieć 

P68 Czy według Pana(i) udział w szkoleniach wpłynął 

na podniesienie już posiadanych przez 

pracowników kwalifikacji? 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 

99 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 
powiedzieć 
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P69 Czy udział w szkoleniach pozwolił pracownikom na 
zdobycie uprawnień formalnych, których wcześniej 

nie posiadali? 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – nie, 

99 – <nie czytać> nie mam zdania/trudno 
powiedzieć 

P70 Czy według Pana(i) uczestnictwo w projekcie 
wpłynęło pozytywnie na wyniki/zyski osiągane 

przez firmę? 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P71 Czy Państwa firma boryka się w dalszym ciągu z 
problemami, które mogłyby zostać rozwiązane za 

pomocą projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO 
KL? 

1 – tak – jakimi?..... 

2 – nie 

3 – <nie czytać> nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P72 Czy projekt, w którym uczestniczyła Pańska firma w 
ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL sprostał 

potrzebom P. przedsiębiorstwa? 

1 – zdecydowanie tak, 

2 – raczej tak, 

3 – ani tak, ani nie, 

4 – raczej nie, 

5 – zdecydowanie nie, 

99 – <nie czytać> nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P73 Pytanie zadawane, jeśli w PX udzielono odpowiedzi 
4 lub 5. 

Dlaczego projekt, w którym uczestniczyła Pańska 
firma nie sprostał potrzebom P. przedsiębiorstwa? 

<pytanie otwarte> 

… 

 

P74 Jakie działania wpłynęłyby Pana(i) zdaniem na 
wzrost skuteczności form wsparcia oferowanych w 

ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL?  

<pytanie otwarte> 

… 

 

METRYCZKA 

Metryczka zostanie uzupełniona automatycznie na podstawie danych zawartych w PEFS 

2007. 

 Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów z Poddziałania 8.1.3 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu> , w którym brał(a) Pan(i) udział. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 
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Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

 

Ogólne informacje o przystąpieniu do projektu 

P1 Jaki był Pani(a) status w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie? 1 – Przedsiębiorca (branża, 
status firmy) 

2 - Pracownik 
przedsiębiorstwa (branża, 
stanowisko) 

3- Pracownik jednostki 
samorządu terytorialnego 

4- Pracownik Instytucji 
rynku pracy 

5 – Członek związku 
zawodowego 

6 – Członek organizacji 
pozarządowej 

7 – Członek społeczności 
lokalnej 

8 – Członek organizacji 
pracodawców  

9 - Inny status (jaki?) …  

P2 Czy ukończył/a Pan/i cały projekt <nazwa>? Czy też zrezygnował/a Pan/i 
w którymś momencie z dalszego udziału? 

1-Wzięłam/em udział w 
całym projekcie. (P4) 

2-Zrezygnowałam/em z 
udziału w projekcie. (P3) 

 

P3 Pytanie zadawane w przypadku, jeśli w P2 padła odpowiedź nr 2. 

 

Z jakich powodów zrezygnowała Pan/i z udziału w projekcie? 

 

<pytanie otwarte> 

 

… 

P4 

 

Skąd dowiedział(a) się P. o możliwości wzięcia udziału w projekcie 
<nazwa projektu> ? 

1 - samodzielnie 
poszukiwałem/am 
zbliżonych ofert w Internecie 
i innych źródłach, 

2 - zobaczyłem/am reklamę 

w prasie, 

3 - usłyszałem/am reklamę 
w radiu, 

4 - zobaczyłem/am reklamę 
w telewizji, 

5 - zobaczyłem/am reklamę 
w Internecie, dostałe(a)m 
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informację na skrzynkę 
mailową, 

6 - zobaczyłem/am reklamę 
w mieście (plakat, 
billboard), 

7 - dowiedziałem/am się o 
projekcie od znajomych, 

8 - informacji udzielił 
przełożony na uczelni, 

9 - informacji udzielił 
przełożony w miejscu pracy 

10.dowiedziałem/am się na 
spotkaniu bezpośrednim z 
przedstawicielką/em 
projektu; 

11- inne źródło informacji – 
jakie? … 

12 - <nie czytać> nie 
pamiętam. 

P5 

 

Jakie były Pani/Pana oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie 
<nazwa>? 

<pytanie otwarte> 

… 

P6 

 

W jakim stopniu oczekiwania z jakimi przystąpił Pan/Pani do uczestnictwa 
w projekcie zostały spełnione? 

1 – zdecydowanie spełnione 
(P7) 

2 – raczej spełnione (P7) 

3 – ani spełnione, ani nie 
spełnione (P10) 

4 – raczej niespełnione (P8) 

5 – zdecydowanie 
niespełnione (P8) 

6 – nie wiem/trudno 
powiedzieć (P10) 

P7 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P6 padła odpowiedź 1 lub 2. 

Które elementy projektu w największym stopniu spełniły Pana/Pani 
oczekiwania? 

<pytanie otwarte> 

… 

P8 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P6 padła odpowiedź 4 lub 5. 

Które elementy projektu w największym stopniu nie spełniły Pana/Pani 
oczekiwań? 

<pytanie otwarte> 

… 

P9 Pytanie zadawane, jeśli w P6 padła odpowiedź 4 lub 5. 

Jakie elementy/rozwiązania należałoby wprowadzić w projekcie, tak aby 
spełnił on Pani/Pana oczekiwania? 

 

<pytanie otwarte> 

 

… 

Blok pytań, dotyczący otrzymanych form wsparcia 
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P10 Proszę wskazać z jakich form wsparcia skorzystała Pani/Pan w projekcie 
<nazwa>? 

(możliwość wielokrotnej odpowiedzi) 

 

 

1- szkolenie (P11) 

2 - doradztwo (P11) 

3- konferencja/ seminarium 
(P11) 

4- korzystanie z materiałów 
dydaktycznych (P17) 

5-korzystanie z platformy 
internetowej, powstałej w 
ramach projektu (P17) 

6 - inne (jakie?)… (P17) 

7 - nie wiem/trudno 
powiedzieć (P18) 

P11 Pytanie zadawane, jeśli w P10 padła odpowiedź 1, 2, 3. 

Jak była tematyka szkolenia/doradztwa/konferencji, w którym Pan/Pani 
uczestniczył(a)? 

<pytanie otwarte> 

 

… 

P12 Pytanie zadawane, jeśli w P10 padła odpowiedź 1, 2, 3. 

Czy tematyka szkolenia/doradztwa, w którym Pan/Pani uczestniczył(a), 
była dla Pana/Pani użyteczna? 

1- zdecydowanie tak (P13) 

2 – raczej tak (P13) 

3 – ani tak, ani nie (P17) 

4- raczej nie (P15) 

5 – zdecydowanie nie (P15) 

6 – nie wiem/trudno 
powiedzieć (P17) 

P13 Pytanie zadawane, jeśli w P12 padła odpowiedź 1, 2. 

Które tematy szkolenia/doradztwa/konferencji były dla Pana/Pani 
najbardziej użyteczne? 

 

<pytanie otwarte> 

 … 

P14 Pytanie zadawane, jeśli w P12 padła odpowiedź 1, 2. 

Dlaczego właśnie ta tematyka szkoleń/doradztwa/konferencji okazała się 
dla Pana/Pani najbardziej użyteczna? 

 

<pytanie otwarte> 

 

… 

P15 Pytanie zadawane, jeśli w P12 padła odpowiedź 4,5. 

Które tematy szkoleń/doradztwa/konferencji były dla Pana/Pani najmniej 
użyteczne? 

 

<pytanie otwarte> 

 

… 

P16 Pytanie zadawane, jeśli w P12 padła odpowiedź 4,5. 

Dlaczego właśnie ta tematyka szkoleń/doradztwa/konferencji okazała się 
dla Pana/Pani najmniej użyteczna? 

… 
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<pytanie otwarte> 

P17 Pytanie zadawane, jeśli w P10 padła odpowiedź  4,5. 

 

Proszę wskazać w jakim zakresie wykorzystywała Pani wskazane formy 
wsparcia? 

 

<pytanie otwarte> 

 

… 

P18 Pytanie zadawane, jeśli w P10 padła odpowiedź  4,5. 

Czy korzystanie z publikacji/platformy internetowej/… okazało się dla 
Pani/Pana użyteczne? 

 

 

1- zdecydowanie tak  (P19) 

2 – raczej tak (P19) 

3 – ani tak, ani nie (P21) 

4- raczej nie (P20) 

5 – zdecydowanie nie  (P20) 

6 – nie wiem/trudno 
powiedzieć  (P21) 

P19 Pytanie zadawane, jeśli w P18 padła odpowiedź  1,2. 

 

Które elementy/rozwiązania okazały się dla Pani/Pana najbardziej 
użyteczne? 

 

<pytanie otwarte> 

 

… 

P20 Pytanie zadawane, jeśli w P18 padła odpowiedź  4,5. 

Które elementy/rozwiązania okazały się dla Pani/Pana najmniej 
użyteczne? 

<pytanie otwarte> 

 

… 

P21 Jakie, z punktu widzenia Pani/Pana potrzeb, wsparcie należałoby 
wprowadzić tak, aby w największym stopniu było ono dla Pani/Pana 
użyteczne? 

<pytanie otwarte> 

… 

Dodatkowe efekty  

P22 

 

Czy udział w projekcie <nazwa> przyniósł Panu/i jakieś inne/dodatkowe 
korzyści (takie, które nie były przewidziane w projekcie)? 

1- tak (P23) 

2 -nie (P24) 

3-nie wiem/trudno 
powiedzieć (P24) 

P23 

 

Proszę wskazać jakie to było korzyści? 

(np. nabranie pewności siebie, zdobycie nowych znajomości, rozwinięcie 
umiejętności interpersonalnych, itp.) 

<pytanie otwarte> 

… 

Blok pytań, dotyczący transferu wiedzy w regionie 

P24 

 

Jak ocenił(a)by Pan/Pani obecny stopień współpracy (w tym partnerstw) 
w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i wspólnych inicjatyw 
podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje 

1- zdecydowanie 
wystarczający  
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pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mające na celu 
zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców w 
województwie łódzkim? 

2- raczej wystarczający  

3- ani wystarczający, ani 
niewystarczający 

4- raczej niewystarczający  

5-zdecydowanie 
niewystarczający 

6- trudno powiedzieć 

P25 

 

Jakie bariery (jeśli w ogóle) dostrzega Pan/Pani w podejmowaniu tej 
współpracy? 

<pytanie otwarte> 

 

… 

 

P26 Jakie inne, nieoferowane w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i 
wspólnych inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym 
przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mające 
na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i 
przedsiębiorców w województwie łódzkim wsparcie chciał(a)by Pan/Pani 
otrzymać? 

<pytanie otwarte> 

…. 

P27 

 

Czy w Pani/Pana ocenie, realizacja projektu <nazwa> odpowiada 
potrzebom regionu łódzkiego (w tym również rynku pracy)? 

 

 

1- odpowiada w pełnym 
stopniu (P28) 

2- raczej odpowiada (P28) 

3- ani odpowiada, ani nie 
odpowiada 

4- raczej nie odpowiada 
(P29) 

5- zdecydowanie nie 
odpowiada (P29) 

6- trudno powiedzieć 

P28 Pytanie zadawane, jeśli w P27 padła odpowiedź 1 lub 2. 

W jakim zakresie realizacja projektu odpowiada potrzebom regionu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P29 Pytanie zadawane, jeśli w P27 padła odpowiedź 4 lub 5. 

W jakim zakresie realizacja projektu nie odpowiada potrzebom regionu? 

<pytanie otwarte> 

… 

METRYCZKA 

M1 Proszę wskazać swój obecny status (w momencie realizacji badania)? 

 

<dopytać o zmianę statusu w momencie przystąpienia do udziału w 
projekcie i momencie prowadzenia badania> 

1 – Przedsiębiorca (branża, 
status firmy) 

2 - Pracownik 
przedsiębiorstwa (branża, 
stanowisko) 

3- Pracownik jednostki 
samorządu terytorialnego 

4- Pracownik Instytucji 
rynku pracy 

5 – Członek związku 
zawodowego 
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6 – Członek organizacji 
pozarządowej 

7 – Członek społeczności 
lokalnej 

8 – Członek organizacji 
pracodawców  

9 - Inny status (jaki?) … 

Inne elementy metryczki zaimportowane z bazy PEFS 

 Kwestionariusz CATI z uczestnikami projektów z Poddziałania 8.2.1 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu>, w którym brał(a) Pan(i) udział. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

Ogólne informacje o przystąpieniu do projektu 

P1 Jaki był Pani(a) status w momencie rozpoczęcia udziału w 
projekcie? 

1 – Przedsiębiorca (branża, status firmy) 

2 - Pracownik przedsiębiorstwa (branża, 
stanowisko) 

3 - Pracownik naukowy / dydaktyczno-
naukowy 

4 - Absolwent uczelni wyższej (kierunek) 

5 - Student(ka) -  (rok studiów, kierunek) 

6 - Doktorant(ka) 

7 - Inny status (jaki?) …  

P2 Czy ukończył/a Pan/i cały projekt? Czy też zrezygnował/a 
Pan/i w którymś momencie z dalszego udziału? 

1-Wzięłam/em udział w całym projekcie. 
(P4) 

2-Zrezygnowałam/em z udziału w 
projekcie. (P3) 

 

P3 Pytanie zadawane w przypadku, jeśli w P2 padła 
odpowiedź nr 2. 

 

Z jakich powodów zrezygnowała Pan/i z udziału w 
projekcie? 

 

<pytanie otwarte> 

 

… 

P4 

 

Skąd dowiedział(a) się P. o możliwości wzięcia udziału w 
projekcie <nazwa projektu> ? 

1 - samodzielnie poszukiwałem/am 
zbliżonych ofert w Internecie i innych 
źródłach, 

2 - zobaczyłem/am reklamę w prasie, 
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3 - usłyszałem/am reklamę w radiu, 

4 - zobaczyłem/am reklamę w telewizji, 

5 - zobaczyłem/am reklamę w Internecie, 
dostałe(a)m informację na skrzynkę 
mailową, 

6 - zobaczyłem/am reklamę w mieście 
(plakat, billboard), 

7 - dowiedziałem/am się o projekcie od 
znajomych, 

8 - informacji udzielił przełożony na uczelni, 

9 - informacji udzielił przełożony w miejscu 
pracy 

10 -dowiedziałem/am się na spotkaniu 
bezpośrednim z przedstawicielką/em 
projektu; 

11- inne źródło informacji – jakie? … 

12 - <nie czytać> nie pamiętam. 

P5 

 

Jakie były Pani/Pana oczekiwania związane z 
uczestnictwem w projekcie <nazwa>? 

<pytanie otwarte> 

… 

P6 

 

W jakim stopniu oczekiwania z jakimi przystąpił Pan/Pani 
do uczestnictwa w projekcie zostały spełnione? 

1 – zdecydowanie spełnione (P7) 

2 – raczej spełnione (P7) 

3 – ani spełnione, ani nie spełnione (P10) 

4- raczej niespełnione (P8) 

5 – zdecydowanie niespełnione (P8) 

6 – nie wiem/trudno powiedzieć (P10) 

P7 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P6 padła odpowiedź 1 lub 2. 

Które elementy projektu w największym stopniu spełniły 
Pana/Pani oczekiwania? 

<pytanie otwarte> 

… 

P8 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P6 padła odpowiedź 4 lub 5. 

Które elementy projektu w największym stopniu nie 
spełniły Pana/Pani oczekiwań? 

<pytanie otwarte> 

… 

P9 Pytanie zadawane, jeśli w P6 padła odpowiedź 4 lub 5. 

Jakie elementy/rozwiązania  należałoby wprowadzić w 
projekcie, tak aby spełnił on Pani/Pana oczekiwania? 

 

<pytanie otwarte> 

 

… 

Blok pytań, dotyczący otrzymanych form wsparcia 

P10 Proszę wskazać z jakich form wsparcia skorzystała 
Pani/Pan w projekcie <nazwa>? 

(możliwość wielokrotnej odpowiedzi) 

1- szkolenie (P11) 

2 - doradztwo (P11) 

3- staż/praktyki (P17) 
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4-tymczasowe zatrudnienie w MŚP (P17) 

5-stypendium naukowe, wsparcie 
finansowe (P17) 

6- przygotowanie zawodowe (P17) 

7 – kurs (P17) 

8 - inne (jakie?)… (P17) 

9 - nie wiem/trudno powiedzieć (P17) 

P11 Jak była tematyka szkolenia/doradztwa, w którym 
Pan/Pani uczestniczył(a)? 

(możliwość wielokrotnej odpowiedzi) 

 

 

 

1 -   Aspekty prawne prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

2 -  Zakładanie działalności gospodarczej. 

3 -  Prowadzenie działalności gospodarczej. 

4 -  Elementy prawa pracy. 

5 -   Formy opodatkowania. 

6 -   Plany marketingowe. 

7 -  Badania rynku. 

8 -  Komercjalizacji wynalazków i innowacji 
technologicznych. 

9 -  Tworzenie biznes planów. 

10 -  Źródła finansowania. 

11 -  Kadry i płace. 

12 -  Kształcenie umiejętności 
interpersonalnych. 

13 -  Ochrona własności intelektualnej. 

14 -  Zarządzanie badaniami 
naukowymi. 

15 -  Nawiązywanie współpracy 
przedsiębiorstw i jednostek badawczo-
rozwojowych. 

16 -  Inne (jakie?)… 

P12 Czy tematyka szkolenia/doradztwa, w którym Pan/Pani 
uczestniczył(a), była dla Pana/Pani użyteczna? 

1- zdecydowanie tak (P13) 

2 – raczej tak (P13) 

3 – ani tak, ani nie (P17) 

4- raczej nie (P15) 

5 – zdecydowanie nie (P15) 

6 – nie wiem/trudno powiedzieć (P17) 

P13 Pytanie zadawane, jeśli w P12 padła odpowiedź 1, 2. 

Które tematy szkolenia/doradztwa były dla Pana/Pani 

najbardziej użyteczne? 

Proszę wskazać trzy najbardziej użyteczne bloki. 

 

Pytanie z rangowaniem. 

 

 Kafeteria, jak w P11. 

P14 Dlaczego właśnie ta tematyka szkoleń/doradztwa okazała … 
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się dla Pana/Pani najbardziej użyteczna? 

 

<pytanie otwarte> 

 

P15 Pytanie zadawane, jeśli w P12 padła odpowiedź 4,5. 

Które tematy szkoleń /doradztwa były dla Pana/Pani 
najmniej użyteczne? 

Proszę wskazać trzy najbardziej użyteczne bloki. 

 

Pytanie z rangowaniem. 

 

Kafeteria, jak w P11. 

P16 Pytanie zadawane, jeśli w P12 padła odpowiedź 4,5. 

 

Dlaczego właśnie ta tematyka szkoleń/doradztwa okazała 
się dla Pana/Pani najmniej użyteczna? 

 

<pytanie otwarte> 

 

… 

Blok pytań, dotyczący założenia/współzałożenia przedsiębiorstwa 

P17 

 

Czy założył(a) lub współzałożył(a) Pan/Pani przedsiębiorstwo 
typu spin-off lub spin-out? 

1-Tak (P18) 

2-Nie (P24) 

 

 

P18 Pytanie zadawane jeśli w P17 padła odpowiedź 1. 

 

Jaki jest przedmiot/branża działalności Pan(i) firmy?  

 

<pytanie otwarte> 

… 

P19 Pytanie zadawane jeśli w P17 padła odpowiedź 1. 

 

Kiedy założył(a) Pan(i) tego typu przedsiębiorstwo?  

 

 

1- Przed przystąpieniem do udziału w 
projekcie. 

2- W trakcie udziału w projekcie. 

3- Po zakończeniu udziału w Projekcie – 
do 6 miesięcy. 

4- Po zakończeniu udziału w Projekcie – 
powyżej 6 miesięcy. 

 

P20 Pytanie zadawane jeśli w P17 padła odpowiedź 1. 

 

Czy Pana(i) przedsiębiorstwo (typu spin off/out) nadal 
funkcjonuje?  

1-Tak (P22) 

2-Nie (P21) 

 

P21 Jakie były główne powody zaprzestania funkcjonowania 
przedsiębiorstwa? 

 

1- Zbyt duża konkurencja na rynku. 

2- Załamanie popytu, spadek liczby 
zamówień. 
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<możliwość wielokrotnej odpowiedzi> 3- Brak możliwości skorzystania ze 
wsparcia lub doradztwa na etapie 
pierwszych kłopotów.  

4- Zbyt wysokie koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej.  

5- Zbyt restrykcyjne regulacje prawne.  

6- Nadmierne zadłużenie, kłopoty ze 
spłatą kredytów i pożyczek.  

7-Przyczyny osobiste 

8- Inne, jakie?.......  

P22 W jakim stopniu formy wsparcia, które otrzymał Pan/Pani w 
projekcie <nazwa> przyczyniły się do założenia działalności 
gospodarczej typu spin off/spin out? 

 

1-W bardzo dużym stopniu. 

2- W raczej dużym stopniu. 

3- W ani dużym, ani małym stopniu. 

4- W raczej małym stopniu. 

5- W bardzo małym stopniu. 

6-  Nie wiem/trudno powiedzieć. 

P23 Czy gdyby nie uczestniczył(a) Pan/Pani w projekcie <nazwa> 
to mimo wszystko zdecydował(a)by się Pan/Pani na 
założenie/współzałożenie działalności typu spin-off/spin-out? 

 

 

1-Tak (P25) 

2- Nie (P25) 

3- Nie wiem/trudno powiedzieć (P25) 

P24 Pytanie zadawane jeśli w P17 padła odpowiedź 2. 

 

Jakie były przyczyny nie założenia działalności typu spin off/ 
spin out? 

 

<możliwość wielokrotnej odpowiedzi> 

1-Projekt nie zakładał takich działań. 

2-Brak kapitału na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

3-Brak pomysłu na działalność 
gospodarczą. 

4-Brak wiedzy na temat prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

5-Brak wiedzy na temat rozliczania 

działalności gospodarczej. 

6-Brak wiedzy na temat zakładania 
działalności gospodarczej. 

7- Powody osobiste. 

8- Inne (jakie?)… 

P25 Jakie w Pani/Pana opinii bariery napotykają osoby chcące 
założyć działalność gospodarczą typu spin off/spin out?  

 

<możliwość wielokrotnej odpowiedzi> 

1- Brak kapitału na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej.  

2- Brak pomysłu na działalność 
gospodarczą.  

3- Brak wiedzy na temat prowadzenia 
działalności gospodarczej.  

4- Brak wiedzy na temat rozliczania 
działalności gospodarczej (forma 
opodatkowania) 

 5- Brak wiedzy na temat zakładania 
działalności gospodarczej. 

6- Inne bariery (jakie?)… 
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Dodatkowe efekty  

P26 

 

Czy udział w projekcie <nazwa> przyniósł Panu/i jakieś 
inne/dodatkowe korzyści (takie, które nie były przewidziane 
w projekcie)? 

1- tak  

2- nie  

3-nie wiem/trudno powiedzieć  

P27 

 

Proszę wskazać jakie to było korzyści? 

(np. nabranie pewności siebie, zdobycie nowych znajomości, 
rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, itp.) 

<pytanie otwarte> 

… 

Blok pytań, dotyczący transferu wiedzy w regionie 

P28 

 

Jak ocenił(a)by Pan/Pani obecny stopień rozwoju transferu 
wiedzy w województwie łódzkim (tj. stopień współpracy sfery 
przedsiębiorczości i jednostek B+R)? 

1- zdecydowanie wystarczający  

2- raczej wystarczający  

3- ani wystarczający, ani 
niewystarczający 

4- raczej niewystarczający  

5-zdecydowanie niewystarczający 

6- trudno powiedzieć 

P29 

 

Jakie bariery (jeśli w ogóle) dostrzega Pan/Pani we 
współpracy przedsiębiorstw z jednostkami B+R? 

<pytanie otwarte> 

… 

 

P30 Jakie w Pana/i opinii działania należałoby podjąć w celu 
wsparcia procesu transferu wiedzy w województwie łódzkim?  

<pytanie otwarte> 

… 

P31 Czy w Pana/Pani opinii projekt <nazwa> miał pozytywny 
wpływ na zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami i ośrodkami B+R? 

<pytanie otwarte> 

… 

P32 

 

Jak ocenił(a)by Pan/Pani obecny stopień rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej w województwie łódzkim? 

1- zdecydowanie wystarczający  

2- raczej wystarczający  

3- ani wystarczający, ani 
niewystarczający 

4- raczej niewystarczający  

5-zdecydowanie niewystarczający 

6- trudno powiedzieć 

P33 Czy oferowane w regionie wsparcie w zakresie transferu 
wiedzy jest w Pani/Pana opinii wystarczające (w kontekście 
Pana/Pani potrzeb)?  

 

 

1- Tak (P35) 

2- Nie (P34) 

3 -Nie wiem/trudno powiedzieć (P34) 

P34 Pytanie zadawane, jeśli w P33 padła odpowiedź 2 lub 3. 

 

Jakie inne, nieoferowane w zakresie transferu wiedzy 
wsparcie chciałby Pan/Pani otrzymać? 

<pytanie otwarte> 

…. 
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P35 

 

Czy w Pani/Pana ocenie, realizacja projektu <nazwa> 
odpowiada potrzebom regionu łódzkiego (w tym również 
rynku pracy)? 

 

 

1- odpowiada w pełnym stopniu (P36) 

2- raczej odpowiada (P36) 

3- ani odpowiada, ani nie odpowiada 

4- raczej nie odpowiada (P37) 

5- zdecydowanie nie odpowiada (P37) 

6- trudno powiedzieć 

P36 Pytanie zadawane, jeśli w P35 padła odpowiedź 1 lub 2. 

W jakim zakresie realizacja projektu odpowiada potrzebom 
regionu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P37 Pytanie zadawane, jeśli w P35 padła odpowiedź 4 lub 5. 

W jakim zakresie realizacja projektu nie odpowiada 
potrzebom regionu? 

<pytanie otwarte> 

… 

METRYCZKA 

M1 Proszę wskazać swój obecny status (w momencie realizacji 
badania)? 

 

<dopytać o zmianę statusu w momencie przystąpienia do 
udziału w projekcie i momencie prowadzenia badania> 

1 – Przedsiębiorca (branża, status firmy) 

2 - Pracownik przedsiębiorstwa 
(stanowisko,branża) 

3 - Pracownik naukowy / dydaktyczno-
naukowy  

4 - Absolwent uczelni wyższej (kierunek) 

5 - Student(ka) (rok studiów, kierunek)  

6 - Doktorant(ka)  

7 - Inny status (jaki?) … 

Inne elementy metryczki zaimportowane z bazy PEFS 

 Kwestionariusze CATI z Beneficjentami 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Poddziałania 6.1.1 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu>, który Państwo realizowali. 

Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki zostaną 

wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie będzie udostępniana 

organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym instytucjom. Bardzo proszę o szczere 

odpowiedzi.   

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU 

P1 Jaka była grupa docelowa realizowanego 

przez Państwa projektu. 

<kafeteria grup docelowych z PEFS, wielokrotny 

wybór> 

P2 Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na 

realizację projektu dla właśnie tej grupy 

docelowej, a nie jakiejś innej grupy? 

Przeczytam teraz kilka powodów, proszę 

wskazać maksymalnie dwa najbardziej 

a. jest to grupa, którą łatwiej zrekrutować 

do projektu, niż inne grupy, 

b. mamy lepsze rozpoznanie potrzeb 
szkoleniowych tej grupy docelowej ze 

względu na nasze doświadczenie, 
c. w przypadku tej grupy docelowej łatwiej 
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pasujące do Państwa sytuacji. 

 

osiągnąć wskaźniki założone w 
projekcie, 

d. jest to grupa w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy, uważamy, że 
trzeba ich w szczególności wspierać, 

e. wynika z naszego profilu działalności 
oraz nakierowania na taką grupę 

docelową 

f. wybór tej grupy docelowej nastąpił 
dopiero po przeprowadzeniu analizy 

sytuacji różnych grup na rynku pracy, 
g. mamy doświadczenie w realizacji 

projektów dla danej grupy docelowej 

h. wytyczne do konkursu narzucały daną 
grupę docelową 

i. inne powody – jakie?...... 

P3 W jaki sposób przeprowadziliście Państwo 

analizę potrzeb grupy docelowej 

przygotowując projekt? 

 

Przeczytam teraz kilka metod 
diagnozowania potrzeb. Proszę wskazać 

maksymalnie dwie najistotniejsze metody, 

które Państwo zastosowali. 

a. analiza raportów na temat rynku pracy 

w woj. łódzkm, 

b. analiza raportów na temat rynku pracy 
w powiecie, w którym realizowany 

jest/był projekt, 
c. analiza statystyk WUP, PUP, Urzędu 

Statystycznego, 

d. opieraliśmy się na własnych 
doświadczeniach i znajomości potrzeb 

grup docelowych, 
e. własne badania rynku pracy, np. 

badania ankietowe, wywiady z 
pracodawcami itd. 

f. inne metody – jakie? 

P4 Z których powiatów województwa łódzkiego 
byli uczestnicy projektu? 

Proszę wskazać powiaty, z których 

pochodzili uczestnicy projektu. Wystarczą te 
powiaty, z których była większość 

uczestników. 

a. m. Łódź  
b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 
e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 
g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 
i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 
l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 
n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 
q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 
s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 
v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 
x. powiat zgierski 

y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P5 Czy zauważył/a Pan/i wzmożone 
a. Tak 
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zainteresowanie wsparciem wśród 
mieszkańców któregoś z powiatów? 

b. Nie  
c. Nie wiem/trudno powiedzieć  

P6 Pytanie zadawane, jeśli w P5 zaznaczono 
odpowiedź a. 

Wśród mieszkańców których powiatów 

zaważył/a Pan/i szczególne zainteresowane 

wsparciem? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 powiaty. 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  
c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 
f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 
h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 
k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 
m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 
o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 
r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 
t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 
w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 
y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w P5 zaznaczono 
odpowiedź a. 

Jaka wg Pana/Pani może być przyczyna 

szczególnego zainteresowania wsparciem 
osób zamieszkujących właśnie te powiaty? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi, 

z którymi zgadza się Pan/Pani w 
największym stopniu. 

a. Mało projektów realizowanych w tym 

powiecie 
b. Trudna sytuacja gospodarcza w 

powiecie 
c. Duża liczba przedstawicieli danych grup 

docelowych Poddziałania 

d. Sprawny system  rozpowszechniania 
informacji na temat możliwości udziału 

w projekcie 
e. Łatwość w dotarciu do grupy docelowej 

w danym powiecie 
f. Inna przyczyna, jaka?... 

FORMY WSPARCIA ZASTOSOWANE W PROJEKCIE 

P8 Jakie formy wsparcia wykorzystali Państwo 

w projekcie? 

Proszę wskazać wszystkie formy wsparcia, 

które wystąpiły w Państwa projekcie. 

<kafeteria form wsparcia z PEFS> 

P9 Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na 
realizację projektu uwzględniającego akurat 

ten zestaw form wsparcia?  

Przeczytam teraz kilka powodów, proszę 

wskazać maksymalnie dwa najbardziej 
pasujące do Państwa sytuacji. 

a. ze względu na zaplecze kadrowe 
(trenerzy, doradcy), którym 

dysponujemy, 
b. ze względu na infrastrukturę, którą 

dysponujemy (sale/pomieszczenia, w 
których możliwe było przeprowadzenie 

akurat takich działań), 

c. łatwiej zrekrutować uczestników na 
wsparcie tego typu, 

d. znamy się na tym temacie/w tym 
obszarze lepiej, niż na innych, 
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e. wybór wsparcia nastąpił dopiero po 
przeprowadzeniu analizy potrzeb rynku 

pracy, 

f. inne powody – jakie? ……. 

SKUTECZNOŚĆ OFEROWANEGO WSPARCIA 

P10 
Czy wg Pani/Pana wsparcie oferowane w 

ramach zrealizowanego przez Państwa 
projektu przyczyniło się do pozytywnej 

zmiany sytuacji zawodowej uczestników? 

a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 
c. Ani tak, ani nie 

d. Raczej nie 
e. Zdecydowanie nie 

f. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P11 
Jaka wg Pani/Pana wiedzy część 
uczestników projektu polepszyła swoją 

sytuację na rynku pracy? 

a. 0-25% 
b. 26-50% 

c. 41-75% 

d. 76-90% 
e. 91- 100% 

f. nie wiem/trudno powiedzieć 

 

P12 Czy orientuje się Pani/Pan, ilu spośród 
uczestników realizowanego przez Państwa 

projektu znalazło pracę dzięki otrzymanemu 

wsparciu? 

a. Tak 
b. Nie  

P13 Pytanie zadawane, jeśli w P12 zaznaczono 
odpowiedź a. 

Ilu uczestników znalazło pracę? 

<wpisać podaną przez respondenta liczbę> 

 

 

 

P14 Pytanie zadawane, jeśli w P12 zaznaczono 
odpowiedź a. 

Które z form wsparcia oferowane w 
Poddziałaniu 6.1.1 uważa Pan/Pani za 

najbardziej użyteczne w kontekście poprawy 
sytuacji uczestników na rynku pracy? 

Proszę wskazać maksymalnie trzy 
najbardziej użyteczne formy wsparcia w 

kolejności od najbardziej użytecznej do 

najmniej użytecznej. 

(pytanie z rangowaniem) 

<kafeteria form wsparcia z PEFS + żadne z 

powyższych 

P15 Które z form wsparcia oferowane w 

Poddziałaniu 6.1.1 uważa Pan/Pani za 
najmniej użyteczne w kontekście poprawy 

sytuacji uczestników na rynku pracy? 

Proszę wskazać maksymalnie trzy najmniej 

użyteczne formy wsparcia w kolejności od 

najbardziej użytecznej do najmniej 
użytecznej. 

<kafeteria form wsparcia z PEFS + żadne z 

powyższych 

P16 Jakie inne wsparcie byłoby użyteczne w 
kontekście poprawy sytuacji grupy 
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docelowej na rynku pracy? 

<pytanie otwarte> 

P17 Jakie czynniki mogłyby sprawić, aby projekt 

był bardziej skuteczny w poprawie sytuacji 
na rynku pracy w powiecie? 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 

odpowiedzi, z którymi w największym 
stopniu się Pan/Pani zgadza. 

a. skierowanie projektu do innej grupy 

docelowej  
b. wybór innego obszaru realizacji projektu 

(np. projekt realizowany byłby w innym 

powiecie/gminie, na terenie 
miejskim/wiejskim itp.)  

c. rozszerzenie zakresu oferowanych form 
wsparcia 

d. zmniejszenie zakresu oferowanych form 

wsparcia 
e. wyższe dofinansowanie projektu 

f. inny system wyboru projektów, jaki?... 
g. inny sposób rozliczania projektów, 

jaki?... 
h. inne, jakie?... 

OKOLICZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU  

P18 Czy w toku realizacji projektu wystąpiły 

jakieś problemy lub niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 

których Państwo doświadczyli w toku 
realizacji projektu. 

a. problemy organizacyjne związane 

rekrutacją uczestników 
b. problemy z organizacją szkoleń 

c. problemy z organizacją wsparcia 
doradczego 

d. problemy finansowe (długi czas 
oczekiwania na płatności) 

e. problemy proceduralne (zbyt 

skomplikowane/ przedłużające się 
procedury; częste zmiany procedur) 

f. problemy w obszarze informacji i 
promocji  

g. inne problemy – jakie?... 

h. w toku realizacji projektu nie wystąpiły 
żadne problemy 

P19 Pytanie zadawane, jeśli w P18 wskazano 
odpowiedz a. 

 

Jakiego rodzaju trudności z rekrutacją 
wystąpiły w przypadku Państwa projektu? 

Proszę wskazać trudności w rekrutacji, które 
miały wpływ na realizację projektu. 

a. Analiza rynku pracy nie sprawdziła się w 
rzeczywistości (np. mniej chętnych niż 

przewidywano) 

b. Problemy z motywacją i świadomością 
grupy docelowej 

c. Zbyt małe zainteresowanie w grupie 
docelowej 

d. Termin rekrutacji 

e. Rywalizacja pomiędzy beneficjentami o 
zrekrutowanie danego uczestnika 

f. Nie było problemu z rekrutacją 
g. Inne (jakie?...) 

EFEKTY REALIZOWANIA PROJEKTÓW 

P20 Czy uważa Pan/Pani, że realizacja projektu 
przyniosła jakieś nieoczekiwane pozytywne 

rezultaty? 

a. Zdecydowanie tak 
b. Raczej tak 

c. Ani tak, ani nie 

d. Raczej nie 
e. Zdecydowanie nie 

f. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P21 Pytanie zadawane, jeśli w P20 wskazano 
odpowiedz a lub b. 
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Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

Pytanie otwarte 

P22 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 
przyniosła jakieś nieoczekiwane negatywne 

efekty? 

a. Zdecydowanie tak  
b. Raczej tak 

c. Ani tak, ani nie 

d. Raczej nie 
e. Zdecydowanie nie 

f. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P23 Pytanie zadawane, jeśli w P22 wskazano 
odpowiedz a lub b. 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

Pytanie otwarte 

 

METRYCZKA 

M1 Typ beneficjenta 1 - przedsiębiorstwo (firma szkoleniowa), 

2 - organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub 

fundacja), 

3 - organizacja pracodawców, 

4 - związek zawodowy, 

5 - samorząd terytorialny (urząd gminy lub 

starostwo powiatowe), 

6 - powiatowy urząd pracy,  

7 - jednostka organizacyjna samorządu 

terytorialnego (np. szkoła), 

8 - inny – wpisz jaki typ beneficjenta? 

M2 Powiat siedziby (filii/ oddziału) beneficjenta 
a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  
c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 
e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 
g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 
j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 
l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 
o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 
q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 
t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 
v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 
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x. powiat zgierski 
y. poza województwem łódzkim 

M4 Rok rozpoczęcia realizacji projektu 1 – 2008, 

2 – 2009, 

3 – 2010, 

4 – 2011, 

5 – 2012, 

6 – 2013, 

7 – 2014, 

8 – 2015. 

M5 Powiaty, na terenie których realizowany był 

projekt 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  
c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 
e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 
h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 
j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 
m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 
o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 
q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 
t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 
v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 
y. poza województwem łódzkim 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Poddziałania 6.1.2 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu>, który Państwo realizowali. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU 

P1 Kto uczestniczył w projekcie realizowanym przez 

Państwa (jakie były grupy docelowe)? 

… 
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<pytanie otwarte> 

P2 Jakiego typu instrumenty wsparcia były realizowane? 

<wielokrotny wybór> 

1 -  Dofinansowanie do 

wynagrodzenia pracowników 

(część wynagrodzenia) 

2 -  Finansowanie miejsca pracy 

(Całość wynagrodzenia) 

3 -  Szkolenia dla pracowników 

4 -  Studia podyplomowe dla 

pracowników 

5 -  Studia wyższe 

(licencjackie/magisterskie) 

6 -  Inne, jakie?... 

P3 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 1. 

Ile stanowisk pracy było dofinansowywanych w 

ramach projektu? 

(wpisać liczbę) … 

P4 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 1. 

Jakie stanowiska pracy były dofinansowywanie w 

ramach projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P5 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 2. 

Ile stanowisk pracy było finansowanych w 100% w 
ramach projektu? 

(wpisać liczbę) … 

P6 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 2. 

Jakie stanowiska pracy były finansowane w 100% w 
ramach projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P7 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 1 lub 2. 

Jakie efekty miało zatrudnienie dodatkowych 

pracowników w ramach projektu realizowanego z 

Poddziałania 6.1.2? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 najważniejsze efekty 

tego wsparcia. 

1- Możliwość poszerzenia 
zakresu usług oferowanych 

klientom 

2- Zwiększenie skuteczności 
działań z zakresu aktywizacji 

zawodowej poparte 
wskaźnikami 

3- Możliwość odciążenia 
budżetu urzędu pracy dzięki 

wsparciu finansowemu z EFS 

4- Możliwość zachowania 
miejsca pracy, które bez 

tego wsparcia zostało by 
zlikwidowane/nie powstałoby 

5- Zwiększenie jakości 

oferowanych usług w 
zakresie pomocy w 

znalezieniu zatrudnienia 

6- Inne, jakie?... 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

P8 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 1 lub 2. 

Czy wg P. wsparcie w ramach projektu zatrudnienia 

pracowników urzędu przyczyniło się do bardziej 

skutecznych działań urzędu w zakresie aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych? 

1 -  zdecydowanie tak 

2 -  raczej tak 

3 -  ani tak, ani nie 

4 -  raczej nie 

5 -  zdecydowanie nie 

6 -  (nie czytać!) nie 
wiem/trudno powiedzieć 

P9 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 1 lub 2. 

Czy miejsca pracy dofinansowywane w ramach 
projektu będą utrzymane po zakończeniu realizacji 

projektu? 

1- Tak, w tej samej liczbie 

2- Tak, ale w mniejszej liczbie 

3- Nie, wszystkie zostaną 

zlikwidowane 

4- Inne rozwiązanie, jakie?... 

5- Nie wiem/trudno powiedzieć 

P10 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 1 lub 2. 

Proszę wyobrazić sobie, że nie realizują Państwo 

projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL. Czy w 

takiej sytuacji obowiązki wykonywane przez 
doradców zawodowych i pośredników, których 

zatrudnienie jest finansowane/dofinansowane w 
ramach projektu byłyby realizowane w Państwa 

urzędzie w takim samym wymiarze? 

1 -  Tak, byłyby wykonywane w 
takim samym wymiarze 

przez pracowników 

wynagradzanych z innych 
źródeł finansowania  

2 -  Nie, zadania byłyby 
wykonywane, ale w 

mniejszym wymiarze 

3 -  Nie, obowiązki te nie byłyby 
wykonywane (stan 

zatrudnienia byłby mniejszy 
niż w sytuacji 

dofinansowania w ramach 
Projektu) 

4 -  (nie czytać!) Nie 

wiem/trudno powiedzieć 

P11 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 3. 

Jaka była tematyka szkoleń oferowanych 

pracownikom w ramach projektu? 

 

<pytanie otwarte> 

… 

P12 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 3. 

Ilu pracowników ukończyło szkolenia realizowane w 

ramach projektu? 

(wpisać liczbę) … 

P13 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 4. 

Jaka była tematyka studiów podyplomowych 

oferowanych pracownikom w ramach projektu? 

 

<pytanie otwarte> 

… 

P14 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 4. (wpisać liczbę) … 
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Ilu pracowników ukończyło studia podyplomowe 
realizowane w ramach projektu? 

P15 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 5. 

Jaka była tematyka studiów wyższych 
oferowanych pracownikom w ramach projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P16 Jeśli w P2 wskazano odpowiedź 5. 

Ilu pracowników ukończyło studia wyższe 

realizowane w ramach projektu? 

(wpisać liczbę) … 

P17 Proszę ocenić, który z instrumentów wsparcia 
oferowanych w ramach realizowanego przez Państwa 

projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 był najbardziej 
skuteczny? 

Proszę wskazać 1 najbardziej użyteczny instrumenty 

wsparcia. 

1- Dofinansowanie do 

wynagrodzenia pracowników 

(część wynagrodzenia) 

2- Finansowanie miejsca pracy 

(Całość wynagrodzenia) 

3- Szkolenia dla pracowników 

4- Studia podyplomowe dla 

pracowników 

5- Studia wyższe 

(licencjackie/magisterskie) 

6- Inne, jakie?... 

P18 Dlaczego akurat ten instrument wsparcia okazał się 
najbardziej skuteczne? 

<pytanie otwarte> 

… 

OKOLICZNOŚCI I EFEKTY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 

P19 Czy w toku realizacji projektu wystąpiły jakieś 
problemy lub niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, których 

Państwo doświadczyli w toku realizacji projektu. 

 

a. problemy organizacyjne 
związane rekrutacją uczestników  

b. problemy finansowe (długi czas 

oczekiwania na płatności) 

c. problemy proceduralne (zbyt 

skomplikowane/ przedłużające 
się procedury; częste zmiany 

procedur) 

d. problemy z motywacją 
uczestników do uczestnictwa w 

projekcie 

e. problemy w obszarze informacji i 

promocji  

f. inne problemy – jakie?... 

g. w toku realizacji projektu nie 

wystąpiły żadne problemy 

P20 Pytanie zadawane, jeśli w P19 nie wskazano 
odpowiedzi 7. 

Jakie rozwiązania pozwoliłyby na uniknięcie 
pojawiających się problemów? 

… 
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<pytanie otwarte> 

P21 Jakie narzędzia wsparcia inne od tych oferowanych w 
ramach Poddziałania 6.1.2 dla pracowników 

publicznych służb zatrudnienia byłyby użyteczne w 
kontekście wzmocnienia kompetencji kadr na rzecz 

aktywizacji osób bezrobotnych na rynku pracy w 

regionie? 

<pytanie otwarte> 

… 

P22 Czy uważa Pan/Pani, że realizacja projektu przyniosła 
jakieś nieoczekiwane pozytywne rezultaty? 

a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 

c. Ani tak, ani nie 

d. Raczej nie 

e. Zdecydowanie nie 

f. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P23 Pytanie zadawane, jeśli w P22 zaznaczono odpowiedź 
1 lub 2 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty przyniosła 
realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P24 Czy uważa Pan/Pani, że realizacja projektu przyniosła 
jakieś nieoczekiwane negatywne efekty? 

a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 

c. Ani tak, ani nie 

d. Raczej nie 

e. Zdecydowanie nie 

f. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P25 Pytanie zadawane, jeśli w P24 zaznaczono odpowiedź 
1 lub 2. 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty przyniosła 
realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

METRYCZKA 

M1 Powiat – siedziba beneficjenta 

 

1 -  m. Łódź  

2 -  m. Piotrków Trybunalski  

3 -  m. Skierniewice 

4 -  powiat bełchatowski 

5 -  powiat brzeziński 

6 -  powiat kutnowski 

7 -  powiat łaski 

8 -  powiat łęczycki 

9 -  powiat łowicki 
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10 -  powiat łódzki wschodni 

11 -  powiat opoczyński 

12 -  powiat pabianicki 

13 -  powiat pajęczański 

14 -  powiat piotrkowski 

15 -  powiat poddębicki 

16 -  powiat radomszczański 

17 -  powiat rawski 

18 -  powiat sieradzki 

19 -  powiat skierniewicki 

20 -  powiat tomaszowski 

21 -  powiat wieluński 

22 -  powiat wieruszowski 

23 -  powiat zduńskowolski 

24 -  powiat zgierski 

25 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

M2 Wielkość lokalizacji siedziby beneficjenta 1 -  Wieś 

2 -  Miasto do 10 tys. mieszkańców 

3 -  Miasto 11-20 tys. mieszkańców 

4 -  Miasto 21-50 tys. mieszkańców 

5 -  Miasto 51- 100 tys. mieszkańców 

6 -  Miasto 101-500 tys. mieszkańców 

7 -  Miasto powyżej 500 tys. 
mieszkańców 

 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Poddziałania 6.1.3 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu>, który Państwo realizowali. 

Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki zostaną 

wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie będzie udostępniana 

organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym instytucjom. Bardzo proszę o szczere 

odpowiedzi.   

GRUPY DOCELOWE 

P1 Które grupy osób otrzymały wsparcie w 
ramach realizacji Państwa projektu w 
ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL? 

Proszę zaznaczyć wszystkie grupy 
docelowe, do których był skierowany 
Państwa projekt. 

1 -  osoby bezrobotne 

2 -  osoby bezrobotne do 25 roku 

3 -  osoby długotrwale bezrobotne 

4 -   kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 
dziecka, 

5 -  bezrobotni powyżej 50 roku życia, 
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6 -  bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez 
doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia 
średniego, 

7 -  bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno 
dziecko do 18 roku życia, 

8 -  bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia 
wolności nie podjęli zatrudnienia, 

9 -  bezrobotni niepełnosprawni 

10 -  inne grupy – jakie? 

P2 Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na 
realizację projektu właśnie dla tych grup 
docelowych?  

 

Przeczytam teraz kilka powodów, proszę 
wskazać maksymalnie dwa najbardziej 
pasujące do Państwa sytuacji. 

 

1 -  jest to grupa, którą łatwiej zrekrutować do projektu 

2 -  mamy lepsze rozpoznanie potrzeb tej grupy docelowej 

3 -  przy tej grupie docelowej łatwiej osiągnąć wskaźniki 
założone w projekcie 

4 -  wynika z naszego profilu działalności oraz 
nakierowania na taką grupę docelową 

5 -  mamy doświadczenie w realizacji projektów dla danej 
grupy docelowej 

6 -  wytyczne do konkursu narzucały daną grupę docelową 

7 -  zdiagnozowane zapotrzebowanie na wsparcie wynikłe 
z analizy potrzeb regionalnego rynku pracy 

8 -  ścisły związek wybranej formy wsparcia z 
kompetencjami danej grupy docelowej  

9 -  inne powody – jakie?...... 

10 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P3 Czy poziom zainteresowania 
potencjalnych uczestników projektu 
<nazwa> udziałem w nim był zgodny z 
Państwa oczekiwaniami? 

a. Tak 

b. Nie  

c. Trudno powiedzieć 

P4 Pytanie zadawane, jeśli w P3 udzielono 
odpowiedzi 2. 

Co w Pani/Pana opinii wpłynęło na 
zwiększone/zmniejszone zainteresowanie 
udziałem w projekcie? 

<pytanie otwarte> 

… 

P5 W jaki sposób przeprowadziliście Państwo 
analizę potrzeb grupy docelowej 
przygotowując projekt? 

 

Przeczytam teraz kilka metod 
diagnozowania potrzeb. Proszę wskazać 
maksymalnie dwie najistotniejsze metody, 
które Państwo zastosowali. 

a. analiza raportów na temat rynku pracy w woj. 
łódzkim, 

b. analiza raportów na temat rynku pracy w powiecie, w 
którym realizowany jest/był projekt, 

c. analiza statystyk własnych (PUP), Urzędu 
Statystycznego, 

d. opieraliśmy się na własnych doświadczeniach i 
znajomości potrzeb grup docelowych, 

e. własne badania rynku pracy 

f. współpraca z konkretnym pracodawcą/pracodawcami, 
którzy mieli określone potrzeby szkoleniowe/doradcze 

g. inne metody – jakie? 

h. nie przeprowadzaliśmy analizy potrzeb grupy 
docelowej 
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i. nie wiem/trudno powiedzieć 

P6 Czy otrzymana przez Państwa kwota 
dofinansowania była wystarczająca, aby 
móc rzetelnie zrealizować Państwa 
projekt? 

1 -  zdecydowanie tak 

2 -  raczej tak 

3 -  ani tak, ani nie 

4 -  raczej nie 

5 -  zdecydowanie nie 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w P6 udzielono 
odpowiedzi 4 lub 5. 

Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty 
byłby dla Państwa wystarczający, aby 
móc rzetelnie zrealizować projekt? 

<pytanie otwarte> 

…… 

 

Formy wsparcia 

P8 Jakie formy wsparcia zastosowali Państwo 
w projekcie? 

13 -  szkolenia 

14 -  warsztaty/kursy 

15 -  poradnictwo zawodowe 

16 -  pośrednictwo pracy 

17 -  staże/praktyki 

18 -  przygotowanie zawodowe 

19 -  Indywidualne Plany Działań 

20 -  środki na rozwój przedsiębiorczości  

21 -  wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy 

22 -  prace interwencyjne 

23 -  inne formy wsparcia – jakie?... 

 

SKUTECZNOŚĆ OFEROWANEGO WSPARCIA 

P9 Czy wg Pani/Pana wsparcie oferowane w 
ramach zrealizowanego przez Państwa 
projektu przyczyniło się do pozytywnej 
zmiany sytuacji zawodowej uczestników? 

a. zdecydowanie tak 

b. raczej tak 

c. ani tak, ani nie 

d. raczej nie 

e. zdecydowanie nie 

f. nie wiem/trudno powiedzieć 

P10 Pytanie zadawane, jeśli w P9 udzielono 
odpowiedzi 1 lub 2. 

Jaka wg P. wiedzy część uczestników 
projektu podjęła pracę? 

a. 0-25% 

b. 26-50% 

c. 41-75% 

d. 76-90% 

e. 91- 100% 

f. nie wiem/trudno powiedzieć 

P11 Pytanie zadawane, jeśli w P9 udzielono 
odpowiedzi 1 lub 2. 

… 
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W jaki sposób wsparcie oferowane w 
ramach zrealizowanego przez Państwa 
projektu przyczyniło się do zmiany 
sytuacji zawodowej uczestników? 

<pytanie otwarte> 

P12 Spośród wykorzystywanych przez 
Państwa form wsparcia w ramach 
projektu, proszę wskazać najbardziej 
skuteczne narzędzie aktywizacji osób 
bezrobotnych. 

W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

1 -  szkolenia 

2 -  warsztaty/kursy 

3 -  poradnictwo zawodowe 

4 -  pośrednictwo pracy 

5 -  staże/praktyki 

6 -  przygotowanie zawodowe 

7 -  Indywidualne Plany Działań 

8 -  środki na rozwój przedsiębiorczości (w tym doradztwo 
i szkolenia) 

9 -  wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy 

10 -  prace interwencyjne 

11 -  inne – jakie?... 

12 -  żadna z form wsparcia nie była skuteczna 

13 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P13 Spośród wykorzystywanych przez 
Państwa form wsparcia w ramach 
projektu, proszę wskazać najmniej 
skuteczne narzędzie aktywizacji osób 
bezrobotnych. 

W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

1 -  szkolenia 

2 -  warsztaty/kursy 

3 -  poradnictwo zawodowe 

4 -  pośrednictwo pracy 

5 -  staże/praktyki 

6 -  przygotowanie zawodowe 

7 -  Indywidualne Plany Działań 

8 -  środki na rozwój przedsiębiorczości (w tym doradztwo 
i szkolenia) 

9 -  wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy 

10 -  prace interwencyjne 

11 -  inne – jakie?... 

12 -  każda z form wsparcia była skuteczna 

13 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P14 Pytanie zadawane, gdy w P12 nie 
wskazano odpowiedzi 12 lub 13. 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić 
formę wsparcia wskazaną jako najbardziej 

skuteczną>  za najskuteczniejszą formę 
wsparcia osób bezrobotnych? 

<pytanie otwarte> 

… 

P15 Pytanie zadawane, gdy w P13 nie 
wskazano odpowiedzi 12 lub 13. 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić 
formę wsparcia wskazaną jako najmniej 

… 
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skuteczną>  za najmniej skuteczną formę 
wsparcia osób bezrobotnych? 

<pytanie otwarte> 

P16 Czy P. zdaniem można byłoby zastosować 
inny (nieprzewidziany w ramach tego 
Poddziałania PO KL) rodzaj wsparcia w 
projekcie, osiągając przy tym wszystkie 
założone we wniosku rezultaty/wskaźniki? 

a) tak 

b) nie 

c) nie wiem/trudno powiedzieć 

P17 Pytanie zadawane, jeśli w P16 udzielono 
odpowiedzi 1. 

Jakie inne skuteczne formy wsparcia P. 
zdaniem można by zastosować w ramach 
tego Poddziałania PO KL? 

<pytanie otwarte> 

… 

P18 Jakie czynniki mogłyby sprawić, aby 
projekt był bardziej skuteczny w zakresie 
aktywizacji osób bezrobotnych? 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 2 
odpowiedzi, z którymi w największym 
stopniu się Pan/Pani zgadza. 

a. skierowanie projektu do innej grupy docelowej  

b. rozszerzenie zakresu oferowanych form wsparcia 

c. zmniejszenie zakresu oferowanych form wsparcia 

d. wyższe dofinansowanie projektu 

e. inny sposób rozliczania projektów, jaki?... 

f. inne, jakie?... 

g. nie wiem/trudno powiedzieć 

P19 Na ile trwałe w P. opinii są efekty 
interwencji wsparcia udzielonego w 
ramach projektu <nazwa>? 

a. bardzo trwałe 

b. raczej trwałe 

c. ani trwałe, ani nietrwałe 

d. raczej nietrwałe 

e. zdecydowanie nietrwałe 

f. nie wiem/trudno powiedzieć 

OKOLICZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU  

P20 Czy w toku realizacji projektu wystąpiły 
jakieś problemy lub niepożądane 
zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 
których Państwo doświadczyli w toku 
realizacji projektu. 

a. problemy organizacyjne związane rekrutacją 
uczestników 

b. problemy z organizacją szkoleń 

c. problemy finansowe (długi czas oczekiwania na 
płatności) 

d. problemy proceduralne (zbyt skomplikowane/ 
przedłużające się procedury; częste zmiany procedur) 

e. problemy w obszarze informacji i promocji  

f. problemy z realizacją poszczególnych form wsparcia – 
jakich? 

g. problemy z realizacją poszczególnych form wsparcia – 
jakich?... 

h. inne problemy – jakie?... 

i. w toku realizacji projektu nie wystąpiły żadne 
problemy 

j. nie wiem/trudno powiedzieć 

P21 Pytanie zadawane, jeśli w P20 wskazano 
odpowiedź 1. 

a. Analiza rynku pracy nie sprawdziła się w 
rzeczywistości (np. mniej chętnych niż przewidywano) 
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Jakiego rodzaju trudności z rekrutacją 
wystąpiły w przypadku Państwa projektu? 

Proszę wskazać trudności w rekrutacji, 
które miały wpływ na realizację projektu. 

b. Problemy z motywacją i świadomością grupy 
docelowej 

c. Zbyt małe zainteresowanie w grupie docelowej 

d. Termin rekrutacji 

e. Rywalizacja pomiędzy beneficjentami o zrekrutowanie 
danego uczestnika 

f. Nie było problemu z rekrutacją 

g. Inne - jakie?... 

EFEKTY REALIZOWANIA PROJEKTÓW 

P22 Czy uważa Pan/Pani, że realizacja 
projektu przyniosła jakieś nieoczekiwane 
pozytywne rezultaty? 

a. zdecydowanie tak 

b. raczej tak 

c. ani tak, ani nie 

d. raczej nie 

e. zdecydowanie nie 

f. nie wiem/trudno powiedzieć 

P23 Pytanie zadawane, jeśli w P22 wskazano 
odpowiedz 1 lub 2. 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty 

przyniosła realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P24 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja 
projektu przyniosła jakieś nieoczekiwane 
negatywne efekty? 

a. zdecydowanie tak  

b. raczej tak 

c. ani tak, ani nie 

d. raczej nie 

e. zdecydowanie nie 

f. nie wiem/trudno powiedzieć 

P25 Pytanie zadawane, jeśli w P24 wskazano 
odpowiedz a lub b. 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

(Pytanie otwarte) 

P26 Jak oceniłby/oceniłaby P. obecną 
sytuację na rynku pracy w Państwa 
powiecie? 

a. bardzo dobra 

b. raczej dobra 

c. ani dobra, ani zła 

d. raczej zła 

e. bardzo zła 

f. trudno powiedzieć 

P27 Pytanie zadawane, jeśli w P26 padła 
odpowiedź 3,4 lub 5.  

Jakie, w Pana/i opinii, działania 
należałoby podjąć w celu poprawy 
sytuacji na rynku pracy w Państwa 
powiecie? 

<pytanie otwarte> 

… 

P28 Czy w Pani/Pana opinii, realizacja a. tak (dlaczego?)… 
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projektu <nazwa> odpowiada potrzebom 
Państwa powiatu?  

b. nie (dlaczego?)… 

c. nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

P29 Czy w Pani/Pana opinii realizacja projektu 
<nazwa> ma realny wpływ na zmiany 
rynku pracy w powiecie? 

 

a. zdecydowanie tak  

b. raczej tak 

c. ani tak, ani nie 

d. raczej nie 

e. zdecydowanie nie 

f. nie wiem/trudno powiedzieć 

P30 Pytanie zadawane, jeśli w P30 padła 
odpowiedź 1 lub 2. 

W jakim stopniu projekt <nazwa> 
miał/ma wpływ na zmianę sytuacji na 
rynku pracy w Państwa powiecie? 

a. bardzo dużym 

b. raczej dużym 

c. ani małym, ani dużym 

d. raczej małym 

e. bardzo małym 

f. nie wiem/trudno powiedzieć 

 

P31 Pytanie zadawane, jeśli w P30 padła 
odpowiedź 1 lub 2. 

W jakim zakresie realizacja projektu 
<nazwa> miała/ma wpływ na zmianę 
sytuacji na rynku pracy w Państwa 
powiecie? 

<pytanie otwarte> 

… 

METRYCZKA 

M1 Powiat siedziby (filii/ oddziału) 
beneficjenta 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 
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r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 

y. poza województwem łódzkim 

M2 Rok rozpoczęcia realizacji projektu 1 – 2008, 

2 – 2009, 

3 – 2010, 

4 – 2011, 

5 – 2012, 

6 – 2013, 

7 – 2014, 

8 – 2015. 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Działania 6.2 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu>, który Państwo realizowali. 

Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki zostaną 

wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie będzie udostępniana 

organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym instytucjom. Bardzo proszę o szczere 

odpowiedzi.   

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU 

P1 Jaka były grupy docelowe realizowanego 
przez Państwa projektu? 

Proszę zaznaczyć wszystkie grupy 
docelowe, do których był skierowany 

Państwa projekt. 

a. osoby długotrwale bezrobotne 
b. kobiety  

c. osoby do 25 roku życia 
d. osoby niepełnosprawne 

e. osoby po 45 roku życia 

f. osoby zamieszkujące w gminach 
wiejskich i miejsko-wiejskich oraz 

mieszkańcy miast do 25 tys. 
mieszkańców zamierzające podjąć  

zatrudnienie w obszarach pozarolniczych 

g. inne (jakie?)…. 

<kafeteria zostanie zweryfikowana na podstawie 
PEFS> 
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P2 Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na 
realizację projektu dla właśnie tej grupy 

docelowej, a nie jakiejś innej grupy?  

Przeczytam teraz kilka powodów, proszę 
wskazać maksymalnie dwa najbardziej 

pasujące do Państwa sytuacji. 

a. jest to grupa, którą łatwiej zrekrutować 
do projektu, niż inne grupy, 

b. mamy lepsze rozpoznanie potrzeb 

szkoleniowych tej grupy docelowej ze 
względu na nasze doświadczenie, 

c. w przypadku tej grupy docelowej łatwiej 
osiągnąć wskaźniki założone w projekcie, 

d. jest to grupa w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy, uważamy, że 
trzeba ich w szczególności wspierać, 

e. wynika z naszego profilu działalności 
oraz nakierowania na taką grupę 

docelową 

f. wybór tej grupy docelowej nastąpił 
dopiero po przeprowadzeniu analizy 

sytuacji różnych grup na rynku pracy, 
g. mamy doświadczenie w realizacji 

projektów dla danej grupy docelowej 
h. wytyczne do konkursu narzucały daną 

grupę docelową 

i. inne powody – jakie?...... 

P3 W jaki sposób przeprowadziliście Państwo 
analizę potrzeb grupy docelowej 

przygotowując projekt? 

Przeczytam teraz kilka metod 
diagnozowania potrzeb. Proszę wskazać 

maksymalnie dwie najistotniejsze metody, 
które Państwo zastosowali. 

a. analiza raportów na temat rynku pracy w 
woj. łódzkim, 

b. analiza raportów na temat rynku pracy w 

powiecie, w którym realizowany jest/był 
projekt, 

c. analiza statystyk Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy /Powiatowego Urzędu Pracy 

/Urzędu Statystycznego, 

d. opieraliśmy się na własnych 
doświadczeniach i znajomości potrzeb 

grup docelowych, 
e. własne badania rynku pracy, np. badania 

ankietowe, wywiady z pracodawcami itd. 

f. inne metody – jakie? 

P4 Z których powiatów województwa 

łódzkiego byli uczestnicy realizowane przez 
Państwa projektu? 

Proszę wskazać powiaty, z których 

pochodzili uczestnicy projektów. 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  
c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 
f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 
h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 
k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 
m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 
o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 
r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 
t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 
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v. powiat wieruszowski 
w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 

y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P5 Czy zauważył/a Pan/i wzmożone 

zainteresowanie wsparciem wśród 

mieszkańców któregoś z powiatów? 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P6 Pytanie zadawane, jeśli w P5 zaznaczono 
odpowiedź a. 

Wśród mieszkańców których powiatów 

zauważył/a Pan/i szczególne 

zainteresowane wsparciem? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 powiaty. 

 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  
c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 
f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 
h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 
k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 
m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 
p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 
r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 
t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 
w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 
y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w P5 zaznaczono 
odpowiedź a. 

Jaka wg Pana/Pani może być przyczyna 

szczególnego zainteresowania wsparciem 
osób zamieszkujących właśnie te powiaty? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi, 

z którymi zgadza się Pan/Pani w 
największym stopniu. 

a. Mało projektów realizowanych w tym 

powiecie 
b. Trudna sytuacja gospodarcza w powiecie 

c. Duża liczba przedstawicieli danych grup 
docelowych Poddziałania 

d. Sprawny system  rozpowszechniania 

informacji na temat możliwości udziału w 
projekcie 

e. Łatwość w dotarciu do grupy docelowej 
w danym powiecie 

f. Inne przyczyny, jakie?... 

g. Nie wiem/trudno powiedzieć 
 

FORMY WSPARCIA ZASTOSOWANE W PROJEKCIE 

P9 Jakie formy wsparcia zastosowali Państwo 
w projekcie? 

<wielokrotny wybór> 

a. Szkolenia 
b. Doradztwo 

c. Wsparcie pomostowe 
d. Dotacja 

P10 Który z tych elementów jest wg Pana/Pani 

najbardziej skuteczny w kontekście 
wsparcia w zakładaniu i prowadzeniu 

działalności gospodarczej przez 

uczestników?  

a. Szkolenia 

b. Doradztwo 
c. Wsparcie pomostowe 

d. Dotacja 
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Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź. 

P11 W jakich branżach uczestnicy projektu 
najczęściej zakładali działalność 

gospodarczą w wyniku uczestnictwa w 
projekcie?  

Proszę zaznaczyć 3 branże, w których 

uczestnicy najczęściej zakładali działalność 
gospodarczą. 

a. sekcja A Rolnictwo, łowiectwo i 
leśnictwo; 

b. sekcja B Rybactwo; 
c. sekcja C Górnictwo; 

d. sekcja D Przetwórstwo przemysłowe; 

e. sekcja E Wytwarzanie, zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, wodę; 

f. sekcja F Budownictwo; 
g. sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, 

naprawa pojazdów samochodowych, 

motocykli oraz artykułów użytku 
osobistego i domowego;  

h. Sekcja H Hotele i restauracje; 
i. Sekcja I Transport, gospodarka 

magazynowa i łączność; 
j. sekcja J Pośrednictwo finansowe; 

k. Sekcja K Obsługa nieruchomości, 

wynajem i usługi związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej; 

l. sekcja L Administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne i powszechne ubezpieczenie 

zdrowotne;  
m. sekcja M Edukacja 

n. sekcja N Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna; 

o. sekcja O Działalność usługowa, 
komunalna, społeczna i indywidualna, 

pozostała  

p. sekcja P Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; 

q. sekcja Q Organizacje i zespoły 
eksterytorialne; 

r. inna branża – jaka?  

s. trudno powiedzieć/ brak odpowiedzi 
 

P12 Czy ograniczyli Państwo wybór branż, w 
których uczestnicy mieli zakładać firmy w 

wyniku udziału w projekcie, do pewnych 

konkretnych branż? 

a. tak 
b. nie  

c. nie wiem/ trudno powiedzieć  

 

P13 Pytanie zadawane, jeśli w P12 zaznaczono 
odpowiedź a. 

Jakie to były branże? 

<kafeteria taka sama jak powyżej> 

 

SKUTECZNOŚĆ OFEROWANEGO WSPARCIA 

P14 Czy wg Pani/Pana wsparcie oferowane w 
ramach zrealizowanego przez Państwa 

projektu przyczyniło się do pozytywnej 
zmiany sytuacji zawodowej uczestników? 

a. Zdecydowanie tak 
b. Raczej tak 

c. Ani tak, ani nie 
d. Raczej nie 

e. Zdecydowanie nie 

f. Nie wiem/trudno powiedzieć 
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P15 Jaka część firm, które otrzymały wsparcie w 
ramach Państwa projektu 

najprawdopodobniej przetrwa/przetrwała 

co najmniej 18 miesięcy od momentu 
rozpoczęcia działalności gospodarczej? 

g. 0-25% 
h. 26-50% 

i. 41-75% 

j. 76-90% 
k. 91- 100% 

l. nie wiem/trudno powiedzieć 
 

P16 Jakie czynniki mogłyby sprawić, aby projekt 

był bardziej skuteczny w poprawie sytuacji 
na rynku pracy w powiecie? 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 

odpowiedzi, z którymi w największym 
stopniu się Pan/Pani zgadza. 

a. skierowanie projektu do innej grupy 

docelowej  
b. wybór innego obszaru realizacji projektu 

(np. projekt realizowany byłby w innym 

powiecie/gminie, na terenie 
miejskim/wiejskim itp.)  

c. rozszerzenie zakresu realizowanego 
wsparcia doradczo-szkoleniowego 

d. zawężenie zakresu realizowanego 
wsparcia doradczo-szkoleniowego 

e. wyższe dofinansowanie projektu 

f. inny system wyboru projektów, jakie?.... 
g. inny sposób rozliczania projektów, 

jakie?... 
h. inne, jakie? 

 

OKOLICZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU 

P17 Czy w toku realizacji projektu wystąpiły 

jakieś problemy lub niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 
których Państwo doświadczyli w toku 

realizacji projektu. 

a. problemy organizacyjne związane 

rekrutacją uczestników -> P18 

b. problemy z organizacją szkoleń 
c. problemy z organizacją wsparcia 

doradczego 
d. problemy finansowe (długi czas 

oczekiwania na płatności) 

e. problemy proceduralne (zbyt 
skomplikowane/ przedłużające się 

procedury; częste zmiany procedur) 
f. problemy w obszarze informacji i 

promocji  
g. inne problemy – jakie?... 

h. w toku realizacji projektu nie wystąpiły 

żadne problemy 
 

P18 Pytanie zadawane, jeśli w P17 zaznaczono 
odpowiedź a. 

Jakiego rodzaju trudności z rekrutacją 

wystąpiły w przypadku Państwa projektu? 

Proszę wskazać trudności w rekrutacji, 

które miały wpływ na realizację projektu. 

 

a.  Analiza rynku pracy nie sprawdziła się w 

rzeczywistości (np. mniej chętnych niż 
przewidywano) 

b. Problemy z motywacją i świadomością 
grupy docelowej 

c. Zbyt małe zainteresowanie w grupie 

docelowej 
d. Termin rekrutacji 

e. Rywalizacja pomiędzy beneficjentami o 
zrekrutowanie danego uczestnika 

f. Nie było problemu z rekrutacją 
g. Inne (jakie?...) 

 

EFEKTY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 

P19 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 
przyniosła jakieś nieoczekiwane pozytywne 

g. Zdecydowanie tak -> P20 
h. Raczej tak -> P20 
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rezultaty? i. Ani tak, ani nie 
j. Raczej nie 

k. Zdecydowanie nie 

l. Nie wiem/trudno powiedzieć 
 

P20 Pytanie zadawane, jeśli w P19 zaznaczono 
odpowiedź a lub b. 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty 

przyniosła realizacja projektu? 

Pytanie otwarte 

 

 

P21 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 
przyniosła jakieś nieoczekiwane negatywne 

efekty? 

 

g. Zdecydowanie tak -> P22 
h. Raczej tak ->P22 

i. Ani tak, ani nie 
j. Raczej nie 

k. Zdecydowanie nie 

l. Nie wiem/trudno powiedzieć 
 

P22 Pytanie zadawane, jeśli w P21 zaznaczono 
odpowiedź a lub b. 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty 

przyniosła realizacja projektu? 

Pytanie otwarte 

 

METRYCZKA 

M1 Typ beneficjenta 1 - przedsiębiorstwo (firma szkoleniowa), 
2 - organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub 

fundacja), 

3 - organizacja pracodawców, 
4 - związek zawodowy, 

5 - samorząd terytorialny (urząd gminy lub 
starostwo powiatowe), 

6 - powiatowy urząd pracy,  
7 - jednostka organizacyjna samorządu 

terytorialnego (np. szkoła), 

8 - inny – wpisz jaki typ beneficjenta? 

M2 Powiat siedziby (filii/ oddziału) beneficjenta a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 
d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 
f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 
h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 
k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 
m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 
p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 
r. powiat sieradzki 
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s. powiat skierniewicki 
t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 
w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 
y. poza województwem łódzkim 

M4 Rok rozpoczęcia realizacji projektu  1 – 2008, 

2 – 2009, 
3 – 2010, 

4 – 2011  

5 – 2012 
6 – 2013 

7 – 2014 
8 – 2015 

9 – (nie czytać!) nie wiem 

M5 Powiaty, na terenie których realizowany był 
projekt 

a. m. Łódź  
b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 
d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 
g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 
i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 
k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 
n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 
p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 
s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 
u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 
w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Działania 6.3 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu>, który Państwo realizowali. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU 

P1 Jakie kategorie (grupy) osób objęli Kafeteria uzupełniona na podstawie 
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Państwo działania projektowymi? 

(wielokrotny wybór) 

analizy bazy PEFS. 

P2 Czy uważa P., że uczestnictwo w projekcie 

tych grup osób miało pozytywny wpływ 
na: 

- poprawę ich sytuacji zawodowej? 

- integrację społeczną? 

- wzrost integracji społeczności lokalnej? 

- polepszenie się sytuacji gospodarczej w 
okolicy? 

Na każde z podpunktów: 

1- zdecydowanie tak 

2- raczej tak 

3- ani tak, ani nie 

4- raczej nie 

5- zdecydowanie nie 

6- (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P3 Jakiego typu formy wsparcia zastosowali 

Państwo w projekcie? 

<wielokrotny wybór> 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

11- Przekazywanie informacji pomocnych przy 

poszukiwaniu pracy 

12- Doradztwo w zakresie poszukiwania pracy 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

13- Uczestnictwo w szkoleniu/szkoleniach 

14- Uczestnictwo w warsztatach/kursach 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

15- Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w 

świetlicy, domu pomocy społecznej 

16- udział w różnych formach aktywności społecznej  

17- pomoc psychologiczna/prawna 

18- działania informacyjne dotyczące wsparcia w 

sytuacjach kryzysowych 

19- uczestnictwo w treningach kompetencji i 

umiejętności społecznych, 

INNE 

20- Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P4 Proszę ocenić, który z tych instrumentów 
jest P. zdaniem najbardziej skuteczny, tzn. 

w największym stopniu przyczynia się do 
poprawy zdolności podjęcia zatrudnienia 

osób objętych wsparciem? 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

1 -  Przekazywanie informacji pomocnych 
przy poszukiwaniu pracy 

2 -  Doradztwo w zakresie poszukiwania pracy 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

3 -  Uczestnictwo w szkoleniu/szkoleniach 

4 -  Uczestnictwo w warsztatach 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

5 -  Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w 

świetlicy, domu pomocy społecznej 

6 -  udział w różnych formach aktywności społecznej  

7 -  pomoc psychologiczna/prawna 

8 -  działania informacyjne dotyczące wsparcia w 

sytuacjach kryzysowych 

9 -  uczestnictwo w treningach kompetencji i 

umiejętności społecznych, 
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INNE 

10 -  Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P5 Pytanie zadawane, jeśli w P3 wskazano 
odpowiedź 3,4 

Szkolenia/kursy o jakiej tematyce oferowali 
Państwo uczestnikom w ramach projektu? 

 

(wielokrotny wybór) 

10 -  Językowe 

11 -  Na prawo jazdy 

12 -  Związane ze sprzedażą, handlem,  

13 -  Dotyczące przedsiębiorczości, zakładania firmy 

itp. 

14 -  Dotyczące obsługi komputera i poszczególnych 

programów komputerowych 

15 -  Rzemieślniczo – artystyczne (dekupaż, 

bukieciarstwo, robienie ozdób, etc) 

16 -  Z zakresu agroturystyki 

17 -  Dotyczące kompetencji osobistych 

18 -  Inne, jakie?.... 

P6 Pytanie zadawane, jeśli w projekcie 
oferowano więcej niż jedną formę 
wsparcia. 

Który z instrumentów wsparcia 

oferowanych przez Państwa w projekcie 

był szczególnie chętnie podejmowany 
przez uczestników projektów? 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

1- Przekazywanie informacji pomocnych 
przy poszukiwaniu pracy 

2- Doradztwo w zakresie poszukiwania pracy 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

3- Uczestnictwo w szkoleniu/szkoleniach 

4- Uczestnictwo w warsztatach 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

5- Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w 

świetlicy, domu pomocy społecznej 

6- udział w różnych formach aktywności społecznej 

np. festyny, dożynki, obchody świąt strażackich, 

imprezy gminne, inne wydarzenia integracyjne 

7- pomoc psychologiczna/prawna 

8- działania informacyjne dotyczące wsparcia w 

sytuacjach kryzysowych 

9- uczestnictwo w treningach kompetencji i 

umiejętności społecznych, 

INNE 

10- Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w projekcie 
oferowano więcej niż jedną formę 
wsparcia. 

Dlaczego P. zdaniem akurat ta forma 

wsparcia cieszyła się największą 
popularnością wśród uczestników? 

<pytanie otwarte> 

… 

P8 Czy w Pani/Pana opinii zakres oferowanego 
przez Państwa wsparcia odpowiada 

potrzebom regionalnego rynku pracy? 

1 -  Tak 

2 -  Nie 

3 -  3. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P9 Pytanie zadawane, jeśli w P8 padła … 
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odpowiedź 1. 

Które rozwiązania/elementy wsparcia 

(zastosowane w Projekcie) w Pani/Pana 

opinii w największym stopniu odpowiadały 
potrzebom regionalnego rynku pracy? 

<pytanie otwarte> 

P10 Pytanie zadawane, jeśli P8 padła 
odpowiedź 2. 

Które rozwiązania/elementy wsparcia w 
Pani/Pana opinii  nie odpowiadały 

potrzebom regionalnego rynku pracy? 

<pytanie otwarte> 

… 

OKOLICZNOŚCI I EFEKTY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 

P11 Czy w toku realizacji projektu wystąpiły 

jakieś problemy lub niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 

których Państwo doświadczyli w toku 
realizacji projektu. 

 

1- problemy organizacyjne związane rekrutacją 

uczestników  

2- problemy finansowe (długi czas oczekiwania 

na płatności) 

3- problemy proceduralne (zbyt 

skomplikowane/ przedłużające się 

procedury; częste zmiany procedur) 

4- problemy z motywacją uczestników do 

uczestnictwa w projekcie 

5- problemy w obszarze informacji i promocji  

6- inne problemy – jakie?... 

7- w toku realizacji projektu nie wystąpiły 

żadne problemy 

P12 Pytanie zadawane, jeśli w P11 nie 
wskazano odpowiedzi 7. 

Jakie rozwiązania pozwoliłyby na uniknięcie 

pojawiających się problemów? 

<pytanie otwarte> 

P13 Czy uważa Pan/Pani, że realizacja projektu 

przyniosła jakieś nieoczekiwane pozytywne 
rezultaty? 

1 -  Zdecydowanie tak 

2 -  Raczej tak 

3 -  Ani tak, ani nie 

4 -  Raczej nie 

5 -  Zdecydowanie nie 

6 -  Nie wiem/trudno powiedzieć 

P14 Pytanie zadawane, jeśli w P13 zaznaczono 
odpowiedź 1 lub 2. 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty 

przyniosła realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P15 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 

przyniosła jakieś nieoczekiwane negatywne 
efekty? 

1- Zdecydowanie tak 

2- Raczej tak 
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3- Ani tak, ani nie 

4- Raczej nie 

5- Zdecydowanie nie 

6- Nie wiem/trudno powiedzieć 

P16 Pytanie zadawane, jeśli w P15 zaznaczono 
odpowiedź 1 lub 2. 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P17 Czy zastosowanie jakichś innych form 

wsparcia, niż te dostępne w Działaniu 6.3 

mogłoby przynieść lepszy efekt w zakresie 
? 

- zwiększania poziomu aktywności 
zawodowej uczestników, 

- zwiększania kompetencji zawodowych 

mieszkańców, 

- obniżaniu bezrobocia, 

- zapobieganiu wykluczeniu społecznemu? 

 

Na każde z punktów: 

1 -  Tak, jakie?..... 

2 -  Nie  

3 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć 

METRYCZKA 

M1 Typ beneficjenta 1 - przedsiębiorstwo (firma szkoleniowa), 

2 - organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub 

fundacja), 

3 - organizacja pracodawców, 

4 - związek zawodowy, 

5 - samorząd terytorialny (urząd gminy lub 
starostwo powiatowe), 

6 - powiatowy urząd pracy,  

7 - jednostka organizacyjna samorządu 
terytorialnego (np. szkoła), 

8 - inny – wpisz jaki typ beneficjenta? 

M2 Powiat siedziby (filii/ oddziału) beneficjenta z. m. Łódź  

aa. m. Piotrków Trybunalski  

bb. m. Skierniewice 

cc. powiat bełchatowski 

dd. powiat brzeziński 

ee. powiat kutnowski 

ff. powiat łaski 

gg. powiat łęczycki 

hh. powiat łowicki 
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ii. powiat łódzki wschodni 

jj. powiat opoczyński 

kk. powiat pabianicki 

ll. powiat pajęczański 

mm. powiat piotrkowski 

nn. powiat poddębicki 

oo. powiat radomszczański 

pp. powiat rawski 

qq. powiat sieradzki 

rr. powiat skierniewicki 

ss. powiat tomaszowski 

tt. powiat wieluński 

uu. powiat wieruszowski 

vv. powiat zduńskowolski 

ww. powiat zgierski 

xx. poza województwem łódzkim 

M3 Rok rozpoczęcia realizacji projektu 1 – 2008, 

2 – 2009, 

3 – 2010, 

4 – 2011, 

5 – 2012, 

6 – 2013, 

7 – 2014, 

8 – 2015. 

M4 Powiaty, na terenie których realizowany 

był projekt 

z. m. Łódź  

aa. m. Piotrków Trybunalski  

bb. m. Skierniewice 

cc. powiat bełchatowski 

dd. powiat brzeziński 

ee. powiat kutnowski 

ff. powiat łaski 

gg. powiat łęczycki 

hh. powiat łowicki 

ii. powiat łódzki wschodni 

jj. powiat opoczyński 

kk. powiat pabianicki 

ll. powiat pajęczański 
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mm. powiat piotrkowski 

nn. powiat poddębicki 

oo. powiat radomszczański 

pp. powiat rawski 

qq. powiat sieradzki 

rr. powiat skierniewicki 

ss. powiat tomaszowski 

tt. powiat wieluński 

uu. powiat wieruszowski 

vv. powiat zduńskowolski 

ww. powiat zgierski 

xx. poza województwem łódzkim 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Poddziałania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.2.1  

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu>, który Państwo realizowali. 

Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki zostaną 

wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie będzie udostępniana 

organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym instytucjom. Bardzo proszę o szczere 

odpowiedzi.   

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU 

P1 Jakie kategorie (grupy) osób wykluczonych/zagrożonych 

wykluczeniem społecznym uczestniczyły w Państwa 
projekcie? 

(wielokrotny wybór) 

Kafeteria uzupełniona na podstawie 

analizy desk research. 

P2 Jakiego typu instrumenty aktywizacji zawodowej 
zastosowali Państwo w projekcie? 

(wielokrotny wybór) 

a. uczestnictwo w Centrum 
Integracji Społecznej,  

b. uczestnictwo w Klubie Integracji 
Społecznej,  

c. praktyka lub staż,  

d. włączanie osób 
niepełnosprawnych w zajęcia na 

rzecz aktywizacji zawodowej nie 
oferowanych przez WTZ,  

e. usługi trenera pracy,  

f. usługi doradcy zawodowego, 
g. inne – jakie? 

P3 Proszę ocenić, który z tych instrumentów aktywizacji 
zawodowej jest P. zdaniem najbardziej skuteczny tzn. w 

największym stopniu przyczynia się do uzyskania 

zatrudnienia przez uczestników projektu? 

a. uczestnictwo w Centrum 
Integracji Społecznej,  

b. uczestnictwo w Klubie Integracji 

Społecznej,  
c. praktyka lub staż,  

d. włączanie osób 
niepełnosprawnych w zajęcia na 

rzecz aktywizacji zawodowej nie 

oferowanych przez WTZ,  
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e. usługi trenera pracy,  
f. usługi doradcy zawodowego, 

g. inne – jakie? 

h. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P4 Jakiego typu instrumenty aktywizacji edukacyjnej 

zastosowali Państwo w projekcie? 

(wielokrotny wybór) 

a. skierowanie i sfinansowanie 

zajęć szkolnych, związanych z 
uzupełnieniem wykształcenia lub 

kształceniem ustawicznym,  
b. usługi wspierające aktywizację 

edukacyjną (np. broker 

edukacyjny),  
c. sfinansowanie kosztów nauki na 

poziomie wyższym dla osób 
opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze lub 
inne formy opieki zastępczej, 

d. inne – jakie? 

P5 Jakiego typu instrumenty aktywizacji zdrowotnej 
zastosowali Państwo w projekcie? 

(wielokrotny wybór) 

a. terapia psychologiczna, rodzinna 
lub psychospołeczna dla rodzin 

lub osób;  

b. program korekcyjno-edukacyjny 
dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie;  
c. turnus rehabilitacyjny 

(częściowe pokrycie kosztów), 
d. ćwiczenia fizyczne 

usprawniające psychoruchowo 

lub zajęcia rehabilitacyjne, 
e. inne – jakie? 

P6 Jakiego typu instrumenty aktywizacji społecznej 

zastosowali Państwo w projekcie? 

(wielokrotny wybór) 

a. organizowanie i finansowanie 

uczestnictwa w placówkach 
wsparcia dziennego, świetlicach 

b. organizacja i finansowanie usług 
wspierających osoby 

niepełnosprawne (np. 
zatrudnienie asystenta osoby 

niepełnosprawnej) 

c. usługi wspierające animację 
lokalną (np. zatrudnienie 

animatora lokalnego, lidera 
klubu integracji społecznej),  

d. usługi wspierające i 

aktywizujące rodziny 
zmarginalizowane (np. 

zatrudnienia asystenta rodziny, 
koordynatora pieczy zastępczej),  

e. sfinansowanie uczestnictwa w 

grupach i klubach 
samopomocowych,  

f. sfinansowanie treningów 
kompetencji i umiejętności 

społecznych 
g. inne – jakie? 

P7 Który z instrumentów aktywizacji (zawodowej, 

edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej), o których 

a. uczestnictwo w Centrum 

Integracji Społecznej,  
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rozmawialiśmy przed chwilą był szczególnie chętnie 
podejmowany przez uczestników projektów? 

 

 

 

 

 

 

b. uczestnictwo w Klubie Integracji 
Społecznej,  

c. praktyka lub staż,  

d. włączanie osób 
niepełnosprawnych w zajęcia na 

rzecz aktywizacji zawodowej nie 
oferowanych przez WTZ,  

e. usługi trenera pracy,  

f. usługi doradcy zawodowego, 
g. skierowanie i sfinansowanie 

zajęć szkolnych, związanych z 
uzupełnieniem wykształcenia lub 

kształceniem ustawicznym,  

h. usługi wspierające aktywizację 
edukacyjną (np. broker 

edukacyjny),  
i. sfinansowanie kosztów nauki na 

poziomie wyższym dla osób 
opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze lub 

inne formy opieki zastępczej, 
j. terapia psychologiczna, rodzinna 

lub psychospołeczna dla rodzin 
lub osób;  

k. program korekcyjno-edukacyjny 

dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie;  

l. turnus rehabilitacyjny 
(częściowe pokrycie kosztów), 

m. ćwiczenia fizyczne 
usprawniające psychoruchowo 

lub zajęcia rehabilitacyjne, 

n. organizowanie i finansowanie 
uczestnictwa w placówkach 

wsparcia dziennego, świetlicach 
o. organizacja i finansowanie usług 

wspierających osoby 

niepełnosprawne (np. 
zatrudnienie asystenta osoby 

niepełnosprawnej) 
p. usługi wspierające animację 

lokalną (np. zatrudnienie 
animatora lokalnego, lidera 

klubu integracji społecznej),  

q. usługi wspierające i 
aktywizujące rodziny 

zmarginalizowane (np. 
zatrudnienia asystenta rodziny, 

koordynatora pieczy zastępczej),  

r. sfinansowanie uczestnictwa w 
grupach i klubach 

samopomocowych,  
s. sfinansowanie treningów 

kompetencji i umiejętności 

społecznych 
t. inne – jakie? 
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u. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P8 Czy choćby część uczestników projektu została objęta 

kontraktem socjalnym? 

a. nie  P12 

b. tak 

c. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć  P12 

P9 Pytanie zadawane, jeśli w P8 zaznaczono odpowiedź b. 

Czy P. zdaniem skuteczność projektu w zakresie 

aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników dzięki 
zastosowaniu kontraktu socjalnego wzrosła, nie zmieniła 

się czy zmalała w stosunku do sytuacji, w której 
kontrakt socjalny nie byłby stosowany? 

a. zmalała, 

b. raczej zmalała, 

c. nie zmieniła się, 
d. raczej wzrosła, 

e. zdecydowanie wzrosła, 
f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P10 Pytanie zadawane, jeśli w P8 zaznaczono odpowiedź b. 

Jak długi był przeciętny czas objęcia kontraktem 

socjalnym uczestników w ramach projektu? (w 
miesiącach) 

…. 
lub: (nie czytać!) nie 

wiem/trudno powiedzieć 

P11 Pytanie zadawane, jeśli w P8 zaznaczono odpowiedź b. 

Czy P. zdaniem ten czas był wystarczający do 
osiągnięcia celów projektu? 

a. Zdecydowanie nie, 

b. Raczej nie, 
c. Ani tak, ani nie, 

d. Raczej tak, 

e. Zdecydowanie tak, 
f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P12 Czy choćby część uczestników projektu została objęta 
Programem Aktywności Lokalnej (PAL)? 

a. nie  P15 

b. tak 

c. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć  P15 

P13 Pytanie zadawane, jeśli w P12 zaznaczono odpowiedź b. 

Czy P. zdaniem skuteczność projektu w zakresie 

aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników dzięki 

zastosowaniu PAL wzrosła, nie zmieniła się czy zmalała 
w stosunku do sytuacji, w której PAL nie byłby 

stosowany? 

a. zmalała, 
b. raczej zmalała, 

c. nie zmieniła się, 

d. raczej wzrosła, 
e. zdecydowanie wzrosła, 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P14 Pytanie zadawane, jeśli w P12 zaznaczono odpowiedź b. 

Jak długi był przeciętny czas objęcia PAL uczestników w 
ramach projektu? (w miesiącach) 

…. 

lub: (nie czytać!) nie 
wiem/trudno powiedzieć 

P15 Pytanie zadawane, jeśli w P12 zaznaczono odpowiedź b. 

Czy P. zdaniem ten czas był wystarczający do 
osiągnięcia celów projektu? 

a. Zdecydowanie nie, 

b. Raczej nie, 
c. Ani tak, ani nie, 

d. Raczej tak, 
e. Zdecydowanie tak, 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P16 Czy choćby część uczestników projektu została objęta 

Programem Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych (PIN)? 

a. nie  P19 

b. tak 

c. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć  P19 

P17 Pytanie zadawane, jeśli w P16 zaznaczono odpowiedź b. 

Czy P. zdaniem skuteczność projektu w zakresie 

aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników dzięki 
zastosowaniu PIN wzrosła, nie zmieniła się czy zmalała 

a. zmalała, 

b. raczej zmalała, 

c. nie zmieniła się, 
d. raczej wzrosła, 

e. zdecydowanie wzrosła, 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w stosunku do sytuacji, w której PIN nie byłby 
stosowany? 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P18 Pytanie zadawane, jeśli w P16 zaznaczono odpowiedź b. 

Jak długi był przeciętny czas objęcia kontraktem 
socjalnym uczestników w ramach projektu? (w 

miesiącach) 

…. 

lub: (nie czytać!) nie 
wiem/trudno powiedzieć 

P19 Pytanie zadawane, jeśli w P16 zaznaczono odpowiedź b. 

Czy P. zdaniem ten czas był wystarczający do 

osiągnięcia celów projektu? 

a. Zdecydowanie nie, 
b. Raczej nie, 

c. Ani tak, ani nie, 
d. Raczej tak, 

e. Zdecydowanie tak, 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć. 

P20 Czy w ramach projektu zastosowali Państwo wsparcie 

dodatkowe dla uczestników projektu w postaci 
zapewnienia opieki nad osobami zależnymi? 

a. nie, 

b. tak, 
c. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć 

P21 Czy w ramach projektu zastosowali Państwo wsparcie 
dodatkowe dla uczestników projektu w postaci zwrotu 

kosztów dojazdu? 

a. nie, 
b. tak, 

c. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P22 Czy w ramach projektu zastosowano tzw. wyjazdowe 

formy wsparcia tzn. co najmniej dwudniowe wyjazdy 
poza miejsce zamieszkania uczestników? 

a. nie 

b. tak, 
c. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć 

P23 Pytanie zadawane, jeśli w P22 wskazano odpowiedź b. 

Czy P. zdaniem zastosowanie wyjazdów poza miejsce 

zamieszkania uczestników przyczyniło się do 
zwiększenia skuteczności projektów w zakresie 

aktywizacji społeczno-zawodowej? 

a. zdecydowanie nie, 
b. raczej nie, 

c. ani tak, ani nie, 
d. raczej tak, 

e. zdecydowanie tak, 
f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P24 (jeżeli uczestnikami projektów były osoby 
niepełnosprawne – identyfikacja na podstawie P1) 

Proszę ocenić, czy P. zdaniem katalog instrumentów 

aktywizacji społeczno-zawodowej skierowany dla osób 
niepełnosprawnych był wystarczający by ich skutecznie 

aktywizować?  

a. zdecydowanie nie, 
b. raczej nie, 

c. ani tak, ani nie, 

d. raczej tak  
e. zdecydowanie tak 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P25 Jakie inne instrumenty wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych należałoby P. zdaniem zastosować? 

<pytanie otwarte>…………… 

lub: (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P26 Proszę ocenić, w jakim stopniu konieczność 

przedstawienia szczegółowego kosztu zaplanowanych 
instrumentów  aktywizacji społeczno-zawodowej na 

etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu 
utrudniła Państwu realizację projektu. 

a. w ogóle nie utrudniła, 

b. raczej nie utrudniła, 
c. raczej utrudniła, 

d. zdecydowanie utrudniła, 
e. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

P27 Czy w trakcie trwania projektu zmieniali Państwo 
pierwotnie zaplanowane instrumenty aktywizacji 

społeczno-zawodowej na jakieś inne instrumenty? 

a. nie 
b. tak, 

c. (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P28 Pytanie zadawane, jeśli w P27 wskazano odpowiedź . ………… 
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Z jakiego powodu zmieniali Państwo pierwotnie 
zaplanowane instrumenty aktywizacji społeczno-

zawodowej na jakieś inne instrumenty? 

P29 Przeczytam za chwilę kilka dodatkowych instrumentów 
wsparcia, które mogły być zastosowane w projektach. 

Proszę wskazać, które z nich Państwo zastosowali w 

swoim projekcie? 

(wielokrotny wybór) 

a. stypendia dla uczestników 
projektu, 

b. zwrot kosztów dojazdu na 

zajęcia organizowane w ramach 
projektu, 

c. posiłki dla uczestników projektu. 
d. Inne, jakie?....... 

e.  (nie czytać!) nie wiem/nie mam 

zdania 

P30 (Jeżeli zastosowano choć jeden instrument wsparcia 
wymieniony w P20-P22) 

Czy P. zdaniem w Państwa projekcie uczestniczyły 

osoby, których jedyną motywacją jest uzyskanie tego 

typu bonusów, a które de facto nie chcą się 
usamodzielnić i podjąć zatrudnienia? 

a. zdecydowanie nie, 

b. raczej nie, 
c. ani tak, ani nie, 

d. raczej tak, 

e. zdecydowanie tak, 
f. (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć. 

ZASIĘG TERYTORIALNY PROJEKTU 

P31 Z których powiatów województwa łódzkiego byli 

uczestnicy projektów większość uczestników projektu? 

Proszę wskazać powiaty, z których pochodzili uczestnicy 

projektów. Wystarczą te powiaty, z których była 

większość uczestników 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  
c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 
f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 
h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 
k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 
m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 
o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 
r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 
t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 
w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 
y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P32 Czy zauważył/a Pan/i wzmożone zainteresowanie 

wsparciem wśród mieszkańców któregoś z powiatów? 

 

a. Tak 

b. Nie 
c. Zasięg projektu był ograniczony 

do określonego powiatu/ 
powiatów 

d. (nie czytać!) Nie wiem/ trudno 

powiedzieć 
 

P33 Pytanie zadawane, jeśli w P… wskazano odpowiedź a. <kafeteria – lista powiatów> 
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Wśród mieszkańców których powiatów zaważył/a Pan/i 
szczególne zainteresowane wsparciem? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 powiaty. 

 

P34 Jaka wg Pana/Pani może być przyczyna szczególnego 
zainteresowania wsparciem osób zamieszkujących 

właśnie te powiaty? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi, z którymi 
zgadza się Pan/Pani w największym stopniu. 

 

h. Mało projektów realizowanych w 
tym powiecie 

i. Trudna sytuacja gospodarcza w 

powiecie 
j. Duża liczba przedstawicieli 

danych grup docelowych 
objętych projektem 

k. Sprawny system  

rozpowszechniania informacji na 
temat możliwości udziału w 

projekcie 
l. Łatwość w dotarciu do grupy 

docelowej w danym powiecie 
m.  

OKOLICZNOŚCI I EFEKTY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 

P35 
Czy w toku realizacji projektu wystąpiły jakieś problemy 

lub niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, których Państwo 

doświadczyli w toku realizacji projektu. 

 

h. problemy organizacyjne 

związane rekrutacją 
uczestników  

i. problemy finansowe (długi czas 
oczekiwania na płatności) 

j. problemy proceduralne (zbyt 
skomplikowane/ przedłużające 

się procedury; częste zmiany 

procedur) 
k. problemy z motywacją 

uczestników do uczestnictwa w 
projekcie 

l. problemy w obszarze informacji 

i promocji  
m. inne problemy – jakie?... 

n. w toku realizacji projektu nie 
wystąpiły żadne problemy 

P36 
Pytanie zadawane, jeśli w P35 nie wskazano odpowiedzi 
g 

Jakie rozwiązania pozwoliłyby na uniknięcie 
pojawiających się problemów? 

<pytanie otwarte> 

P37 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu przyniosła 

jakieś nieoczekiwane pozytywne rezultaty? 

m. Zdecydowanie tak 

n. Raczej tak 
o. Ani tak, ani nie 

p. Raczej nie 

q. Zdecydowanie nie 
r. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P38 Pytanie zadawane, jeśli w P37 zaznaczono odpowiedź a 
lub b 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty przyniosła 

realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P39 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu przyniosła 
m. Zdecydowanie tak 

n. Raczej tak 
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jakieś nieoczekiwane negatywne efekty? o. Ani tak, ani nie 
p. Raczej nie 

q. Zdecydowanie nie 

r. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

P40 Pytanie zadawane, jeśli w P39 zaznaczono odpowiedź a 
lub b 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty przyniosła 

realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Poddziałania 7.1.3 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu> ,który Państwo realizowali. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU 

P1 Kto uczestniczył w projekcie realizowanym przez 
Państwa? 

<pytanie otwarte> 

… 

P2 Jakiego typu instrumenty wsparcia były realizowane? 

<pytanie otwarte> 

… 

P3 Jaka była tematyka szkoleń i doradztwa oferowanych 

pracownikom instytucji pomocy społecznej w ramach 
projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P4 Szkolenia o jakiej tematyce okazały się najbardziej 

użyteczne dla uczestników? 

<pytanie otwarte> 

… 

P5 Jaka była tematyka akcji i kampanii promocyjno-

informacyjnych zorganizowanych w ramach projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P6 Kampania o jakiej tematyce okazała się najbardziej 

skuteczna? Dlaczego akurat ta? 

<pytanie otwarte> 

… 

P7 Jakie były wymierne efekty działań w zakresie rozwoju 

dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i 
współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom 

wykluczenia społecznego w regionie? 

… 
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<pytanie otwarte> 

P8 Badania o jakiej tematyce były realizowane w ramach 
projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P9 Które ze zrealizowanych badań okazały się najbardziej 
przydatne w planowaniu dalszej pracy instytucji pomocy 

społecznej? Dlaczego akurat te? 

<pytanie otwarte> 

… 

P10 Proszę ocenić, który z instrumentów wsparcia 

oferowanych w ramach realizowanego przez Państwa 
projektu w ramach Poddziałania 7.1.3 był najbardziej 

skuteczny? 

Proszę wskazać 2 najbardziej użyteczne instrumenty 

wsparcia. 

1 -  Szkolenia i specjalistyczne 

doradztwo dla kadr instytucji 

pomocy społecznej w 

województwie łódzkim 

2 -  Organizacja akcji i kampanii 

promocyjno-informacyjnych 

3 -  Rozwój dialogu, partnerstwa 

publiczno – społecznego i 

współpracy na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu 

4 -  Prowadzenie, publikowanie i 

upowszechnianie badań i analiz z 

zakresu polityki społecznej w 

regionie 

P11 Dlaczego akurat te instrumenty wsparcia okazały się 
najbardziej skuteczne? 

 

OKOLICZNOŚCI I EFEKTY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 

P12 Czy w toku realizacji projektu wystąpiły jakieś problemy 
lub niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, których Państwo 
doświadczyli w toku realizacji projektu. 

 

1- problemy organizacyjne 
związane rekrutacją 

uczestników  

2- problemy finansowe (długi 

czas oczekiwania na płatności) 

3- problemy proceduralne (zbyt 
skomplikowane/ przedłużające 

się procedury; częste zmiany 
procedur) 

4- problemy z motywacją 

uczestników do uczestnictwa w 
projekcie 

5- problemy w obszarze 
informacji i promocji  

6- inne problemy – jakie?... 

7- w toku realizacji projektu nie 
wystąpiły żadne problemy 

P13 Pytanie zadawane, jeśli w P12 nie wskazano odpowiedzi 
7. 

Jakie rozwiązania pozwoliłyby na uniknięcie 

pojawiających się problemów? 

<pytanie otwarte> 
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P14 Jakie narzędzia wsparcia inne od tych oferowanych w 
ramach Poddziałania 7.1.3 dla pracowników instytucji 

pomocy społecznej byłyby użyteczne w kontekście 

wzmocnienia kompetencji kadr na rzecz integracji 
społecznej w regionie? 

<pytanie otwarte> 

… 

P15 Czy uważa Pan/Pani, że realizacja projektu przyniosła 
jakieś nieoczekiwane pozytywne rezultaty? 

1 -  Zdecydowanie tak 

2 -  Raczej tak 

3 -  Ani tak, ani nie 

4 -  Raczej nie 

5 -  Zdecydowanie nie 

6 -  Nie wiem/trudno powiedzieć 

P16 Pytanie zadawane, jeśli w P15 zaznaczono odpowiedź 1 
lub 2 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty przyniosła 

realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P17 Czy uważa Pan/Pani, że realizacja projektu przyniosła 

jakieś nieoczekiwane negatywne efekty? 

1- Zdecydowanie tak 

2- Raczej tak 

3- Ani tak, ani nie 

4- Raczej nie 

5- Zdecydowanie nie 

6- Nie wiem/trudno powiedzieć 

P18 Pytanie zadawane, jeśli w P17 zaznaczono odpowiedź 1 
lub 2. 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty przyniosła 

realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

ZASIĘG TERYTORIALNY PROJEKTU 

P19 Proszę wskazać powiaty, z których pochodzili uczestnicy 
projektów. Wystarczą te powiaty, z których była 

większość uczestników 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 
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l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 

y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P20 Czy zauważył/a Pan/i wzmożone zainteresowanie 

wsparciem wśród pracowników instytucji pomocy 
społecznej któregoś z powiatów? 

 

1 -  Tak 

2 -  Nie 

3 -  (nie czytać!) Nie wiem/ trudno 

powiedzieć 

 

P21 Pytanie zadawane, jeśli w P20 wskazano odpowiedź 1. 

Wśród pracowników instytucji pomocy społecznej 

których powiatów zaważył/a Pan/i szczególne 
zainteresowane wsparciem? 

Proszę wskazać maksymalnie 3 powiaty (uwzględniając 
również zainteresowanie pracowników jednostek 

gminnych). 

<kafeteria – lista powiatów> 

 

P22 Jaka wg Pana/Pani może być przyczyna szczególnego 
zainteresowania wsparciem pracowników instytucji 

pomocy społecznej właśnie z tych powiatów? 

<pytanie otwarte> 

… 

Metryczka zostanie uzupełniona na podstawie danych PEFS. 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Poddziałania 7.2.2 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu>, który Państwo realizowali. 

Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki zostaną 

wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie będzie udostępniana 

organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym instytucjom. Bardzo proszę o szczere 

odpowiedzi.   

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU 
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P1 Jakiego typu grupy docelowej obejmował Państwa 
projekt? 

<kafeteria na podstawie desk 
research> 

P2 Jakie kategorie (grupy) osób wykluczonych/zagrożonych 
wykluczeniem społecznym uczestniczyły w Państwa 

projekcie? 

(wielokrotny wybór) 

<kafeteria na podstawie desk 
research> 

P3 Jakie formy wsparcia oferowali Państwo w ramach 

projektu? 

(wielokrotny wybór) 

1 – wsparcie szkoleniowe przed 

złożeniem wniosku o dotację, 

2 – wsparcie doradcze przed 

złożeniem wniosku o dotację, 

3 – dotacja, 

4 – wsparcie pomostowe 

podstawowe (w okresie pierwszych 6 
miesięcy od założenia spółdzielni), 

5 – wsparcie pomostowe 
przedłużone (w okresie 7 – 12 

miesięcy od założenia spółdzielni), 

6 – wsparcie doradcze już po 
założeniu spółdzielni socjalnej, 

7 – kursy zawodowe potrzebne do 
pracy w spółdzielni socjalnej 

P4 Które z form wsparcia, które oferowali Państwo w ramach 

projektu były P. zdaniem najbardziej skuteczne we 
wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? 

1 – wsparcie szkoleniowe przed 

złożeniem wniosku o dotację, 

2 – wsparcie doradcze przed 

złożeniem wniosku o dotację, 

3 – dotacja, 

4 – wsparcie pomostowe 

podstawowe (w okresie pierwszych 6 
miesięcy od założenia spółdzielni), 

5 – wsparcie pomostowe 
przedłużone (w okresie 7 – 12 

miesięcy od założenia spółdzielni), 

6 – wsparcie doradcze już po 

założeniu spółdzielni socjalnej, 

7 – kursy zawodowe potrzebne do 
pracy w spółdzielni socjalnej 

P5 Dlaczego akurat te formy wsparcia były wg P. najbardziej 

skuteczne? 

<pytanie otwarte> 

… 

P6 Jakie inne rozwiązania w zakresie wspierania podmiotów 
ekonomii społecznej mogłyby przyczynić się do większej 

skuteczności wsparcia? 

 

P7 Ile spółdzielni socjalnych zostało utworzonych w ramach 
Państwa projektu? 

<wpisać liczbę> 

… 
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P8 Ile nowych miejsc pracy powstało dzięki wsparciu 
oferowanemu przez realizowany przez Państwa projekt? 

<wpisać liczbę> 

… 

P9 Ile spośród spółdzielni socjalnych, które zostały 
utworzone w ramach projektu, wciąż funkcjonują na 

rynku? 

<wpisać liczbę> 

… 

lub: (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć 

P10 Jakie wg P. czynniki mają wpływ na trwałość wsparcia dla 

spółdzielni socjalnych oferowanego w ramach PO KL? 

<pytanie otwarte> 

… 

ZASIĘG TERYTORIALNY PROJEKTU 

P11 Z których powiatów województwa łódzkiego byli 

uczestnicy projektów większość uczestników projektu? 

Proszę wskazać powiaty, z których pochodzili uczestnicy 
projektów. Wystarczą te powiaty, z których była 

większość uczestników 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 
d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 
f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 
h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 
k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 
m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 
p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 
r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 
t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 
w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 
y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P12 Czy zauważył/a Pan/i wzmożone zainteresowanie 

wsparciem wśród mieszkańców któregoś z powiatów? 

 

e. Tak 

f. Nie 
g. Zasięg projektu był ograniczony 

do określonego powiatu/ 
powiatów 

h. (nie czytać!) Nie wiem/ trudno 

powiedzieć 
 

P13 Pytanie zadawane, jeśli w P… wskazano odpowiedź a. 

Wśród mieszkańców których powiatów zaważył/a Pan/i 

szczególne zainteresowane wsparciem? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 powiaty. 

<kafeteria – lista powiatów> 
 

P14 Jaka wg Pana/Pani może być przyczyna szczególnego 
zainteresowania wsparciem osób zamieszkujących 

n. Mało projektów realizowanych w 
tym powiecie 
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właśnie te powiaty? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi, z którymi 

zgadza się Pan/Pani w największym stopniu. 

 

o. Trudna sytuacja gospodarcza w 
powiecie 

p. Duża liczba przedstawicieli 

danych grup docelowych 
objętych projektem 

q. Sprawny system  
rozpowszechniania informacji na 

temat możliwości udziału w 

projekcie 
r. Łatwość w dotarciu do grupy 

docelowej w danym powiecie 
s. Inne, jakie?... 

OKOLICZNOŚCI I EFEKTY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 

P15 
Czy w toku realizacji projektu wystąpiły jakieś problemy 
lub niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, których Państwo 

doświadczyli w toku realizacji projektu. 

 

o. problemy organizacyjne 
związane rekrutacją uczestników  

p. problemy finansowe (długi czas 

oczekiwania na płatności) 
q. problemy proceduralne (zbyt 

skomplikowane/ przedłużające 
się procedury; częste zmiany 

procedur) 

r. problemy z motywacją 
uczestników do uczestnictwa w 

projekcie 
s. problemy w obszarze informacji i 

promocji  
t. problemy w obszarze organizacji 

doradztwa 

u. problemy w obszarze organizacji 
wsparcia szkoleniowego 

v. problemy w obszarze 
przyznawania dotacji 

w. inne problemy – jakie?... 

x. w toku realizacji projektu nie 
wystąpiły żadne problemy 

P16 
Pytanie zadawane, jeśli w P15 nie wskazano odpowiedzi j 

Jakie rozwiązania pozwoliłyby na uniknięcie pojawiających 
się problemów? 

<pytanie otwarte> 

P17 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu przyniosła 

jakieś nieoczekiwane pozytywne rezultaty? 

s. Zdecydowanie tak 

t. Raczej tak 

u. Ani tak, ani nie 
v. Raczej nie 

w. Zdecydowanie nie 
x. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P18 Pytanie zadawane, jeśli w P17 zaznaczono odpowiedź a 
lub b 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty przyniosła 

realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P19 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu przyniosła 

jakieś nieoczekiwane negatywne efekty? 

s. Zdecydowanie tak 

t. Raczej tak 
u. Ani tak, ani nie 

v. Raczej nie 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w. Zdecydowanie nie 
x. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

P20 Pytanie zadawane, jeśli w P19 zaznaczono odpowiedź a 
lub b 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty przyniosła 

realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Działania 7.3 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu>, który Państwo realizowali. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU 

P1 Jakie kategorie (grupy) osób wykluczonych/ 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

uczestniczyły w Państwa projekcie? 

(wielokrotny wybór) 

Kafeteria uzupełniona na podstawie analizy 
bazy PEFS. 

P2 Czy uważa P., że uczestnictwo w projekcie 

tych grup osób miało pozytywny wpływ na: 

- poprawę ich sytuacji zawodowej? 

- integrację społeczną? 

- wzrost integracji społeczności lokalnej? 

- polepszenie się sytuacji gospodarczej w 

okolicy? 

Na każde z podpunktów: 

1- zdecydowanie tak 

2- raczej tak 

3- ani tak, ani nie 

4- raczej nie 

5- zdecydowanie nie 

6- (nie czytać!) nie wiem/trudno 
powiedzieć 

P3 Jakiego typu formy wsparcia zastosowali 
Państwo w projekcie? 

(wielokrotny wybór) 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

1- Przekazywanie informacji pomocnych przy 

poszukiwaniu pracy 

2- Doradztwo w zakresie poszukiwania pracy 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

3- Uczestnictwo w szkoleniu/szkoleniach 

4- Uczestnictwo w warsztatach 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

5- Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w 

świetlicy, domu pomocy społecznej 

6- udział w różnych formach aktywności społecznej 

np. festyny, dożynki, obchody świąt strażackich, 
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imprezy gminne, inne wydarzenia integracyjne 

7- pomoc psychologiczna/prawna 

8- działania informacyjne dotyczące wsparcia w 

sytuacjach kryzysowych 

9- uczestnictwo w treningach kompetencji i 

umiejętności społecznych, 

INNE 

10- Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P4 Proszę ocenić, który z tych instrumentów 

jest P. zdaniem najbardziej skuteczny tzn. 
w największym stopniu przyczynia się do 

integracji społeczno-zawodowej 
uczestników projektu? 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

1- Przekazywanie informacji pomocnych 

przy poszukiwaniu pracy 

2- Doradztwo w zakresie poszukiwania pracy 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

3- Uczestnictwo w szkoleniu/szkoleniach 

4- Uczestnictwo w warsztatach 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

5- Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w 

świetlicy, domu pomocy społecznej 

6- udział w różnych formach aktywności społecznej 

np. festyny, dożynki, obchody świąt strażackich, 

imprezy gminne, inne wydarzenia integracyjne 

7- pomoc psychologiczna/prawna 

8- działania informacyjne dotyczące wsparcia w 

sytuacjach kryzysowych 

9- uczestnictwo w treningach kompetencji i 

umiejętności społecznych, 

INNE 

10- Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P5 Pytanie zadawane, jeśli w P3 wskazano 
odpowiedź 3,4. 

Szkolenia o jakiej tematyce oferowali 
Państwo uczestnikom w ramach projektu? 

 

(wielokrotny wybór) 

1 -  Językowe 

2 -  Na prawo jazdy 

3 -  Związane ze sprzedażą, handlem,  

4 -  Dotyczące przedsiębiorczości, zakładania firmy 

itp. 

5 -  Dotyczące obsługi komputera i poszczególnych 

programów komputerowych 

6 -  Rzemieślniczo – artystyczne (dekupaż, 

bukieciarstwo, robienie ozdób, etc) 

7 -  Z zakresu agroturystyki 

8 -  Pielęgnacja terenów zielonych 

9 -  Związane z pożarnictwem 

10 -  Dotyczące kompetencji osobistych 

11 -  Inne, jakie?.... 

P6 Pytanie zadawane, jeśli w projekcie 
oferowano więcej niż jedną formę 
wsparcia. 

Który z instrumentów wsparcia 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

1- Przekazywanie informacji pomocnych 
przy poszukiwaniu pracy 

2- Doradztwo w zakresie poszukiwania pracy 
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oferowanych przez Państwa w projekcie był 
szczególnie chętnie podejmowany przez 

uczestników projektów? 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

3- Uczestnictwo w szkoleniu/szkoleniach 

4- Uczestnictwo w warsztatach 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

5- Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w 

świetlicy, domu pomocy społecznej 

6- udział w różnych formach aktywności społecznej 

np. festyny, dożynki, obchody świąt strażackich, 

imprezy gminne, inne wydarzenia integracyjne 

7- pomoc psychologiczna/prawna 

8- działania informacyjne dotyczące wsparcia w 

sytuacjach kryzysowych 

9- uczestnictwo w treningach kompetencji i 

umiejętności społecznych, 

INNE 

10- Inna forma wsparcia – jaka? ……. 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w projekcie 
oferowano więcej niż jedną formę 
wsparcia. 

Dlaczego P. zdaniem akurat ta forma 
wsparcia cieszyła się największą 

popularnością wśród uczestników? 

(Pytanie otwarte) 

… 

OKOLICZNOŚCI I EFEKTY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW 

P8 Czy w toku realizacji projektu wystąpiły 

jakieś problemy lub niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 

których Państwo doświadczyli w toku 
realizacji projektu. 

 

1- problemy organizacyjne związane 

rekrutacją uczestników  

2- problemy finansowe (długi czas 

oczekiwania na płatności) 

3- problemy proceduralne (zbyt 

skomplikowane/ przedłużające się 
procedury; częste zmiany procedur) 

4- problemy z motywacją uczestników do 

uczestnictwa w projekcie 

5- problemy w obszarze informacji i promocji  

6- inne problemy – jakie?... 

7- w toku realizacji projektu nie wystąpiły 

żadne problemy 

P9 Pytanie zadawane, jeśli w P8 nie wskazano 
odpowiedzi 7. 

Jakie rozwiązania pozwoliłyby na uniknięcie 

pojawiających się problemów? 

<pytanie otwarte> 

… 

P10 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 
przyniosła jakieś nieoczekiwane pozytywne 

rezultaty? 

1 -  Zdecydowanie tak 

2 -  Raczej tak 

3 -  Ani tak, ani nie 
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4 -  Raczej nie 

5 -  Zdecydowanie nie 

6 -  Nie wiem/trudno powiedzieć 

P11 Pytanie zadawane, jeśli w P10 zaznaczono 
odpowiedź 1 lub 2. 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty 

przyniosła realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P12 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 
przyniosła jakieś nieoczekiwane negatywne 

efekty? 

1- Zdecydowanie tak 

2- Raczej tak 

3- Ani tak, ani nie 

4- Raczej nie 

5- Zdecydowanie nie 

6- Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

P13 Pytanie zadawane, jeśli w P12 zaznaczono 
odpowiedź 1 lub 2. 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty 

przyniosła realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P14 Czy zastosowanie jakichś innych form 

wsparcia niż te dostępne w Działaniu 7.3 
mogłoby przynieść lepszy efekt w zakresie: 

- integracji społecznej w okolicy? 

- zapobieganiu wykluczeniu społecznemu 
wśród mieszkańców gminy? 

- wzrostu kompetencji zawodowych 
mieszkańców gminy? 

- obniżaniu bezrobocia w gminie? 

Na każde z punktów: 

1 -  Tak, jakie?..... 

2 -  Nie  

3 -  (nie czytać!) nie wiem/trudno 

powiedzieć 

METRYCZKA 

M1 Typ beneficjenta 1 - przedsiębiorstwo (firma szkoleniowa), 

2 - organizacja pozarządowa (stowarzyszenie 

lub fundacja), 

3 - organizacja pracodawców, 

4 - związek zawodowy, 

5 - samorząd terytorialny (urząd gminy lub 

starostwo powiatowe), 

6 - powiatowy urząd pracy,  

7 - jednostka organizacyjna samorządu 

terytorialnego (np. szkoła), 

8 - inny – wpisz jaki typ beneficjenta? 
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M2 Powiat siedziby (filii/ oddziału) beneficjenta 1- m. Łódź  

2- m. Piotrków Trybunalski  

3- m. Skierniewice 

4- powiat bełchatowski 

5- powiat brzeziński 

6- powiat kutnowski 

7- powiat łaski 

8- powiat łęczycki 

9- powiat łowicki 

10- powiat łódzki wschodni 

11- powiat opoczyński 

12- powiat pabianicki 

13- powiat pajęczański 

14- powiat piotrkowski 

15- powiat poddębicki 

16- powiat radomszczański 

17- powiat rawski 

18- powiat sieradzki 

19- powiat skierniewicki 

20- powiat tomaszowski 

21- powiat wieluński 

22- powiat wieruszowski 

23- powiat zduńskowolski 

24- powiat zgierski 

25- poza województwem łódzkim 

M4 Rok rozpoczęcia realizacji projektu 1 – 2008, 

2 – 2009, 

3 – 2010, 

4 – 2011, 

5 – 2012, 

6 – 2013, 

7 – 2014, 

8 – 2015. 

M5 Powiaty, na terenie których realizowany był 
projekt 

1 -  m. Łódź  

2 -  m. Piotrków Trybunalski  

3 -  m. Skierniewice 

4 -  powiat bełchatowski 
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5 -  powiat brzeziński 

6 -  powiat kutnowski 

7 -  powiat łaski 

8 -  powiat łęczycki 

9 -  powiat łowicki 

10 -  powiat łódzki wschodni 

11 -  powiat opoczyński 

12 -  powiat pabianicki 

13 -  powiat pajęczański 

14 -  powiat piotrkowski 

15 -  powiat poddębicki 

16 -  powiat radomszczański 

17 -  powiat rawski 

18 -  powiat sieradzki 

19 -  powiat skierniewicki 

20 -  powiat tomaszowski 

21 -  powiat wieluński 

22 -  powiat wieruszowski 

23 -  powiat zduńskowolski 

24 -  powiat zgierski 

25 -  poza województwem łódzkim 
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 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Działania 7.4 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu>, który Państwo realizowali. 

Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki zostaną 

wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie będzie udostępniana 

organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym instytucjom. Bardzo proszę o szczere 

odpowiedzi.   

GRUPY DOCELOWE 

P1 Jakie grupy osób z niepełnosprawnością 
uczestniczyły w Państwa projekcie? 

(wielokrotny wybór) 

1 -  osoby z niepełnosprawnością wzroku 

2 -  osoby z niepełnosprawnością słuchu 

3 -  osoby z niepełnosprawnością ruchową 

4 -  osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

5 -  inne – jakie? 

P2 Czy poziom zainteresowania 
potencjalnych uczestników projektu 
<nazwa> udziałem w nim był zgodny z 
Państwa oczekiwaniami? 

d. tak 

e. nie  

f. trudno powiedzieć 

P3 Pytanie zadawane, jeśli w P2 udzielono 
odpowiedzi 2. 

Co w Pani/Pana opinii wpłynęło na 
zwiększone/zmniejszone zainteresowanie 
udziałem w projekcie? 

<pytanie otwarte> 

… 

P4 W jaki sposób przeprowadziliście Państwo 
analizę potrzeb grupy docelowej 
przygotowując projekt? 

 

Przeczytam teraz kilka metod 
diagnozowania potrzeb. Proszę wskazać 
maksymalnie dwie najistotniejsze metody, 
które Państwo zastosowali. 

1 -  analiza raportów na temat rynku pracy w woj. łódzkim, 

2 -  analiza raportów na temat rynku pracy w powiecie, w 
którym realizowany jest/był projekt, 

3 -  analiza statystyk PUP, WUP, Urzędu Statystycznego, 

4 -  opieraliśmy się na własnych doświadczeniach i 
znajomości potrzeb grup docelowych, 

5 -  własne badania rynku pracy 

6 -  współpraca z konkretnym pracodawcą/pracodawcami, 
którzy mieli określone potrzeby  

7 -  inne metody – jakie? 

8 -  nie przeprowadzaliśmy analizy potrzeb grupy docelowej 

9 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P5 Czy otrzymana przez Państwa kwota 
dofinansowania była wystarczająca, aby 
móc rzetelnie zrealizować Państwa 

projekt? 

1 -  zdecydowanie tak 

2 -  raczej tak 

3 -  ani tak, ani nie 

4 -  raczej nie 

5 -  zdecydowanie nie 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P6 Pytanie zadawane, jeśli w P5 udzielono 
odpowiedzi 4 lub 5. 

…… 

(pytanie otwarte) 
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Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty 
byłby dla Państwa wystarczający, aby 
móc rzetelnie zrealizować projekt? 

Formy wsparcia 

P7 Jakie formy wsparcia zastosowali Państwo 
w projekcie? 

1 -  praktyka lub staż zawodowy 

2 -  uczestnictwo w zakładzie aktywności zawodowej, 

3 -  usługi trenera pracy lub asystenta pracy,  

4 -  usługi doradcy zawodowego, 

5 -  pośrednictwo pracy 

6 -  subsydiowane zatrudnienie 

7 -  wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (także 

wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych 

potrzeb) 

8 -  dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osób, 

które uzyskały zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od 

miejsca zamieszkania 

9 -  uczestnictwo w kursach zawodowych, szkoleniach,  

10 -  wsparcie psychologa (np. terapia rodzinna, psychospołeczna), 

11 -  uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, 

12 -  uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, aerobik), 

13 -  uzyskanie pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu osoby 

niepełnosprawnej (np. tłumacz, przewodnik osoby 

niewidomej, asystent osoby niepełnosprawnej)  

14 -  działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację 

pracownika w środowisku pracy  

15 -  inna forma wsparcia – jaka? ……. 

SKUTECZNOŚĆ OFEROWANEGO WSPARCIA 

P8 Czy wg Pani/Pana wsparcie oferowane w 
ramach zrealizowanego przez Państwa 
projektu przyczyniło się do pozytywnej 
zmiany sytuacji zawodowej uczestników? 

1 -  zdecydowanie tak 

2 -  raczej tak 

3 -  ani tak, ani nie 

4 -  raczej nie 

5 -  zdecydowanie nie 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P9 Pytanie zadawane, jeśli w P8 udzielono 
odpowiedzi 1 lub 2. 

Jaka wg P. wiedzy część uczestników 
projektu podjęła pracę? 

1 -  0-25% 

2 -  26-50% 

3 -  41-75% 

4 -  76-90% 

5 -  91- 100% 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P10 Pytanie zadawane, jeśli w P8 udzielono 
odpowiedzi 1 lub 2. 

W jaki sposób wsparcie oferowane w 
ramach zrealizowanego przez Państwa 
projektu przyczyniło się do zmiany 
sytuacji zawodowej uczestników? 

(pytanie otwarte) 
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P11 Spośród wykorzystywanych przez 
Państwa form wsparcia w ramach 
projektu, proszę wskazać najbardziej 
skuteczne narzędzie aktywizacji osób 
niepełnosprawnych. 

W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

1 -  praktyka lub staż zawodowy 

2 -  uczestnictwo w zakładzie aktywności zawodowej, 

3 -  korzystanie z usług trenera pracy lub asystenta pracy,  

4 -  korzystanie z usług doradcy zawodowego, 

5 -  pośrednictwo pracy 

6 -  subsydiowane zatrudnienie 

7 -  wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (także 

wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych 

potrzeb) 

8 -  dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osób, 

które uzyskały zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od 

miejsca zamieszkania 

9 -  uczestnictwo w kursach zawodowych, szkoleniach,  

10 -  wsparcie psychologa (np. terapia rodzinna, psychospołeczna), 

11 -  uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, 

12 -  uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, aerobik), 

13 -  uzyskanie pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu osoby 

niepełnosprawnej (np. tłumacz, przewodnik osoby 

niewidomej, asystent osoby niepełnosprawnej)  

14 -  działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację 

pracownika w środowisku pracy  

15 -  inna forma wsparcia – jaka? ……. 

16 -  żadna forma wsparcia nie była skuteczna. 

17 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P12 Spośród wykorzystywanych przez 
Państwa form wsparcia w ramach 
projektu, proszę wskazać najmniej 
skuteczne narzędzie aktywizacji osób 
niepełnosprawnych. 

W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

1 -  praktyka lub staż zawodowy 

2 -  uczestnictwo w zakładzie aktywności zawodowej, 

3 -  korzystanie z usług trenera pracy lub asystenta pracy,  

4 -  korzystanie z usług doradcy zawodowego, 

5 -  pośrednictwo pracy 

6 -  subsydiowane zatrudnienie 

7 -  wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (także 

wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych 

potrzeb) 

8 -  dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osób, 

które uzyskały zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od 

miejsca zamieszkania 

9 -  uczestnictwo w kursach zawodowych, szkoleniach,  

10 -  wsparcie psychologa (np. terapia rodzinna, psychospołeczna), 

11 -  uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, 

12 -  uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia 

fizyczne, zajęcia sportowe, basen, aerobik), 

13 -  uzyskanie pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu osoby 

niepełnosprawnej (np. tłumacz, przewodnik osoby 

niewidomej, asystent osoby niepełnosprawnej)  

14 -  działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację 

pracownika w środowisku pracy  
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15 -  inna forma wsparcia – jaka? ……. 

16 -  każda forma wsparcia nie była skuteczna. 

17 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P13 Pytanie zadawane, gdy w P11 nie 
wskazano odpowiedzi 16 lub 17. 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić 
formę wsparcia wskazaną jako najbardziej 
skuteczną>  za najskuteczniejszą formę 
wsparcia osób bezrobotnych? 

(pytanie otwarte) 

P14 Pytanie zadawane, gdy w P12 nie 
wskazano odpowiedzi 16 lub 17. 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić 
formę wsparcia wskazaną jako najmniej 
skuteczną>  za najmniej skuteczną formę 
wsparcia osób bezrobotnych? 

(pytanie otwarte) 

P15 Czy P. zdaniem można byłoby zastosować 
inny (nieprzewidziany w ramach tego 
Poddziałania PO KL) rodzaj wsparcia w 
projekcie, osiągając przy tym wszystkie 
założone we wniosku rezultaty/wskaźniki? 

1 -  tak 

2 -  nie 

3 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P16 Pytanie zadawane, jeśli w P15 udzielono 
odpowiedzi 1. 

Jakie inne skuteczne formy wsparcia P. 
zdaniem można by zastosować w ramach 
tego Poddziałania PO KL? 

(pytanie otwarte) 

P17 Jakie czynniki mogłyby sprawić, aby 
projekt był bardziej skuteczny w zakresie 
aktywizacji osób niepełnosprawnych? 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 2 
odpowiedzi, z którymi w największym 
stopniu się Pan/Pani zgadza. 

1 -  skierowanie projektu do innej grupy docelowej  

2 -  rozszerzenie zakresu oferowanych form wsparcia 

3 -  zmniejszenie zakresu oferowanych form wsparcia 

4 -  wyższe dofinansowanie projektu 

5 -  inny sposób rozliczania projektów, jaki?... 

6 -  inne, jakie?... 

7 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P18 Na ile trwałe w P. opinii są efekty 
interwencji wsparcia udzielonego w 
ramach projektu <nazwa>? 

1 -  bardzo trwałe 

2 -  raczej trwałe 

3 -  ani trwałe, ani nietrwałe 

4 -  raczej nietrwałe 

5 -  zdecydowanie nietrwałe 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P19 Czy choćby część uczestników projektu 
została objęta Programem Integracji 

Społecznej i Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych (PIN)? 

d. nie  

e. tak 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

P20 Pytanie zadawane, jeśli w P19 zaznaczono 
odpowiedź 2. 

Czy P. zdaniem skuteczność projektu w 
zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 
uczestników dzięki zastosowaniu PIN 
wzrosła, nie zmieniła się czy zmalała w 

g. zmalała, 

h. raczej zmalała, 

i. nie zmieniła się, 

j. raczej wzrosła, 
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stosunku do sytuacji, w której PIN nie 
byłby stosowany? 

k. zdecydowanie wzrosła, 

l. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć. 

OKOLICZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU  

P21 Czy w toku realizacji projektu wystąpiły 
jakieś problemy lub niepożądane 
zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 
których Państwo doświadczyli w toku 
realizacji projektu. 

1 -  problemy organizacyjne związane rekrutacją 
uczestników 

2 -  problemy finansowe (długi czas oczekiwania na 
płatności) 

3 -  problemy proceduralne (zbyt skomplikowane/ 
przedłużające się procedury; częste zmiany procedur) 

4 -  problemy w obszarze informacji i promocji  

5 -  problemy z realizacją poszczególnych form wsparcia – 
jakich? 

6 -  problemy z realizacją poszczególnych form wsparcia – 
jakich?... 

7 -  inne problemy – jakie?... 

8 -  w toku realizacji projektu nie wystąpiły żadne problemy 

9 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P22 Pytanie zadawane, jeśli w P21 wskazano 
odpowiedź 1. 

Jakiego rodzaju trudności z rekrutacją 
wystąpiły w przypadku Państwa projektu? 

Proszę wskazać trudności w rekrutacji, 
które miały wpływ na realizację projektu. 

1 -  analiza rynku pracy nie sprawdziła się w rzeczywistości 
(np. mniej chętnych niż przewidywano) 

2 -  problemy z motywacją i świadomością grupy docelowej 

3 -  zbyt małe zainteresowanie w grupie docelowej 

4 -  termin rekrutacji 

5 -  rywalizacja pomiędzy beneficjentami o zrekrutowanie 
danego uczestnika 

6 -  nie było problemu z rekrutacją 

7 -  inne - jakie?... 

EFEKTY REALIZOWANIA PROJKETÓW 

P23 Czy uważa Pan/Pani, że realizacja 
projektu przyniosła jakieś nieoczekiwane 
pozytywne rezultaty? 

1 -  zdecydowanie tak 

2 -  raczej tak 

3 -  ani tak, ani nie 

4 -  raczej nie 

5 -  zdecydowanie nie 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P24 Pytanie zadawane, jeśli w P23 wskazano 
odpowiedz 1 lub 2. 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

(Pytanie otwarte) 

P25 Czy uważa Pan/Pani, że realizacja 
projektu przyniosła jakieś nieoczekiwane 
negatywne efekty? 

1 -  zdecydowanie tak  

2 -  raczej tak 

3 -  ani tak, ani nie 

4 -  raczej nie 

5 -  zdecydowanie nie 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 
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P26 Pytanie zadawane, jeśli w P25 wskazano 
odpowiedz 1 lub 2. 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

(Pytanie otwarte) 

P27 Jak oceniłby/oceniłaby P. obecną 
sytuację osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy w Państwa powiecie? 

1 -  bardzo dobra 

2 -  raczej dobra 

3 -  ani dobra, ani zła 

4 -  raczej zła 

5 -  bardzo zła 

6 -  trudno powiedzieć 

P28 Pytanie zadawane, jeśli w P27 padła 
odpowiedź 3,4 lub 5.  

Jakie, w Pana/i opinii, działania 
należałoby podjąć w celu poprawy 
sytuacji na rynku pracy osób 
niepełnosprawnych w Państwa powiecie? 

(pytanie otwarte) 

P29 Czy w Pani/Pana opinii, realizacja 
projektu <nazwa> odpowiada potrzebom 
osób niepełnosprawnych?  

1 -  tak (dlaczego?)… 

2 -  nie (dlaczego?)… 

3 -  nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

P30 Czy w Pani/Pana opinii realizacja projektu 
<nazwa> ma realny wpływ na zmiany 
sytuacji osób z niepełnosprawnością na 
rynku pracy w powiecie? 

 

1 -  zdecydowanie tak  

2 -  raczej tak 

3 -  ani tak, ani nie 

4 -  raczej nie 

5 -  zdecydowanie nie 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P31 Pytanie zadawane, jeśli w P30 padła 
odpowiedź 1 lub 2. 

W jakim stopniu projekt <nazwa> 
miał/ma wpływ na zmianę sytuacji osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy w 
Państwa powiecie? 

1 -  bardzo dużym 

2 -  raczej dużym 

3 -  ani małym, ani dużym 

4 -  raczej małym 

5 -  bardzo małym 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

 

P32 Pytanie zadawane, jeśli w P30 padła 
odpowiedź 1 lub 2. 

W jakim zakresie realizacja projektu 
<nazwa> miała/ma wpływ na zmianę 
sytuacji osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy w Państwa powiecie? 

(pytanie otwarte) 

METRYCZKA 

M1 Typ beneficjenta 1 - przedsiębiorstwo (firma szkoleniowa), 

2 - organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub 

fundacja), 

3 - organizacja pracodawców, 
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4 - związek zawodowy, 

5 - samorząd terytorialny (urząd gminy lub starostwo 

powiatowe), 

6 - powiatowy urząd pracy,  

7 - jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

(np. szkoła), 

8 - inny – wpisz jaki typ beneficjenta? 

M2 Powiat siedziby (filii/ oddziału) 

beneficjenta 

1 -  m. Łódź  

2 -  m. Piotrków Trybunalski  
3 -  m. Skierniewice 

4 -  powiat bełchatowski 

5 -  powiat brzeziński 
6 -  powiat kutnowski 

7 -  powiat łaski 
8 -  powiat łęczycki 

9 -  powiat łowicki 
10 -  powiat łódzki wschodni 

11 -  powiat opoczyński 

12 -  powiat pabianicki 
13 -  powiat pajęczański 

14 -  powiat piotrkowski 
15 -  powiat poddębicki 

16 -  powiat radomszczański 

17 -  powiat rawski 
18 -  powiat sieradzki 

19 -  powiat skierniewicki 
20 -  powiat tomaszowski 

21 -  powiat wieluński 
22 -  powiat wieruszowski 

23 -  powiat zduńskowolski 

24 -  powiat zgierski 
25 -  poza województwem łódzkim 

M3 Rok rozpoczęcia realizacji projektu 1 – 2008, 

2 – 2009, 

3 – 2010, 

4 – 2011, 

5 – 2012, 

6 – 2013, 

7 – 2014, 

8 – 2015. 

M4 Powiaty, na terenie których 
realizowany był projekt 

a. m. Łódź  
b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 
e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 
g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 
j. powiat łódzki wschodni 
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k. powiat opoczyński 
l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 
o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 
q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 
t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 
v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 
y. poza województwem łódzkim 

 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Poddziałania 8.1.1 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu>, który Państwo realizowali. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

GRUPY DOCELOWE 

P1 
Jaka była grupa docelowa 

realizowanego przez Państwa 
projektu. 

<kafeteria grup docelowych z PEFS, wielokrotny 

wybór> 

P2 Dlaczego zdecydowaliście się Państwo 

na realizację projektu właśnie dla tej 
grupy docelowej?  

 
Przeczytam teraz kilka powodów, 

proszę wskazać maksymalnie dwa 

najbardziej pasujące do Państwa 
sytuacji. 

 

1 – jest to grupa, którą łatwiej zrekrutować do 

projektu 

2 – mamy lepsze rozpoznanie potrzeb tej grupy 

docelowej 

3 – przy tej grupie docelowej łatwiej osiągnąć 

wskaźniki założone w projekcie 

4 - wynika z naszego profilu działalności oraz 
nakierowania na taką grupę docelową 

5 - mamy doświadczenie w realizacji projektów dla 
danej grupy docelowej 

6 - wytyczne do konkursu narzucały daną grupę 
docelową 

7 - zdiagnozowane zapotrzebowanie na wsparcie 

wynikłe z analizy potrzeb regionalnego rynku pracy 

8 – ścisły związek wybranej formy wsparcia z 

kompetencjami danej grupy docelowej  
9 – inne powody – jakie?...... 

P3 W jaki sposób przeprowadziliście 
a. analiza raportów na temat rynku pracy w woj. 

łódzkm, 
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Państwo analizę potrzeb grupy 
docelowej przygotowując projekt? 

 

Przeczytam teraz kilka metod 
diagnozowania potrzeb. Proszę 

wskazać maksymalnie dwie 
najistotniejsze metody, które Państwo 

zastosowali. 

b. analiza raportów na temat rynku pracy w powiecie, 

w którym realizowany jest/był projekt, 

c. analiza statystyk WUP, PUP, Urzędu 

Statystycznego, 

d. opieraliśmy się na własnych doświadczeniach i 

znajomości potrzeb grup docelowych, 

e. własne badania rynku pracy, np. badania 

ankietowe, wywiady z pracodawcami itd. 

f. współpraca z konkretnym 

pracodawcą/pracodawcami, którzy mieli określone 

potrzeby szkoleniowe 

g. inne metody – jakie? 

P4 Z których powiatów województwa 

łódzkiego byli uczestnicy projektu? 

 

Proszę wskazać powiaty, z których 
pochodzili uczestnicy projektu. 

Wystarczą te powiaty, z których była 
większość uczestników. 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 

y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P5 Czy zauważył/a Pan/i wzmożone 
zainteresowanie wsparciem wśród 

mieszkańców któregoś z powiatów? 

a. Tak 

b. Nie  

c. Nie wiem/trudno powiedzieć  

P6 Pytanie zadawane, jeśli w P5 
zaznaczono odpowiedź a. 

Wśród mieszkańców których 
powiatów zaważył/a Pan/i szczególne 

zainteresowane wsparciem? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 
powiaty. 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 
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s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 

y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w P5 
zaznaczono odpowiedź a. 

 

Jaka wg Pana/Pani może być 
przyczyna szczególnego 

zainteresowania wsparciem osób 
zamieszkujących właśnie te powiaty? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 

odpowiedzi, z którymi zgadza się 
Pan/Pani w największym stopniu. 

a. Mało projektów realizowanych w tym powiecie 

b. Trudna sytuacja gospodarcza w powiecie 

c. Duża liczba przedstawicieli danych grup 

docelowych  

d. Sprawny system  rozpowszechniania informacji na 

temat możliwości udziału w projekcie 

e. Łatwość w dotarciu do grupy docelowej w danym 

powiecie 

f. Dużo pracodawców, którzy oczekują umiejętności, 

których dotyczyło szkolenie oferowane w ramach 

projektu 

g. Inna przyczyna, jaka?... 

Formy wsparcia 

P8 Jakie formy wsparcia zastosowali 
Państwo w projekcie? 

<kafeteria zaimportowana z PEFS> 

P9 
Dlaczego zdecydowaliście się Państwo 

na realizację projektu 
uwzględniającego akurat ten zestaw 

form wsparcia?  

Przeczytam teraz kilka powodów, 

proszę wskazać maksymalnie dwa 
najbardziej pasujące do Państwa 

sytuacji. 

a. ze względu na zaplecze kadrowe (trenerzy, 

doradcy), którym dysponujemy, 
b. ze względu na infrastrukturę, którą 

dysponujemy (sale/pomieszczenia, w których 
możliwe było przeprowadzenie akurat takich 

działań), 
c. łatwiej zrekrutować uczestników na wsparcie 

tego typu, 

d. znamy się na tym temacie/w tym obszarze 
lepiej, niż na innych, 

e. wybór wsparcia nastąpił dopiero po 
przeprowadzeniu analizy potrzeb rynku pracy, 

f. inne powody – jakie? ……. 

SKUTECZNOŚĆ OFEROWANEGO WSPARCIA 

P10 
Czy wg Pani/Pana wsparcie 

oferowane w ramach zrealizowanego 

przez Państwa projektu przyczyniło 
się do pozytywnej zmiany sytuacji 

zawodowej uczestników? 

g. Zdecydowanie tak 

h. Raczej tak 

i. Ani tak, ani nie 
j. Raczej nie 

k. Zdecydowanie nie 
l. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P11 
Jaka wg Pani/Pana wiedzy część 

uczestników projektu polepszyła 
swoją sytuację na rynku pracy 

(dostało podwyżkę, awans, zmieniło 

pracę na bardziej satysfakcjonującą)? 

g. 0-25% 

h. 26-50% 
i. 41-75% 

j. 76-90% 

k. 91- 100% 
l. nie wiem/trudno powiedzieć 

P12 Jaki pozytywny wpływ na sytuację 

zawodową uczestników miało 
wsparcie oferowane w ramach 

projektu? 

 

Możliwość wielokrotnego wyboru 

a. Zwiększenie się kompetencji do wykonywania 

obowiązków zawodowych w obecnym miejscu 
zatrudnienia 

b. Zwiększenie się umiejętności miękkich  

c. Zwiększenie się ogólnych umiejętności 
komputerowych  

d. Zwiększenie się umiejętności w zakresie 
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obsługi specjalistycznych programów 
komputerowych 

e. Zwiększenie się umiejętności w zakresie 

zarządzania określonym działem 
przedsiębiorstwa 

f. Zwiększenie się wiedzy w zakresie zarządzania 
finansami przedsiębiorstwa 

g. Zwiększenie się wiedzy w zakresie zarządzania 

zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa 
h. Zwiększenie się wiedzy w zakresie rozwiązań 

technicznych wykorzystywanych w działalności 
przedsiębiorstwa 

i. Inne efekty, jakie?... 

 

P13 Pytanie zadawane, jeśli w P10 
zaznaczono odpowiedź a, b, c. 

Która z form wsparcia oferowane w 

Poddziałaniu 8.1.1 uważa Pan/Pani za 

najbardziej użyteczne w kontekście 
poprawy sytuacji uczestników na 

rynku pracy? 

<kafeteria form wsparcia z PEFS + żadne z 

powyższych 

P14 Pytanie zadawane, jeśli w P10 
zaznaczono odpowiedź c, d, e. 

 

Która z form wsparcia oferowane w 

Poddziałaniu 8.1.1 uważa Pan/Pani za 
najmniej użyteczne w kontekście 

poprawy sytuacji uczestników na 

rynku pracy? 

<kafeteria form wsparcia z PEFS + żadne z 
powyższych 

P15 Jakie czynniki mogłyby sprawić, aby 

projekt był bardziej skuteczny w 

poprawie sytuacji na rynku pracy? 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 

odpowiedzi, z którymi w największym 
stopniu się Pan/Pani zgadza. 

a. skierowanie projektu do innej grupy docelowej  

b. wybór innego obszaru realizacji projektu (np. 

projekt realizowany byłby w innym 
powiecie/gminie, na terenie miejskim/wiejskim 

itp.)  
c. rozszerzenie zakresu oferowanych form 

wsparcia 
d. zmniejszenie zakresu oferowanych form 

wsparcia 

e. wyższe dofinansowanie projektu 
f. inny system wyboru projektów, jaki?... 

g. inny sposób rozliczania projektów, jaki?... 
h. inne, jakie?... 

P16 Jakie inne wsparcie byłoby użyteczne 

w kontekście poprawy sytuacji grupy 
docelowej na rynku pracy? 

<pytanie otwarte> 

 

OKOLICZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU  

P17 Czy w toku realizacji projektu 

wystąpiły jakieś problemy lub 

niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 

a. problemy organizacyjne związane rekrutacją 

uczestników 

b. problemy z organizacją szkoleń 
c. problemy z organizacją wsparcia doradczego 

d. problemy finansowe (długi czas oczekiwania 
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których Państwo doświadczyli w toku 
realizacji projektu. 

na płatności) 
e. problemy proceduralne (zbyt skomplikowane/ 

przedłużające się procedury; częste zmiany 

procedur) 
f. problemy w obszarze informacji i promocji  

g. inne problemy – jakie?... 
h. w toku realizacji projektu nie wystąpiły żadne 

problemy 

P18 Pytanie zadawane, jeśli w P17 
wskazano odpowiedz a. 

 

Jakiego rodzaju trudności z rekrutacją 
wystąpiły w przypadku Państwa 

projektu? 

Proszę wskazać trudności w 

rekrutacji, które miały wpływ na 
realizację projektu. 

a. Analiza rynku pracy nie sprawdziła się w 
rzeczywistości (np. mniej chętnych niż 

przewidywano) 

b. Problemy z motywacją i świadomością grupy 
docelowej 

c. Zbyt małe zainteresowanie w grupie docelowej 
d. Termin rekrutacji 

e. Rywalizacja pomiędzy beneficjentami o 
zrekrutowanie danego uczestnika 

f. Nie było problemu z rekrutacją 

g. Inne (jakie?...) 

EFEKTY REALIZOWANIA PROJKETÓW 

P19 Czy uważa Pan/Pani, że realizacja 

projektu przyniosła jakieś 
nieoczekiwane pozytywne rezultaty? 

g. Zdecydowanie tak 

h. Raczej tak 
i. Ani tak, ani nie 

j. Raczej nie 
k. Zdecydowanie nie 

l. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P20 Pytanie zadawane, jeśli w P19 
wskazano odpowiedz a lub b. 

 

Jakie nieoczekiwane pozytywne 
rezultaty przyniosła realizacja 

projektu? 

Pytanie otwarte 

 

P21 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja 

projektu przyniosła jakieś 
nieoczekiwane negatywne efekty? 

g. Zdecydowanie tak  

h. Raczej tak 
i. Ani tak, ani nie 

j. Raczej nie 
k. Zdecydowanie nie 

l. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P22 Pytanie zadawane, jeśli w P21 
wskazano odpowiedz a lub b. 

 

Jakie nieoczekiwane negatywne 

rezultaty przyniosła realizacja 

projektu? 

Pytanie otwarte 

 

METRYCZKA 

M1 Typ beneficjenta 1 - przedsiębiorstwo (firma szkoleniowa), 

2 - organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub 

fundacja), 
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3 - organizacja pracodawców, 

4 - związek zawodowy, 

5 - samorząd terytorialny (urząd gminy lub starostwo 

powiatowe), 

6 - powiatowy urząd pracy,  

7 - jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 
(np. szkoła), 

8 - inny – wpisz jaki typ beneficjenta? 

M2 Powiat siedziby (filii/ oddziału) 
beneficjenta 

a. m. Łódź  
b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 
e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 
g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 
i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 
l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 
n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 
q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 
s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 
u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 
x. powiat zgierski 

y. poza województwem łódzkim 

M3 Rok rozpoczęcia realizacji projektu 1 – 2008, 

2 – 2009, 

3 – 2010, 

4 – 2011, 

5 – 2012, 

6 – 2013, 

7 – 2014, 

8 – 2015. 

M4 Powiaty, na terenie których 

realizowany był projekt 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 
d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 
f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i. powiat łowicki 
j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 
m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 
o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 
r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 
t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 
w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 
y. poza województwem łódzkim 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Poddziałania 8.2.1 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu>, który Państwo realizowali. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

GRUPY DOCELOWE 

P1 Jaka była grupa docelowa 
realizowanego przez Państwa projektu? 

Proszę zaznaczyć wszystkie grupy 
docelowe, do których był skierowany 
Państwa projekt. 

1 -  pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących 
procesy restrukturyzacyjne 

2 -  osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 

przed dniem przystąpienia do projektu 

3 -  nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty 
zwolnieni, zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do 
zwolnienia  

4 -  przedsiębiorcy i ich pracownicy 

5 -  osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa 
(rybactwa) 

6 -  jednostki samorządu terytorialnego 

7 -  inne grupy – jakie? 

P2 Dlaczego zdecydowaliście się Państwo 
na realizację projektu właśnie dla tej 
grupy docelowej?  

 

Przeczytam teraz kilka powodów, proszę 
wskazać maksymalnie dwa najbardziej 
pasujące do Państwa sytuacji. 

1 -  jest to grupa, którą łatwiej zrekrutować do projektu 

2 -  mamy lepsze rozpoznanie potrzeb tej grupy docelowej 

3 -  przy tej grupie docelowej łatwiej osiągnąć wskaźniki 
założone w projekcie 

4 -  wynika z naszego profilu działalności oraz nakierowania 
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na taką grupę docelową 

5 -  mamy doświadczenie w realizacji projektów dla danej 
grupy docelowej 

6 -  wytyczne do konkursu narzucały daną grupę docelową 

7 -  zdiagnozowane zapotrzebowanie na wsparcie wynikłe z 
analizy potrzeb regionalnego rynku pracy 

8 -  ścisły związek wybranej formy wsparcia z 
kompetencjami danej grupy docelowej  

9 -  inne powody – jakie?...... 

10 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P3 W jaki sposób przeprowadziliście 
Państwo analizę potrzeb grupy 
docelowej przygotowując projekt? 

 

Przeczytam teraz kilka metod 
diagnozowania potrzeb. Proszę wskazać 
maksymalnie dwie najistotniejsze 
metody, które Państwo zastosowali. 

1 -  analiza raportów na temat rynku pracy w woj. łódzkim, 

2 -  analiza raportów na temat rynku pracy/gospodarki w 
powiecie, w którym realizowany jest/był projekt, 

3 -  analiza statystyk WUP, PUP, Urzędu Statystycznego, 

4 -  opieraliśmy się na własnych doświadczeniach i 
znajomości potrzeb grup docelowych, 

5 -  własne badania rynku pracy, np. badania ankietowe, 
wywiady z pracodawcami itd. 

6 -  współpraca z konkretnym pracodawcą/pracodawcami, 
którzy mieli określone potrzeby szkoleniowe/doradcze 

7 -  inne metody – jakie? 

8 -  nie przeprowadzaliśmy analizy potrzeb grupy docelowej 

9 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P4 Z których powiatów województwa 
łódzkiego byli uczestnicy projektu? 

 

Proszę wskazać powiaty, z których 
pochodzili uczestnicy projektu. 
Wystarczą te powiaty, z których była 
większość uczestników. 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 
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n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 

y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P5 Czy zauważył/a P. wzmożone 
zainteresowanie wsparciem wśród 
mieszkańców któregoś z powiatów? 

1 -  tak 

2 -  nie  

3 -  nie wiem/trudno powiedzieć  

P6 Pytanie zadawane, jeśli w P5 
zaznaczono odpowiedź 1. 

Wśród mieszkańców których powiatów 
zaważył/a P. szczególne zainteresowane 
wsparciem? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 powiaty. 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 
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r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 

y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w P5 
zaznaczono odpowiedź 1. 

Jaka wg Pana/Pani może być przyczyna 
szczególnego zainteresowania 
wsparciem osób zamieszkujących 
właśnie te powiaty? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 
odpowiedzi, z którymi zgadza się 
Pan/Pani w największym stopniu. 

a. mało projektów realizowanych w tym powiecie 

b. trudna sytuacja gospodarcza w powiecie 

c. duża liczba przedstawicieli danych grup docelowych  

d. sprawny system  rozpowszechniania informacji na temat 
możliwości udziału w projekcie 

e. łatwość w dotarciu do grupy docelowej w danym 
powiecie 

f. dużo pracodawców, którzy oczekują umiejętności, 
których dotyczyło szkolenie oferowane w ramach 
projektu 

g. inna przyczyna, jaka?... 

P8 Czy otrzymana przez Państwa kwota 
dofinansowania była wystarczająca, aby 
móc rzetelnie zrealizować Państwa 
projekt? 

1 -  zdecydowanie tak 

2 -  raczej tak 

3 -  ani tak, ani nie 

4 -  raczej nie 

5 -  zdecydowanie nie 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P9 Pytanie zadawane, jeśli w P8 udzielono 
odpowiedzi 4 lub 5. 

Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty 
byłby dla Państwa wystarczający, aby 
móc rzetelnie zrealizować projekt? 

<pytanie otwarte> 

…… 

 

FORMY WSPARCIA 

P10 Jakie formy wsparcia zastosowali 
Państwo w projekcie? 

1 -  szkolenia i poradnictwo zawodowe  

2 -  poradnictwo psychologiczne  

3 -  pośrednictwo pracy  

4 -  staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia 
pracy w nowym zawodzie  
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5 -  subsydiowanie zatrudnienie u nowego pracodawcy  

6 -  bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą 

7 -  jednorazowy dodatek relokacyjny (w wysokości 5 000 
zł) dla osób, które uzyskały zatrudnienie poza miejscem 
zamieszkania 

8 -  studia podyplomowe 

9 -  szkolenia przekwalifikowujące w celu uzyskania nowego 
zawodu/nowych umiejętności 

10 -  szkolenia lub doradztwo dla przedsiębiorców i ich 
pracowników wspomagające przeprowadzenie procesu 
zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa 

11 -  badania i analizy w zakresie zmian gospodarczych w 
regionie, służące programowaniu działań instytucji 
samorządu województwa w zakresie adaptacyjności 
przedsiębiorstw i ich pracowników 

12 -  inne formy wsparcia – jakie?.... 

P11 Dlaczego zdecydowali się Państwo na 
realizację projektu uwzględniającego 
akurat ten zestaw form wsparcia?  

Przeczytam teraz kilka powodów, proszę 
wskazać maksymalnie dwa najbardziej 
pasujące do Państwa sytuacji. 

g. ze względu na zaplecze kadrowe (trenerzy, doradcy), 
którym dysponujemy, 

h. ze względu na infrastrukturę, którą dysponujemy 
(sale/pomieszczenia, w których możliwe było 
przeprowadzenie akurat takich działań), 

i. łatwiej zrekrutować uczestników na wsparcie tego typu, 

j. znamy się na tym temacie/w tym obszarze lepiej, niż na 
innych, 

k. wybór wsparcia nastąpił dopiero po przeprowadzeniu 
analizy potrzeb rynku pracy, 

l. inne powody – jakie? ……. 

m. nie wiem/trudno powiedzieć 

SKUTECZNOŚĆ OFEROWANEGO WSPARCIA 

P12 Czy wg Pani/Pana wsparcie oferowane w 
ramach zrealizowanego przez Państwa 
projektu przyczyniło się do pozytywnej 
zmiany sytuacji zawodowej uczestników/ 
zmiany sytuacji przedsiębiorstw? 

1 -  zdecydowanie tak 

2 -  raczej tak 

3 -  ani tak, ani nie 

4 -  raczej nie 

5 -  zdecydowanie nie 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P13 Pytanie zadawane, jeśli w P12 udzielono 
odpowiedzi 1 lub 2. 

Jaka wg Pani/Pana wiedzy część 
uczestników projektu polepszyła swoją 
sytuację na rynku pracy (dostało 
podwyżkę, awans, zmieniło pracę na 

1 -  0-25% 

2 -  26-50% 

3 -  41-75% 
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bardziej satysfakcjonującą)? 4 -  76-90% 

5 -  91- 100% 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P14 Pytanie zadawane, jeśli w P12 udzielono 
odpowiedzi 1 lub 2. 

W jaki sposób wsparcie oferowane w 
ramach zrealizowanego przez Państwa 
projektu przyczyniło się do pozytywnej 
zmiany sytuacji zawodowej 
uczestników/sytuacji przedsiębiorstw? 

<pytanie otwarte> 

… 

P15 Spośród wykorzystywanych przez 
Państwa form wsparcia w ramach 
projektu, proszę wskazać najbardziej 
skuteczne narzędzie wsparcia procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w 
regionie 

W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

1 -  szkolenia i poradnictwo zawodowe  

2 -  poradnictwo psychologiczne  

3 -  pośrednictwo pracy  

4 -  staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia 
pracy w nowym zawodzie  

5 -  subsydiowanie zatrudnienie u nowego pracodawcy  

6 -  bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą 

7 -  jednorazowy dodatek relokacyjny (w wysokości 5 000 
zł) dla osób, które uzyskały zatrudnienie poza miejscem 
zamieszkania 

8 -  studia podyplomowe 

9 -  szkolenia przekwalifikowujące w celu uzyskania nowego 
zawodu/nowych umiejętności 

10 -  szkolenia lub doradztwo dla przedsiębiorców i ich 
pracowników wspomagające przeprowadzenie procesu 
zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa 

11 -  badania i analizy w zakresie zmian gospodarczych w 
regionie, służące programowaniu działań instytucji 
samorządu województwa w zakresie adaptacyjności 
przedsiębiorstw i ich pracowników 

12 -  inne formy wsparcia – jakie?.... 

13 -  żadna z form wsparcia nie była skuteczna 

14 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P16 Spośród wykorzystywanych przez 
Państwa form wsparcia w ramach 
projektu, proszę wskazać najmniej 
skuteczne narzędzie wsparcia procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w 
regionie 

W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

1 -  szkolenia i poradnictwo zawodowe  

2 -  poradnictwo psychologiczne  

3 -  pośrednictwo pracy  

4 -  staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia 
pracy w nowym zawodzie  

5 -  subsydiowanie zatrudnienie u nowego pracodawcy  
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6 -  bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą 

7 -  jednorazowy dodatek relokacyjny (w wysokości 5 000 
zł) dla osób, które uzyskały zatrudnienie poza miejscem 
zamieszkania 

8 -  studia podyplomowe 

9 -  szkolenia przekwalifikowujące w celu uzyskania nowego 
zawodu/nowych umiejętności 

10 -  szkolenia lub doradztwo dla przedsiębiorców i ich 

pracowników wspomagające przeprowadzenie procesu 
zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa 

11 -  badania i analizy w zakresie zmian gospodarczych w 
regionie, służące programowaniu działań instytucji 
samorządu województwa w zakresie adaptacyjności 
przedsiębiorstw i ich pracowników 

12 -  inne formy wsparcia – jakie?.... 

13 -  każda z form wsparcia była skuteczna 

14 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P17 Pytanie zadawane, gdy w P15 nie 
wskazano odpowiedzi 13 lub 14. 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić 
formę wsparcia wskazaną jako 
najbardziej skuteczną>  za 
najskuteczniejszą formę wsparcia 
procesów adaptacyjnych i 
modernizacyjnych w regionie? 

<pytanie otwarte> 

… 

P18 Pytanie zadawane, gdy w P16 nie 
wskazano odpowiedzi 13 lub 14. 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić 
formę wsparcia wskazaną jako najmniej 
skuteczną>  za najmniej skuteczną 
formę wsparcia procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie? 

<pytanie otwarte> 

… 

P19 Czy P. zdaniem można byłoby 
zastosować inny (nieprzewidziany w 
ramach tego Poddziałania PO KL) rodzaj 
wsparcia w projekcie, osiągając przy 
tym wszystkie założone we wniosku 
rezultaty/wskaźniki? 

1 -  tak 

2 -  nie 

3 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P20 Pytanie zadawane, jeśli w P19 udzielono 
odpowiedzi 1. 

Jakie inne skuteczne formy wsparcia P. 
zdaniem można by zastosować w 
ramach tego Poddziałania PO KL? 

<pytanie otwarte> 

7 -  … 

P21 Jakie czynniki mogłyby sprawić, aby 
1 -  skierowanie projektu do innej grupy docelowej  
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projekt był bardziej skuteczny w 
zakresie wsparcia procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w 
regionie? 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 
odpowiedzi, z którymi w największym 
stopniu się Pan/Pani zgadza. 

2 -  wybór innego obszaru realizacji projektu (np. projekt 
realizowany byłby w innym powiecie/gminie, na terenie 
miejskim/wiejskim itp.)  

3 -  rozszerzenie zakresu oferowanych form wsparcia 

4 -  zmniejszenie zakresu oferowanych form wsparcia 

5 -  wyższe dofinansowanie projektu 

6 -  inny system wyboru projektów, jaki?... 

7 -  inny sposób rozliczania projektów, jaki?... 

8 -  inne, jakie?... 

9 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P22 Na ile trwałe w Pani/Pana opinii są 
efekty interwencji wsparcia udzielonego 
w ramach projektu <nazwa>? 

1 -  bardzo trwałe 

2 -  raczej trwałe 

3 -  ani trwałe, ani nietrwałe 

4 -  raczej nietrwałe 

5 -  zdecydowanie nietrwałe 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

OKOLICZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU  

P23 Czy w toku realizacji projektu wystąpiły 
jakieś problemy lub niepożądane 
zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 
których Państwo doświadczyli w toku 
realizacji projektu. 

1 -  problemy organizacyjne związane rekrutacją 
uczestników 

2 -  problemy z organizacją szkoleń 

3 -  problemy z organizacją wsparcia doradczego 

4 -  problemy finansowe (długi czas oczekiwania na 
płatności) 

5 -  problemy proceduralne (zbyt skomplikowane/ 
przedłużające się procedury; częste zmiany procedur) 

6 -  problemy w obszarze informacji i promocji  

7 -  problemy z realizacją poszczególnych form wsparcia – 
jakich? 

8 -  inne problemy – jakie?... 

9 -  w toku realizacji projektu nie wystąpiły żadne problemy 

10 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

EFEKTY REALIZOWANIA PROJEKTÓW 

P24 Czy uważa Pan/Pani, że realizacja 
projektu przyniosła jakieś nieoczekiwane 
pozytywne rezultaty? 

1 -  zdecydowanie tak 

2 -  raczej tak 

3 -  ani tak, ani nie 

4 -  raczej nie 
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5 -  zdecydowanie nie 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P25 Pytanie zadawane, jeśli w P24 wskazano 
odpowiedz 1 lub 2. 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P26 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja 
projektu przyniosła jakieś nieoczekiwane 
negatywne efekty? 

1 -  zdecydowanie tak  

2 -  raczej tak 

3 -  ani tak, ani nie 

4 -  raczej nie 

5 -  zdecydowanie nie 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P27 Pytanie zadawane, jeśli w P26 wskazano 
odpowiedz 1 lub 2. 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

<pytanie otwarte> 

… 

P28 Jak oceniłby/oceniłaby P. obecny stopień 
dostosowania przedsiębiorstw oraz 
pracowników do sytuacji panującej w 
regionie - realiów gospodarki woj. 
łódzkiego? 

1 -  zdecydowanie wystarczający  

2 -  raczej wystarczający  

3 -  ani wystarczający, ani niewystarczający 

4 -  raczej niewystarczający  

5 -  zdecydowanie niewystarczający  

6 -  trudno powiedzieć 

P29 Pytanie zadawane, jeśli w P28 padła 
odpowiedź 3,4 lub 5.  

Jakie, w Pana/i opinii, działania 
należałoby podjąć w celu wsparcia 

procesów adaptacyjnych i 
modernizacyjnych w regionie? 

<pytanie otwarte> 

… 

P30 Czy w Pani/Pana opinii, realizacja 

projektu <nazwa> odpowiada 

potrzebom regionu łódzkiego?  

1 -  tak (dlaczego?)… 

2 -  nie (dlaczego?)… 

3 -  nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

P31 Czy w Pani/Pana opinii realizacja 

projektu <nazwa> ma wpływ na 
zmiany społeczno-gospodarcze w 

1 -  tak  
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regionie? 

 

2 -  nie 

3 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P32 Pytanie zadawane, jeśli w P31 padła 
odpowiedź 1. 

W jakim stopniu projekt <nazwa> 

miał/ma wpływ na zmiany 

społeczno-gospodarcze, zachodzące 
w regionie? 

1 -  bardzo dużym 

2 -  raczej dużym 

3 -  ani małym, ani dużym 

4 -  raczej małym 

5 -  bardzo małym 

6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

 

P33 Pytanie zadawane, jeśli w P31 padła 
odpowiedź 1. 

W jakim zakresie realizacja projektu 

<nazwa> miała/ma wpływ na 
zmiany społeczno-gospodarcze, 

zachodzące w regionie? 

<pytanie otwarte> 

… 

METRYCZKA 

M1 Typ beneficjenta 1 - przedsiębiorstwo (firma szkoleniowa), 

2 - organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub fundacja), 

3 - organizacja pracodawców, 

4 - związek zawodowy, 

5 - samorząd terytorialny (urząd gminy lub starostwo 

powiatowe), 

6 - powiatowy urząd pracy,  

7 - jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego (np. 
szkoła), 

8 - inny – wpisz jaki typ beneficjenta? 

M2 Powiat siedziby (filii/ oddziału) 
beneficjenta 

1 -  m. Łódź  

2 -  m. Piotrków Trybunalski  

3 -  m. Skierniewice 

4 -  powiat bełchatowski 

5 -  powiat brzeziński 

6 -  powiat kutnowski 

7 -  powiat łaski 
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8 -  powiat łęczycki 

9 -  powiat łowicki 

10 -  powiat łódzki wschodni 

11 -  powiat opoczyński 

12 -  powiat pabianicki 

13 -  powiat pajęczański 

14 -  powiat piotrkowski 

15 -  powiat poddębicki 

16 -  powiat radomszczański 

17 -  powiat rawski 

18 -  powiat sieradzki 

19 -  powiat skierniewicki 

20 -  powiat tomaszowski 

21 -  powiat wieluński 

22 -  powiat wieruszowski 

23 -  powiat zduńskowolski 

24 -  powiat zgierski 

25 -  poza województwem łódzkim 

M3 Rok rozpoczęcia realizacji projektu 1 – 2008, 

2 – 2009, 

3 – 2010, 

4 – 2011, 

5 – 2012, 

6 – 2013, 

7 – 2014, 

8 – 2015. 

M4 Powiaty, na terenie których realizowany 
był projekt 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 
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g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 

y. poza województwem łódzkim 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Poddziałania 8.2.1 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu>, który Państwo realizowali. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU 

P1 Jaka była grupa docelowa realizowanego 

przez Państwa projektu <nazwa>? 

a. przedsiębiorcy  

b. pracownicy przedsiębiorstw  
c. uczelnie  

d. jednostki naukowe  
e. pracownicy naukowi jednostek naukowych 

f. pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni 

uczelni 
g. doktoranci 

h. inne (jakie?)… 
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P2 Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na 
realizację projektu dla właśnie tej grupy 

docelowej? 

Przeczytam teraz kilka powodów, proszę 
wskazać maksymalnie dwa najbardziej 

pasujące do Państwa sytuacji. 

 

a. jest to grupa, którą łatwiej zrekrutować do 
projektu, niż inne grupy, 

b. mamy lepsze rozpoznanie potrzeb 

szkoleniowych tej grupy docelowej ze względu 
na nasze doświadczenie, 

c. w przypadku tej grupy docelowej łatwiej 
osiągnąć wskaźniki założone w projekcie, 

d. jest to grupa w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy, uważamy, że trzeba ich w 
szczególności wspierać, 

e. wynika z naszego profilu działalności oraz 
nakierowania na taką grupę docelową 

f. wybór tej grupy docelowej nastąpił dopiero po 

przeprowadzeniu analizy sytuacji różnych grup 
na rynku pracy, 

g. mamy doświadczenie w realizacji projektów dla 
danej grupy docelowej 

h. wytyczne do konkursu narzucały daną grupę 
docelową 

i. inne powody – jakie?...... 

 

P3 Czy poziom zainteresowania, 

potencjalnych uczestników projektu 

<nazwa>, udziałem w nim był zgodny z 
Państwa oczekiwaniami? 

g. Tak 

h. Nie  

i. Trudno powiedzieć 

P4 Co w Pani/Pana opinii wpłynęło na 
zwiększone/zmniejszone zainteresowanie 

udziałem w projekcie? 

<pytanie otwarte> 

… 

P5 W jaki sposób przeprowadziliście 

Państwo analizę potrzeb grupy 

docelowej, przygotowując projekt? 

Przeczytam teraz kilka metod 

diagnozowania potrzeb. Proszę wskazać 
maksymalnie dwie najistotniejsze 

metody, które Państwo zastosowali. 

a. analiza raportów na temat rynku pracy w woj. 

łódzkim, 

b. analiza raportów na temat rynku pracy w 
powiecie, w którym realizowany jest/był 

projekt, 
c. analiza statystyk WUP, PUP, Urzędu 

Statystycznego, 
d. opieraliśmy się na własnych doświadczeniach i 

znajomości potrzeb grup docelowych, 

e. własne badania rynku pracy, np. badania 
ankietowe, wywiady z pracodawcami itd. 

f. na bieżąco współpracowaliśmy z grupą 
docelową, 

g. inne metody – jakie?...... 

P6 Z których powiatów województwa 
łódzkiego byli uczestnicy projektu? 

Proszę wskazać powiaty, z których 

pochodzili uczestnicy projektu. Wystarczą 
te powiaty, z których była większość 

uczestników. 

a. m. Łódź  
b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 
e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 
g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 
i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 
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l. powiat pabianicki 
m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 
p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 
r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 
u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 
w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 

y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P7 Czy zauważył/a Pan/i wzmożone 

zainteresowanie wsparciem wśród 
mieszkańców któregoś z powiatów? 

a. Tak 

b. Nie  
c. Nie wiem/trudno powiedzieć  

P8 Pytanie zadawane, jeśli w P7 zaznaczono 
odpowiedź a. 

Wśród mieszkańców których powiatów 

zaważył/a Pan/i szczególne 

zainteresowane wsparciem? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 powiaty. 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  
c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 
f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 
h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 
j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 
m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 
o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 
r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 
t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 
v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 
y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P9 Pytanie zadawane, jeśli w P7 zaznaczono 
odpowiedź a. 

Jaka wg Pana/Pani może być przyczyna 

szczególnego zainteresowania wsparciem 
osób zamieszkujących właśnie te 

powiaty? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 
odpowiedzi, z którymi zgadza się 

Pan/Pani w największym stopniu. 

a. Mało projektów realizowanych w tym powiecie. 

b. Trudna sytuacja gospodarcza w powiecie. 
c. Duża liczba przedstawicieli danych grup 

docelowych Poddziałania. 
d. Sprawny system  rozpowszechniania informacji 

na temat możliwości udziału w projekcie. 

e. Łatwość w dotarciu do grupy docelowej w 
danym powiecie. 

f. Inna przyczyna, jaka?... 
 

FORMY WSPARCIA ZASTOSOWANE W PROJEKCIE 

P10 Jakie formy wsparcia wykorzystali 

Państwo w projekcie <nazwa>? 

a. staże i/lub szkolenia praktyczne, 

b. tymczasowe zatrudnienie w MMŚP,  
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Proszę wskazać wszystkie formy 
wsparcia, które wystąpiły w Państwa 

projekcie. 

c. wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące 
szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników 

przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z 

udziałem) pracowników naukowych i naukowo-
dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni, 

ukierunkowane na wdrożenie danych 
przedsięwzięć innowacyjnych w 

przedsiębiorstwach, 

d. wsparcie współpracy między jednostkami 
naukowymi, a przedsiębiorcami w zakresie 

innowacji i transferu technologii obejmujące 
wypracowanie konkretnych efektów 

wdrożeniowych,  

e. stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące 
dla doktorantów kształcących się na 

kierunkach matematyczno-przyrodniczych i 
technologicznych oraz zgodnych z RSI 

województwa, a także pokrycie kosztów 
opiekuna doktoranta na uczelni lub w 

jednostce naukowej, 

f. inna forma (jakie?)…. 

P11 Które z wymienionych przez Panią/Pana 

wyżej form wsparcia okazały się 

najbardziej skuteczne w kontekście 
realizacji potrzeb grup docelowych? 

 

<kafeteria jak w P10> 

P12 Dlaczego te formy wsparcia okazały się 

bardziej skuteczne od innych (w 

kontekście realizacji potrzeb grup 
docelowych)? 

<pytanie otwarte> 

 

… 

P13 Które z wymienionych przez P. wyżej 

form wsparcia okazały się najbardziej 
skuteczne w kontekście realizacji celów 

VIII Priorytetu PO KL? 

 

<kafeteria jak w P10> 

P14 Dlaczego te formy wsparcia okazały się 

bardziej skuteczne od innych (w 
kontekście realizacji celów VIII Priorytetu 

PO KL)? 

<pytanie otwarte> 

 

… 

P15 Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na 

realizację projektu uwzględniającego 
akurat ten zestaw form wsparcia?  

Przeczytam teraz kilka powodów, proszę 
wskazać maksymalnie dwa najbardziej 

pasujące do Państwa sytuacji. 

a. ze względu na zaplecze kadrowe (trenerzy, 

doradcy), którym dysponujemy, 
b. ze względu na infrastrukturę, którą 

dysponujemy (sale/pomieszczenia, w których 
możliwe było przeprowadzenie akurat takich 

działań), 
c. łatwiej zrekrutować uczestników na wsparcie 

tego typu, 
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d. znamy się na tym temacie/w tym obszarze 
lepiej, niż na innych, 

e. wybór wsparcia nastąpił dopiero po 

przeprowadzeniu analizy potrzeb rynku pracy, 
f. inne powody – jakie? ……. 

 

SKUTECZNOŚĆ OFEROWANEGO WSPARCIA 

P16 Czy wg Pani/Pana wsparcie oferowane w 

ramach zrealizowanego przez Państwa 
projektu przyczyniło się do wzrostu 

kompetencji grup objętych działaniami 

projektowymi? 

a. Zdecydowanie tak  

b. Raczej tak 
c. Ani tak, ani nie 

d. Raczej nie 

e. Zdecydowanie nie 
f. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P17 Pytanie zadawane, jeśli w P16 padła 
odpowiedź a, b. 
W jakim zakresie nastąpił wzrost 

kompetencji? 

np. tworzenie działalności typu spin-off, 
spin-out; korzyści z podejmowania 
współpracy B+R, innowacyjności,… 

<pytanie otwarte> 

… 

P18 Pytanie zadawane, jeśli projekt 
obejmował zwiększenie wiedzy na temat 
działalności typu spin-off, spin-out. 

Czy posiada Pani wiedzę na temat tego 
ilu uczestników projektu (po ukończeniu 

udziału w nim) założyło działalność typu 
spin-off lub spin-out? 

 

<liczba> 

P19 Czy posiada Pani/Pan wiedzę na temat 
tego, czy po zakończeniu projektu z 

sukcesem nawiązywano współpracę 
pomiędzy przedsiębiorstwami, a 

jednostkami B+R? Jak wiele udało się ich 

podjąć? 

 

<liczba> 

P20 Pytanie zadawane, jeśli projekt 
obejmował zwiększenie wiedzy na temat 
działalności typu spin-off, spin-out. 

Które z form wsparcia oferowane w 
Poddziałaniu 8.2.1 uważa Pani/Pan za 

najbardziej użyteczne w kontekście 
zwiększania wiedzy/zakładania 

przedsiębiorstw typu spin-off, spin-out? 

Proszę wskazać maksymalnie trzy 
najbardziej użyteczne formy wsparcia w 

kolejności od najbardziej użytecznej do 
najmniej użytecznej. 

<kafeteria jak w P10> 
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(pytanie z rangowaniem) 

P21 Które z form wsparcia oferowane w 
Poddziałaniu 8.2.1 uważa Pan/Pani za 

najmniej użyteczne w kontekście 
zwiększania wiedzy/zakładania 

przedsiębiorstw typu spin-off, spin-out? 

Proszę wskazać maksymalnie trzy 
najmniej użyteczne formy wsparcia w 

kolejności od najmniej użytecznej. 

 

<kafeteria jak w P10> 

P22 Które z form wsparcia oferowane w 

Poddziałaniu 8.2.1 uważa Pan/Pani za 
najbardziej użyteczne w kontekście 

podejmowania współpracy 
przedsiębiorstw z ośrodkami badawczo-

rozwojowymi? 

Proszę wskazać maksymalnie trzy 
najbardziej użyteczne formy wsparcia w 

kolejności od najbardziej użytecznej do 
najmniej użytecznej. 

(pytanie z rangowaniem) 

<kafeteria jak w P10> 

P23 Które z form wsparcia oferowane w 
Poddziałaniu 8.2.1 uważa Pan/Pani za 

najmniej użyteczne w kontekście 
podejmowania współpracy 

przedsiębiorstw z ośrodkami badawczo-

rozwojowymi? 

Proszę wskazać maksymalnie trzy 

najmniej użyteczne formy wsparcia w 
kolejności od najmniej użytecznej.  

(pytanie z rangowaniem) 

<kafeteria jak w P10> 

P24 Jakie inne wsparcie byłoby użyteczne z 
punktu widzenia grup docelowych, które 

objęli Państwo działaniami projektowymi? 

<pytanie otwarte> 

… 

P25 Który(e) z czynników w Pani/Pana opinii 

mogłyby sprawić, aby projekt był bardziej 
skuteczny? 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 

odpowiedzi, z którymi w największym 
stopniu się Pan/Pani zgadza. 

a. skierowanie projektu do innej grupy docelowej  

b. wybór innego obszaru realizacji projektu (np. 
projekt realizowany byłby w innym 

powiecie/gminie, na terenie miejskim/wiejskim 

itp.)  
c. rozszerzenie zakresu oferowanych form 

wsparcia 
d. zmniejszenie zakresu oferowanych form 

wsparcia 

e. wyższe dofinansowanie projektu 
f. inny system wyboru projektów, jaki?... 

g. inny sposób rozliczania projektów, jaki?... 
h. inne, jakie?... 

OKOLICZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU  
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P26 Czy w toku realizacji projektu wystąpiły 
jakieś problemy lub niepożądane 

zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 
których Państwo doświadczyli w toku 

realizacji projektu. 

a. problemy organizacyjne związane rekrutacją 
uczestników 

b. problemy z organizacją szkoleń 

c. problemy z organizacją form wsparcia  
d. problemy finansowe (długi czas oczekiwania 

na płatności) 
e. problemy proceduralne (zbyt skomplikowane/ 

przedłużające się procedury; częste zmiany 

procedur) 
f. problemy w obszarze informacji i promocji  

g. inne problemy – jakie?... 
h. w toku realizacji projektu nie wystąpiły żadne 

problemy 

P27 Pytanie zadawane, jeśli w P26 wskazano 
odpowiedz a. 

Jakiego rodzaju trudności z rekrutacją 
wystąpiły w przypadku Państwa 

projektu? 

Proszę wskazać trudności w rekrutacji, 
które miały wpływ na realizację projektu. 

h. Analiza rynku pracy nie sprawdziła się w 
rzeczywistości (np. mniej chętnych niż 

przewidywano) 
i. Problemy z motywacją i świadomością grupy 

docelowej 

j. Zbyt małe zainteresowanie w grupie docelowej 
k. Termin rekrutacji 

l. Rywalizacja pomiędzy beneficjentami o 
zrekrutowanie danego uczestnika 

m. Nie było problemu z rekrutacją 

n. Inne (jakie?...) 

EFEKTY REALIZOWANIA PROJEKTÓW 

P28 Czy uważa Pan/Pani, że realizacja 

projektu przyniosła jakieś nieoczekiwane 
pozytywne rezultaty? 

a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 
c. Ani tak, ani nie 

d. Raczej nie 
e. Zdecydowanie nie 

f. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P29 Pytanie zadawane, jeśli w P28 wskazano 
odpowiedz a lub b. 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

<Pytanie otwarte> 

… 

P30 Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja 
projektu przyniosła jakieś nieoczekiwane 

negatywne efekty? 

a. Zdecydowanie tak  
b. Raczej tak 

c. Ani tak, ani nie 

d. Raczej nie 
e. Zdecydowanie nie 

f. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P31 Pytanie zadawane, jeśli w P30 wskazano 
odpowiedz a lub b. 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

<Pytanie otwarte> 

… 

P32 Na ile trwałe w Pani/Pana opinii są efekty 
interwencji wsparcia udzielonego w 

ramach projektu <nazwa>? 

g. Bardzo trwałe 
h. Raczej trwałe 

i. Ani trwałe, ani nietrwałe 
j. Raczej nietrwałe 

k. Zdecydowanie nietrwałe 

l. Nie wiem/trudno powiedzieć 
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P33 Które z form wsparcia zastosowanych w 
projekcie <nazwa> charakteryzują się 

najwyższym poziomem trwałości?   

<pytanie otwarte> 

… 

P34 Jakiego rodzaju działania należałoby 

podjąć w celu zwiększenia poziomu 

trwałości efektów udzielonego wsparcia? 

<pytanie otwarte> 

… 

WPŁYW INTERWENCJI NA ZMIANY W REGIONIE 

P35 Jak ocenił(a)by Pan/Pani obecny stopień 
rozwoju transferu wiedzy w 

województwie łódzkim (tj. stopień 
współpracy sfery przedsiębiorczości i 

jednostek B+R)? 

a. zdecydowanie wystarczający  
b. raczej wystarczający  

c. ani wystarczający, ani niewystarczający 
d. raczej niewystarczający  

e. zdecydowanie niewystarczający  

f. trudno powiedzieć 

P36 Pytanie zadawane, jeśli w P35 padła 
odpowiedź d, e.  

Jakie dostrzega Pani/Pan bariery we 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 

i jednostkami B+R? 

<pytanie otwarte> 

… 

P37 Jakie, w Pana/i opinii, działania 

należałoby podjąć w celu wsparcia 
procesu transferu wiedzy w 

województwie łódzkim?  

<pytanie otwarte> 

… 

P38 Czy w Pani/Pana opinii projekt <nazwa> 

miał pozytywny wpływ na zwiększenie 
poziomu współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami i ośrodkami B+R? 

 

a. Tak (dlaczego?...) 

b. Nie (dlaczego?...) 
c. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P39 Jak oceniłby Pan/oceniłaby Pani obecny 

stopień rozwoju przedsiębiorczości 
akademickiej w województwie łódzkim? 

g. zdecydowanie wystarczający  

h. raczej wystarczający  
i. ani wystarczający, ani niewystarczający 

j. raczej niewystarczający  

k. zdecydowanie niewystarczający  
l. trudno powiedzieć 

P40 Pytanie zadawane, jeśli w P39 padła 
odpowiedź d, e lub f.  

Jakie, w Pana/i opinii, działania 

należałoby podjąć w celu wsparcia 
procesu transferu wiedzy w 

województwie łódzkim? 

<pytanie otwarte> 

… 

P41 Czy w Pani/Pana opinii, realizacja 

projektu <nazwa> odpowiada potrzebom 
regionu łódzkiego?  

d. Tak (dlaczego?)… 

e. Nie (dlaczego?)… 
f. Nie wiem/ trudno powiedzieć 
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P42 Czy w Pani/Pana opinii realizacja projektu 
<nazwa> ma wpływ na zmiany 

społeczno-gospodarcze w regionie? 

 

g. Tak  
h. Nie 

i. Nie wiem/trudno powiedzieć 

P43 Pytanie zadawane, jeśli w P42 padła 
odpowiedź a. 

W jakim stopniu projekt <nazwa> 
miał/ma wpływ na zmiany społeczno-

gospodarcze, zachodzące w regionie? 

g. Bardzo dużym 

h. Raczej dużym 

i. Ani małym, ani dużym 
j. Raczej małym 

k. Bardzo małym 
l. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

P44 Pytanie zadawane, jeśli w P42 padła 
odpowiedź a. 

W jakim zakresie realizacja projektu 
<nazwa> miała/ma wpływ na zmiany 

społeczno-gospodarcze, zachodzące w 

regionie? 

<pytanie otwarte> 

…. 

METRYCZKA 

M1 Typ beneficjenta 
1. przedsiębiorstwo (firma szkoleniowa), 
2. organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub 

fundacja), 
3. organizacja pracodawców, 

4. związek zawodowy, 

5. samorząd terytorialny (urząd gminy lub 
starostwo powiatowe), 

6.  powiatowy urząd pracy,  
7.  jednostka organizacyjna samorządu 

terytorialnego (np. szkoła, uczelnia), 

8.  inny – wpisz jaki typ beneficjenta? 
 

M2 Powiat siedziby (filii/ oddziału) 
beneficjenta 

a. m. Łódź  
b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 
e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 
g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 
j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 
l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 
o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 
q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 
s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 
v. powiat wieruszowski 
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w. powiat zduńskowolski 
x. powiat zgierski 

y. poza województwem łódzkim 

M3 Rok rozpoczęcia realizacji projektu 
1. 1 – 2008, 
2. 2 – 2009, 

3. 3 – 2010, 

4. 4 – 2011, 
5. 5 – 2012, 

6. 6 – 2013, 
7. 7 – 2014, 

8. 8 – 2015. 

 

M4 Powiaty, na terenie których realizowany 

był projekt 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  
c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 
f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 
h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 
k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 
m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 
o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 
r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 
t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 
w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 
y. poza województwem łódzkim 

 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Poddziałania 9.1.1 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu>, który Państwo realizowali. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

Ogólne informacje o realizowanym projekcie 

P1 Jaką instytucję Pan/Pani reprezentuje? 

 

a) przedsiębiorstwo, 

b) organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub 

fundacja), 
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c) samorząd terytorialny (urząd gminy, urząd 
miasta, starostwo powiatowe), 

d) szkoła podstawowa, 

e) gimnazjum, 

f) szkoła ponadgimnazjalna, 

g) liceum ogólnokształcące , 

h) technikum, 

i) zasadnicza szkoła zawodowa, 

j) szkoła policealna, 

k) szkoła specjalna, 

l) szkoła wyższa, 

m) zespół szkół – (wypisać, jakie szkoły 

zawiera)… 

n) inny – jaki?... 

P2 

 

Na jakiej podstawie zdiagnozowali Państwo 

potrzebę upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej? 

Przeczytam teraz kilka metod diagnozowania 

potrzeb. Proszę wskazać maksymalnie dwie 
najistotniejsze metody, które Państwo 

zastosowali. 

a) analiza raportów na temat edukacji w woj. 

łódzkim, 

b) analiza raportów na temat edukacji w 

powiecie, w którym realizowany jest/był 

projekt, 

c) opieraliśmy się na własnych doświadczeniach i 

znajomości potrzeb grup docelowych, 

d) własne badania potrzeb edukacyjnych, np. 

badania ankietowe, wywiady z placówkami 

edukacyjnymi itd. 

e) inne metody – jakie?.... 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

g) nie przeprowadzaliśmy analizy potrzeb  

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

P3 

 

Czy otrzymane przez Państwa wsparcie jest 
adekwatne w kontekście upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej w powiecie, w którym 

prowadzą Państwo działalność? 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P4 

 

Czy otrzymana przez Państwa kwota 

dofinansowania była wystarczająca, aby móc 

rzetelnie zrealizować Państwa projekt?  

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 
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P5 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P4 udzielono 
odpowiedzi d lub e. 

Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby 

dla Państwa wystarczający, aby móc rzetelnie 
zrealizować projekt? 

…… 

(pytanie otwarte) 

Realizacja projektu 

P6 

 

Jakie działania podjęli Państwo w ramach 
tego projektu? 

a) tworzenie przedszkola/i (w tym również 
uruchamianie innych form wychowania 

przedszkolnego)  
b) wygenerowanie/u dodatkowych miejsc 

przedszkolnych w istniejących przedszkolach/ 

innych formach wychowania przedszkolnego 

c) przygotowanie oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych  
d) opracowanie i realizacja kampanii 

informacyjnych promujących edukację 

przedszkolną. 

e) inne formy działalności – jakie?... 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P7 

 

Czy wg Pani/Pana wsparcie oferowane w 
ramach zrealizowanego przez Państwa 

projektu przyczyniło się do upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej? 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

P8 

 

Jeśli w pytaniu P7 udzielono odpowiedzi a lub 
b. 

 

W jaki sposób wsparcie oferowane w ramach 
zrealizowanego przez Państwa projektu 

przyczyniło się do upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej? 

… 

(pytanie otwarte) 

P9 Spośród wykorzystywanych przez działań w 

ramach projektu, proszę wskazać najbardziej 
skuteczne narzędzie wyrównywania szans 

edukacyjnych 

a) tworzenie przedszkola/i (w tym również 

uruchamianie innych form wychowania 
przedszkolnego)  

b) wygenerowanie/u dodatkowych miejsc 
przedszkolnych w istniejących przedszkolach/ 

innych formach wychowania przedszkolnego 

c) przygotowanie oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych  

d) opracowanie i realizacja kampanii 
informacyjnych promujących edukację 

przedszkolną. 

e) inne formy działalności – jakie?... 

f) żadne z podjętych działań nie były skuteczne 
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g) nie wiem/trudno powiedzieć 

P10 Spośród wykorzystywanych przez działań w 
ramach projektu, proszę wskazać najmniej 

skuteczne narzędzie wyrównywania szans 
edukacyjnych 

a) tworzenie przedszkola/i (w tym również 
uruchamianie innych form wychowania 

przedszkolnego)  
b) wygenerowanie/u dodatkowych miejsc 

przedszkolnych w istniejących przedszkolach/ 

innych formach wychowania przedszkolnego 

c) przygotowanie oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych  
d) opracowanie i realizacja kampanii 

informacyjnych promujących edukację 

przedszkolną. 

e) inne formy działalności – jakie?... 

f) każde z podjętych działań było skuteczne 

nie wiem/trudno powiedzieć 

P11 Pytanie zadawane, gdy w P9 nie wskazano 
odpowiedzi e lub f. 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić formę 

wsparcia wskazaną jako najbardziej 
skuteczną>  za najskuteczniejsze działanie 

pod względem wyrównywania szans 

edukacyjnych? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P12 Pytanie zadawane, gdy w PX nie wskazano 
odpowiedzi e lub f. 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić formę 

wsparcia wskazaną jako najmniej skuteczną>  

za najmniej skuteczne działanie pod 
względem wyrównywania szans 

edukacyjnych? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P13 Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby 
zastosować inny (nieprzewidziany w ramach 

tego Poddziałania PO KL) rodzaj wsparcia w 
projekcie, osiągając przy tym wszystkie 

założone we wniosku rezultaty/wskaźniki? 

d) tak 

e) nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P14 Pytanie zadawane, gdy w P13 wskazano 
odpowiedź a. 

Jakie inne skuteczne działania można by 
zastosować w ramach tego Poddziałania PO 

KL? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P15 Czy w ramach realizacji projektu zostały 
utworzone dodatkowe miejsca 

przedszkolne/zachowane istniejące miejsca 
przedszkolne? 

a) tak 

b) nie 

c) nie wiem/trudno powiedzieć 

P16 Pytanie zadawane, gdy w P15 wskazano 
odpowiedź a. 

Ile zostało utworzonych/utrzymanych miejsc 

przedszkolnych? 

…  

(wpisać liczbę) 

P17 Pytanie zadawane, gdy w P15 wskazano a) zdecydowanie tak, 
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odpowiedź a. 

Czy po zakończeniu realizacji projektu 

dodatkowe miejsca przedszkolne zostaną 

utrzymane? 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

Okoliczności realizacji projektu 

P18 

 

Czy w toku realizacji projektu wystąpiły jakieś 

problemy lub niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 

których Państwo doświadczyli w toku 

realizacji projektu. 

i. problemy finansowe (długi czas oczekiwania 

na płatności) 

j. problemy proceduralne (zbyt skomplikowane/ 

przedłużające się procedury; częste zmiany 

procedur) 

k. problemy w obszarze informacji i promocji  

l. inne problemy – jakie?... 

m. w toku realizacji projektu nie wystąpiły żadne 

problemy 

n. nie wiem/trudno powiedzieć 

P19 Pytanie zadawane, jeśli w P18 nie wskazano 
odpowiedzi e lub f. 

Jakie rozwiązania pozwoliłyby na uniknięcie 
pojawiających się problemów? 

… 

(pytanie otwarte) 

P20 

 

Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 

przyniosła jakieś nieoczekiwane pozytywne 
rezultaty? 

 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P21 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P20 udzielono 
odpowiedzi a lub b. 

 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P22 

 

Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 

przyniosła jakieś nieoczekiwane negatywne 
efekty? 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 
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P23 Pytanie zadawane, jeśli w P22 udzielono 
odpowiedzi a lub b. 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty 

przyniosła realizacja projektu? 

…… 
(pytanie otwarte) 

Metryczka 

M1 Powiat siedziby (filii/ oddziału) beneficjenta 
a) m. Łódź  

b) m. Piotrków Trybunalski  
c) m. Skierniewice 

d) powiat bełchatowski 
e) powiat brzeziński 

f) powiat kutnowski 
g) powiat łaski 

h) powiat łęczycki 

i) powiat łowicki 
j) powiat łódzki wschodni 

k) powiat opoczyński 
l) powiat pabianicki 

m) powiat pajęczański 

n) powiat piotrkowski 
o) powiat poddębicki 

p) powiat radomszczański 
q) powiat rawski 

r) powiat sieradzki 

s) powiat skierniewicki 
t) powiat tomaszowski 

u) powiat wieluński 
v) powiat wieruszowski 

w) powiat zduńskowolski 
x) powiat zgierski 

y) poza województwem łódzkim 

M2 Rok rozpoczęcia realizacji projektu  a) 2008, 

b) 2009, 

c) 2010, 

d) 2011,  

e) 2012, 

f) 2013, 

g) 2014 

M3 Powiaty, na terenie których realizowany był 

projekt 

a) m. Łódź  

b) m. Piotrków Trybunalski  
c) m. Skierniewice 

d) powiat bełchatowski 
e) powiat brzeziński 

f) powiat kutnowski 

g) powiat łaski 
h) powiat łęczycki 

i) powiat łowicki 
j) powiat łódzki wschodni 

k) powiat opoczyński 

l) powiat pabianicki 
m) powiat pajęczański 

n) powiat piotrkowski 
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o) powiat poddębicki 
p) powiat radomszczański 

q) powiat rawski 

r) powiat sieradzki 
s) powiat skierniewicki 

t) powiat tomaszowski 
u) powiat wieluński 

v) powiat wieruszowski 

w) powiat zduńskowolski 
x) powiat zgierski 

 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Poddziałania 9.1.2 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu>, który Państwo realizowali. 

Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki zostaną 

wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie będzie udostępniana 

organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym instytucjom. Bardzo proszę o szczere 

odpowiedzi. 

Ogólne informacje o realizowanym projekcie 

P1 Jaką instytucję Pan/Pani reprezentuje? 

 

o) przedsiębiorstwo, 

p) organizacja pozarządowa (stowarzyszenie 

lub fundacja), 

q) samorząd terytorialny (urząd gminy, urząd 

miasta, starostwo powiatowe), 

r) szkoła podstawowa, 

s) gimnazjum, 

t) szkoła ponadgimnazjalna, 

u) liceum ogólnokształcące , 

v) technikum, 

w) zasadnicza szkoła zawodowa, 

x) szkoła policealna, 

y) szkoła specjalna, 

z) szkoła wyższa, 

aa) zespół szkół – (wypisać, jakie szkoły 
zawiera)… 

bb) inny – jaki?... 

P2 

 

Jakie były grupy docelowe realizowanego 
przez Państwa projektu? 

Proszę zaznaczyć wszystkie grupy 

docelowe, do których był skierowany 
Państwa projekt. 

a) szkoły oraz placówki realizujące kształcenie 
ogólne,  

b) uczniowie i wychowankowie szkół i 

placówek prowadzących kształcenie ogólne, 

c) osoby, które przedwcześnie opuściły system 

oświaty, 
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d) inna grupa docelowa – jaka?... 

P3 

 

Dlaczego zdecydowali się Państwo na 
realizację projektu dla właśnie tej grupy 

docelowej, a nie jakiejś innej grupy?  

 

Przeczytam teraz kilka powodów, proszę 

wskazać maksymalnie dwa najbardziej 
pasujące do Państwa sytuacji. 

a) jest to grupa, którą łatwiej zrekrutować do 
projektu, niż inne grupy, 

b) mamy lepsze rozpoznanie potrzeb tej grupy 
docelowej ze względu na nasze 

doświadczenie, 

c) w przypadku tej grupy docelowej łatwiej 
osiągnąć wskaźniki założone w projekcie, 

d) jest to grupa szczególnie narażona na 
doświadczanie nierówności w systemie 

edukacyjnym, uważamy, że trzeba ich w 

szczególności wspierać, 

e) wynika z naszego profilu działalności oraz 

nakierowania na taką grupę docelową 

f) wybór tej grupy docelowej nastąpił dopiero 

po przeprowadzeniu analizy sytuacji różnych 
grup narażonych na nierówności w systemie 

edukacyjnym, 

g) mamy doświadczenie w realizacji projektów 
dla danej grupy docelowej 

h) wytyczne do konkursu narzucały daną grupę 
docelową 

i) inne powody – jakie?...... 

j) nie wiem/trudno powiedzieć 

P4 

 

W jaki sposób przeprowadzili Państwo 

analizę potrzeb grupy docelowej 
przygotowując projekt? 

 

Przeczytam teraz kilka metod 
diagnozowania potrzeb. Proszę wskazać 

maksymalnie dwie najistotniejsze metody, 
które Państwo zastosowali. 

h) analiza raportów na temat edukacji w woj. 

łódzkim, 

i) analiza raportów na temat edukacji w 

powiecie, w którym realizowany jest/był 

projekt, 

j) analiza statystyk Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy /Powiatowego Urzędu Pracy /Urzędu 
Statystycznego, 

k) opieraliśmy się na własnych doświadczeniach 

i znajomości potrzeb grup docelowych, 

l) własne badania potrzeb edukacyjnych, np. 

badania ankietowe, wywiady z placówkami 
edukacyjnymi itd. 

m) ) inne metody – jakie?.... 

n) nie wiem/trudno powiedzieć 

o) nie przeprowadzaliśmy analizy potrzeb grupy 

docelowej 

P5 

 

Z których powiatów województwa 

łódzkiego byli rekrutowani uczestnicy 

realizowanego przez Państwa projektu? 

 

z. m. Łódź  

aa. m. Piotrków Trybunalski  

bb. m. Skierniewice 

cc. powiat bełchatowski 
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Proszę wskazać powiaty, z których 
pochodzili uczestnicy projektów. 

dd. powiat brzeziński 

ee. powiat kutnowski 

ff. powiat łaski 

gg. powiat łęczycki 

hh. powiat łowicki 

ii. powiat łódzki wschodni 

jj. powiat opoczyński 

kk. powiat pabianicki 

ll. powiat pajęczański 

mm. powiat piotrkowski 

nn. powiat poddębicki 

oo. powiat radomszczański 

pp. powiat rawski 

qq. powiat sieradzki 

rr. powiat skierniewicki 

ss. powiat tomaszowski 

tt. powiat wieluński 

uu. powiat wieruszowski 

vv. powiat zduńskowolski 

ww. powiat zgierski 

xx. nie wiem/trudno powiedzieć 

P6 

 

Czy zauważył/a P. wzmożone 

zainteresowanie wsparciem wśród 

mieszkańców któregoś z powiatów? 

a) tak 

b) nie 

c) nie wiem/trudno powiedzieć 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w P6 udzielono 
odpowiedzi a. 

 

Wśród mieszkańców których powiatów 

zauważył/a Pan/i szczególne 
zainteresowane wsparciem? 

 

Proszę wskazać maksymalnie 2 powiaty. 

a) m. Łódź  

b) m. Piotrków Trybunalski  

c) m. Skierniewice 

d) powiat bełchatowski 

e) powiat brzeziński 

f) powiat kutnowski 

g) powiat łaski 

h) powiat łęczycki 

i) powiat łowicki 

j) powiat łódzki wschodni 

k) powiat opoczyński 

l) powiat pabianicki 

m) powiat pajęczański 
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n) powiat piotrkowski 

o) powiat poddębicki 

p) powiat radomszczański 

q) powiat rawski 

r) powiat sieradzki 

s) powiat skierniewicki 

t) powiat tomaszowski 

u) powiat wieluński 

v) powiat wieruszowski 

w) powiat zduńskowolski 

x) powiat zgierski 

y) nie wiem/trudno powiedzieć 

P8 Pytanie zadawane, jeśli w P6 udzielono 
odpowiedzi a. 

Jaka wg Pana/Pani może być przyczyna 

szczególnego zainteresowania wsparciem 
osób zamieszkujących właśnie te powiaty? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 

odpowiedzi, z którymi zgadza się Pan/Pani 
w największym stopniu. 

t. Mało projektów realizowanych w tym 

powiecie 
u. Trudna sytuacja gospodarcza w powiecie 

v. Duża liczba przedstawicieli danych grup 
docelowych objętych projektem 

w. Sprawny system  rozpowszechniania 

informacji na temat możliwości udziału w 
projekcie 

x. Łatwość w dotarciu do grupy docelowej w 
danym powiecie 

y. inne – jakie?... 

z. nie wiem/trudno powiedzieć 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

P9 

 

Czy otrzymane przez Państwa wsparcie 

jest adekwatne w kontekście 
wyrównywania szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji/ zmniejszania różnic w jakości 

usług edukacyjnych powiatu, w którym 

prowadzą Państwo działalność? 

g) zdecydowanie tak 

h) raczej tak 

i) ani tak, ani nie 

j) raczej nie 

k) zdecydowanie nie 

l) nie wiem/trudno powiedzieć 

P10 

 

Czy otrzymana przez Państwa kwota 
dofinansowania była wystarczająca, aby 

móc rzetelnie zrealizować Państwa 
projekt?  

g) Zdecydowanie tak 

h) Raczej tak 

i) Ani tak, ani nie 

j) Raczej nie 

k) Zdecydowanie nie 

l) Nie wiem/trudno powiedzieć 

P11 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P10 udzielono 
odpowiedzi a. 

Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty 
byłby dla Państwa wystarczający, aby móc 

rzetelnie zrealizować projekt? 

…… 

(pytanie otwarte) 
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Realizacja projektu 

P12 

 

Jakie formy wsparcia zastosowali Państwo 
w projekcie? 

g) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - 
wyrównawcze oraz specjalistyczne służące 

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych 

h) doradztwo i opieka pedagogiczno – 

psychologiczna dla uczniów zagrożonych 

przedwczesnym wypadnięciem z systemu 
oświaty  

i) programy skierowane do dzieci i młodzieży, 
które znajdują się poza systemem 

szkolnictwa, umożliwiające ukończenie 

danego etapu kształcenia oraz kontynuację 
nauki  

j) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i 
pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na 

rozwój kompetencji kluczowych (ICT, nauki 
matematyczno-przyrodnicze itp.)  

k) utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery 

(udzielanie pomocy w świadomym wyborze i 
planowaniu ścieżki edukacyjnej i 

zawodowej) 

l) wdrożenie nowych, innowacyjnych form 

nauczania i oceniania  

m) wdrażanie programów i narzędzi 
efektywnego zarządzania placówką 

oświatową przyczyniających się do poprawy 
jakości nauczania 

n) realizacja staży zawodowych u 
pracodawców  

o) poprawa doposażenia bazy dydaktycznej 

szkoły (wyposażenia szkolnych 
laboratoriów/pracowni przedmiotowych, 

cyfryzacja szkół itp.)  

p) programy indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I – III 

szkół podstawowych, 

q) inne formy wsparcia – jakie?... 

r) nie wiem/trudno powiedzieć 

P13 

 

Czy wg Pani/Pana wsparcie oferowane w 

ramach zrealizowanego przez Państwa 

projektu przyczyniło się do pozytywnej 
zmiany sytuacji edukacyjnej uczestników - 

wyrównywania szans edukacyjnych? 

g) zdecydowanie tak, 

h) raczej tak, 

i) ani tak, ani nie, 

j) raczej nie, 

k) zdecydowanie nie, 

l) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

P14 Jeśli w pytaniu P13 udzielono odpowiedzi … 
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a lub b. 

 

W jaki sposób wsparcie oferowane w 

ramach zrealizowanego przez Państwa 
projektu przyczyniło się do pozytywnej 

zmiany sytuacji edukacyjnej uczestników? 

(pytanie otwarte) 

P15 

 

Spośród wykorzystywanych przez Państwa 
form wsparcia w ramach projektu, proszę 

wskazać najbardziej skuteczne narzędzie 
wyrównywania szans edukacyjnych. 

W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - 
wyrównawcze oraz specjalistyczne służące 

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych 

b) doradztwo i opieka pedagogiczno – 

psychologiczna dla uczniów zagrożonych 

przedwczesnym wypadnięciem z systemu 
oświaty  

c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, 
które znajdują się poza systemem 

szkolnictwa, umożliwiające ukończenie 
danego etapu kształcenia oraz kontynuację 

nauki  

d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i 
pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na 

rozwój kompetencji kluczowych (ICT, nauki 
matematyczno-przyrodnicze itp.)  

e) utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery 

(udzielanie pomocy w świadomym wyborze i 
planowaniu ścieżki edukacyjnej i 

zawodowej) 

f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form 

nauczania i oceniania  

g) wdrażanie programów i narzędzi 

efektywnego zarządzania placówką 

oświatową przyczyniających się do poprawy 
jakości nauczania 

h) realizacja staży zawodowych u 
pracodawców  

i) poprawa doposażenia bazy dydaktycznej 

szkoły (wyposażenia szkolnych 
laboratoriów/pracowni przedmiotowych, 

cyfryzacja szkół itp.)  

j) programy indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I – III 
szkół podstawowych, 

k) inne formy wsparcia – jakie?... 

l) żadna z form wsparcia nie była skuteczna 

m) nie wiem/trudno powiedzieć 

P16 Spośród wykorzystywanych przez Państwa 

form wsparcia w ramach projektu, proszę 
wskazać najmniej skuteczne narzędzie 

wyrównywania szans edukacyjnych. 

a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - 

wyrównawcze oraz specjalistyczne służące 
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych 

b) doradztwo i opieka pedagogiczno – 
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W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

psychologiczna dla uczniów zagrożonych 
przedwczesnym wypadnięciem z systemu 

oświaty  

c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, 
które znajdują się poza systemem 

szkolnictwa, umożliwiające ukończenie 
danego etapu kształcenia oraz kontynuację 

nauki  

d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i 
pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na 

rozwój kompetencji kluczowych (ICT, nauki 
matematyczno-przyrodnicze itp.)  

e) utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery 

(udzielanie pomocy w świadomym wyborze i 
planowaniu ścieżki edukacyjnej i 

zawodowej) 

f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form 

nauczania i oceniania  

g) wdrażanie programów i narzędzi 

efektywnego zarządzania placówką 

oświatową przyczyniających się do poprawy 
jakości nauczania 

h) realizacja staży zawodowych u 
pracodawców  

i) poprawa doposażenia bazy dydaktycznej 

szkoły (wyposażenia szkolnych 
laboratoriów/pracowni przedmiotowych, 

cyfryzacja szkół itp.)  

j) programy indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I – III 
szkół podstawowych, 

k) inne formy wsparcia – jakie?... 

l) każda z zastosowanych form wsparcia była 
skuteczna 

m) nie wiem/trudno powiedzieć 

P17 

 

Pytanie zadawane, gdy w P15 nie 
wskazano odpowiedzi l lub m 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić 
formę wsparcia wskazaną jako najbardziej 

skuteczną>  za najskuteczniejszą formę 
wsparcia pod względem wyrównywania 

szans edukacyjnych? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P18 

 

Pytanie zadawane, gdy w P16 nie 
wskazano odpowiedzi l lub m 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić 

formę wsparcia wskazaną jako najmniej 
skuteczną>  za najmniej skuteczną formę 

wsparcia pod względem wyrównywania 
szans edukacyjnych? 

…… 

(pytanie otwarte) 
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P19 

 

Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby 
zastosować inny (nieprzewidziany w 

ramach tego Poddziałania PO KL) rodzaj 

wsparcia w projekcie, osiągając przy tym 
wszystkie założone we wniosku 

rezultaty/wskaźniki? 

g) tak 

h) nie 

i) nie wiem/trudno powiedzieć 

P20 

 

Pytanie zadawane, gdy w P19 wskazano 
odpowiedź  a. 

Jakie inne skuteczne formy wsparcia 
można by zastosować w ramach tego 

Poddziałania PO KL? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P21 

 

Pytanie zadawane, jeśli w projekt 
zaangażowana była szkoła/szkoły. 

Czy uważa Pan/Pani, że aktualny stan 
wyposażenia szkoły/szkół 

uczestniczącej/ych w projekcie w środki 

dydaktyczne jest wystarczający? 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

P22 Proszę ocenić na pięciostopniowej skali 

(gdzie 1 oznacza bardzo zły, a 5 bardzo 
dobry)  stan szkoły zakresie: 

 wyposażenia w pomoce dydaktyczne 

(np. tablice, rzutnik, sprzęt audio),  

 zasobów księgozbioru biblioteki oraz 

dostępnych podręczników/materiałów 

dydaktycznych,  

 wyposażenia pracowni kształcenia 

zawodowego, 

 wyposażenia pracowni 

komputerowych, 

 wyposażenia pracowni nauk ścisłych i 

przyrodniczych, 

 infrastruktury sportowej (wyposażenie 

sali gimnastycznej, boisko itp.), 

 ogólnej infrastruktury budynku 

(umeblowanie, dostępność np. szafek, 
szatni). 

Dla każdego podpunktu: 

a) 1 
b) 2 

c) 3 
d) 4 

e) 5 
f) nie dotyczy 

g) <nie czytać> nie wiem/trudno powiedzieć 

 

P23 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P21 udzielono 
odpowiedzi d lub e, i/lub w P22 udzielono 
odpowiedzi a lub b. 

Jakich elementów wyposażenia bazy 
dydaktycznej P. zdaniem brakuje w 

placówce objętej projektem? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P24 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P21 udzielono 
odpowiedzi d lub e, i/lub w P22 udzielono 
odpowiedzi a lub b. 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 
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Czy P. zdaniem wskazane braki w 

wyposażeniu bazy dydaktycznej szkoły 

negatywnie wpływają na jakość 
kształcenia uczniów? 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

P25 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P12 udzielono 
odpowiedzi i. 

 

Jakie działania podjęto w ramach poprawy 
doposażenia bazy dydaktycznej szkoły? 

a) wyposażenie szkolnych laboratoriów 

b) wyposażenie pracowni przedmiotowych 

c) wyposażenie pracowni komputerowych 

(sprzęt i oprogramowanie) 

d) zakup materiałów dydaktycznych 

e) dostosowywanie obiektów do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

f) inne działania – jakie?.. 

g) nie wiem/trudno powiedzieć 

 

Okoliczności realizacji projektu 

P26 

 

Czy w toku realizacji projektu wystąpiły 
jakieś problemy lub niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 

których Państwo doświadczyli w toku 
realizacji projektu. 

a. problemy organizacyjne związane 
rekrutacją uczestników  

b. problemy finansowe (długi czas oczekiwania 

na płatności) 

c. problemy proceduralne (zbyt 

skomplikowane/ przedłużające się 
procedury; częste zmiany procedur) 

d. problemy w obszarze informacji i promocji  

e. problemy dotyczące organizacji/wdrażania 

poszczególnych form wsparcia – jakich?.... 

f. inne problemy – jakie?... 

g. w toku realizacji projektu nie wystąpiły 

żadne problemy 

h. nie wiem/trudno powiedzieć 

P27 Pytanie zadawane, jeśli w P26 nie 
wskazano odpowiedzi g lub h. 

Jakie rozwiązania pozwoliłyby na 
uniknięcie pojawiających się problemów? 

… 

(pytanie otwarte) 

P28 

 

Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 

przyniosła jakieś nieoczekiwane 
pozytywne rezultaty? 

 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 
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P29 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P28 udzielono 
odpowiedzi a lub b. 

 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P30 

 

Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 

przyniosła jakieś nieoczekiwane 
negatywne efekty? 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P31 Pytanie zadawane, jeśli w P30 udzielono 
odpowiedzi a lub b. 

 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty 

przyniosła realizacja projektu? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P32 

 

Czy w ostatnich kilku latach odnotował P. 
poprawę wyników nauczania w Państwa 

szkole/szkołach biorących udział w 

projekcie (np. poprawa wyników 
egzaminów, średnich ocen końcowych 

itp.)? 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P33 

 

Jeśli w pytaniu P32 udzielono odpowiedzi 
a lub b 

 

Czy P. zdaniem poprawę tę można wiązać 

z realizowanym przez Państwa projektem? 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

Metryczka 

M1 Powiat siedziby (filii/ oddziału) 

beneficjenta 

a) m. Łódź  

b) m. Piotrków Trybunalski  

c) m. Skierniewice 
d) powiat bełchatowski 

e) powiat brzeziński 
f) powiat kutnowski 

g) powiat łaski 

h) powiat łęczycki 
i) powiat łowicki 

j) powiat łódzki wschodni 
k) powiat opoczyński 

l) powiat pabianicki 
m) powiat pajęczański 

n) powiat piotrkowski 
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o) powiat poddębicki 
p) powiat radomszczański 

q) powiat rawski 

r) powiat sieradzki 
s) powiat skierniewicki 

t) powiat tomaszowski 
u) powiat wieluński 

v) powiat wieruszowski 

w) powiat zduńskowolski 
x) powiat zgierski 

y) poza województwem łódzkim 

M2 Rok rozpoczęcia realizacji projektu  h) 2008, 

i) 2009, 

j) 2010, 

k) 2011,  

l) 2012, 

m) 2013, 

n) 2014 

M3 Powiaty, na terenie których realizowany 
był projekt 

a) m. Łódź  
b) m. Piotrków Trybunalski  

c) m. Skierniewice 

d) powiat bełchatowski 
e) powiat brzeziński 

f) powiat kutnowski 
g) powiat łaski 

h) powiat łęczycki 
i) powiat łowicki 

j) powiat łódzki wschodni 

k) powiat opoczyński 
l) powiat pabianicki 

m) powiat pajęczański 
n) powiat piotrkowski 

o) powiat poddębicki 

p) powiat radomszczański 
q) powiat rawski 

r) powiat sieradzki 
s) powiat skierniewicki 

t) powiat tomaszowski 
u) powiat wieluński 

v) powiat wieruszowski 

w) powiat zduńskowolski 
x) powiat zgierski 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Działania 9.2 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu>, który Państwo realizowali. 

Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki zostaną 

wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie będzie udostępniana 

organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym instytucjom. Bardzo proszę o szczere 

odpowiedzi.   
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Ogólne informacje o realizowanym projekcie 

P1 Jaką instytucję Pan/Pani reprezentuje? 

 

a) przedsiębiorstwo, 

b) organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub 

fundacja), 

c) samorząd terytorialny (urząd gminy, urząd 

miasta, starostwo powiatowe), 

d) szkoła podstawowa, 

e) gimnazjum, 

f) szkoła ponadgimnazjalna, 

g) liceum ogólnokształcące , 

h) technikum, 

i) zasadnicza szkoła zawodowa, 

j) szkoła policealna, 

k) szkoła specjalna, 

l) szkoła wyższa, 

m) zespół szkół – (wypisać, jakie szkoły 
zawiera)… 

n) inny – jaki?... 

P2 

 

Jakie były grupy docelowe realizowanego 
przez Państwa projektu? 

Proszę zaznaczyć wszystkie grupy docelowe, 

do których był skierowany Państwa projekt. 

a) uczniowie i słuchacze szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe, 

b) młodociani pracownicy, 

c) szkoły i placówki (instytucje i kadra 
pedagogiczna) prowadzące kształcenie 

zawodowe (z wyłączeniem szkół dla 
dorosłych oraz szkół policealnych), 

d) partnerzy społeczno – gospodarczy, 

e) pracodawcy, 

f) inne grupy – jakie? 

P3 

 

Dlaczego zdecydowali się Państwo na 
realizację projektu dla właśnie tej grupy 

docelowej, a nie jakiejś innej grupy?  

 

Przeczytam teraz kilka powodów, proszę 

wskazać maksymalnie dwa najbardziej 
pasujące do Państwa sytuacji. 

a) jest to grupa, którą łatwiej zrekrutować do 
projektu, niż inne grupy, 

b) mamy lepsze rozpoznanie potrzeb tej grupy 

docelowej ze względu na nasze 
doświadczenie, 

c) w przypadku tej grupy docelowej łatwiej 
osiągnąć wskaźniki założone w projekcie, 

d) jest to grupa szczególnie narażona na 
doświadczanie nierówności w systemie 

edukacyjnym, uważamy, że trzeba ich w 

szczególności wspierać, 

e) wynika z naszego profilu działalności oraz 

nakierowania na taką grupę docelową 

f) wybór tej grupy docelowej nastąpił dopiero 

po przeprowadzeniu analizy sytuacji różnych 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

grup narażonych na nierówności w systemie 
edukacyjnym, 

g) mamy doświadczenie w realizacji projektów 

dla danej grupy docelowej 

h) wytyczne do konkursu narzucały daną grupę 

docelową 

i) inne powody – jakie?...... 

j) nie wiem/trudno powiedzieć 

P4 

 

W jaki sposób przeprowadzili Państwo analizę 
potrzeb grupy docelowej przygotowując 

projekt? 

 

Przeczytam teraz kilka metod diagnozowania 

potrzeb. Proszę wskazać maksymalnie dwie 
najistotniejsze metody, które Państwo 

zastosowali. 

a) analiza raportów na temat edukacji w woj. 
łódzkim, 

b) analiza raportów na temat edukacji w 

powiecie, w którym realizowany jest/był 
projekt, 

c) analiza statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
/Powiatowego Urzędu Pracy /Urzędu 

Statystycznego, 

d) opieraliśmy się na własnych doświadczeniach i 

znajomości potrzeb grup docelowych, 

e) własne badania potrzeb edukacyjnych, np. 
badania ankietowe, wywiady z placówkami 

edukacyjnymi itd. 

f) ) inne metody – jakie?.... 

g) nie wiem/trudno powiedzieć 

h) nie przeprowadzaliśmy analizy potrzeb grupy 
docelowej 

P5 

 

Z których powiatów województwa łódzkiego 
byli rekrutowani uczestnicy realizowanego 

przez Państwa projektu? 

 

Proszę wskazać powiaty, z których pochodzili 

uczestnicy projektów. 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 

i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 
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r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 

y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P6 

 

Czy zauważył/a P. wzmożone 
zainteresowanie wsparciem wśród 

mieszkańców któregoś z powiatów? 

a) tak 

b) nie 

c) nie wiem/trudno powiedzieć 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w P6 udzielono 
odpowiedzi a. 

 

Wśród mieszkańców których powiatów 

zauważył/a Pan/i szczególne zainteresowane 

wsparciem? 

 

Proszę wskazać maksymalnie 2 powiaty. 

a) m. Łódź  

b) m. Piotrków Trybunalski  

c) m. Skierniewice 

d) powiat bełchatowski 

e) powiat brzeziński 

f) powiat kutnowski 

g) powiat łaski 

h) powiat łęczycki 

i) powiat łowicki 

j) powiat łódzki wschodni 

k) powiat opoczyński 

l) powiat pabianicki 

m) powiat pajęczański 

n) powiat piotrkowski 

o) powiat poddębicki 

p) powiat radomszczański 

q) powiat rawski 

r) powiat sieradzki 

s) powiat skierniewicki 

t) powiat tomaszowski 

u) powiat wieluński 

v) powiat wieruszowski 

w) powiat zduńskowolski 

x) powiat zgierski 

y) nie wiem/trudno powiedzieć 

P8 Pytanie zadawane, jeśli w P6 udzielono 
odpowiedzi a. 

a. mało projektów realizowanych w tym 

powiecie 
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Jaka wg Pana/Pani może być przyczyna 
szczególnego zainteresowania wsparciem 

osób zamieszkujących właśnie te powiaty? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi, z 
którymi zgadza się Pan/Pani w największym 

stopniu. 

b. trudna sytuacja gospodarcza w powiecie 
c. duża liczba przedstawicieli danych grup 

docelowych objętych projektem 

d. sprawny system  rozpowszechniania 
informacji na temat możliwości udziału w 

projekcie 
e. łatwość w dotarciu do grupy docelowej w 

danym powiecie 

f. inne – jakie?... 
g. nie wiem/trudno powiedzieć 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

P9 

 

Czy otrzymane przez Państwa wsparcie jest 
adekwatne w kontekście podniesienia 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego w powiecie, w którym 

prowadzą Państwo działalność? 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P10 

 

Czy otrzymana przez Państwa kwota 

dofinansowania była wystarczająca, aby móc 

rzetelnie zrealizować Państwa projekt?  

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P11 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P10 udzielono 
odpowiedzi d lub e. 

Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby 

dla Państwa wystarczający, aby móc rzetelnie 
zrealizować projekt? 

…… 

(pytanie otwarte) 

Realizacja projektu 

P12 

 

Jakie formy wsparcia zastosowali Państwo w 
projekcie? 

a) organizacja staży i/lub praktyk dla uczniów u 
pracodawcy, 

b) przygotowanie zawodowe pracownika, 

obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie 
do wykonywania określonej pracy, 

c) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - 
wyrównawcze oraz specjalistyczne służące 

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych 

d) doradztwo i opieka pedagogiczno – 
psychologiczna dla uczniów zagrożonych 

przedwczesnym wypadnięciem z systemu 
oświaty  

e) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i 
pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na 

rozwój kompetencji kluczowych (ICT, nauki 

matematyczno-przyrodnicze itp.)  
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f) efektywne programy doradztwa edukacyjno – 
zawodowego  

g) modernizacja oferty kształcenia zawodowego 

i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i 
regionalnego rynku pracy (wprowadzanie 

nowych kierunków kształcenia, modyfikacja 
programów 

nauczania na kierunkach istniejących)  

h) współpraca szkół i/lub placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe z 

pracodawcami i instytucjami rynku pracy 
służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

uczniów  

i) wyposażenie placówki w materiały 
dydaktyczne 

j) wdrożenie nowych, innowacyjnych form 
nauczania i oceniania cechujących się wyższą 

skutecznością niż formy tradycyjne 

k) wdrażanie programów i narzędzi 

efektywnego zarządzania placówką 

oświatową przyczyniających się do poprawy 
jakości nauczania 

l) inne formy wsparcia – jakie?... 

m) nie wiem/trudno powiedzieć 

P13 

 

Czy wg Pani/Pana wsparcie oferowane w 

ramach zrealizowanego przez Państwa 
projektu przyczyniło się do pozytywnej 

zmiany sytuacji edukacyjnej uczestników - 
wyrównywania szans edukacyjnych? 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

P14 

 

Pytanie zadawane, jeśli w pytaniu 13 
udzielono odpowiedzi a lub b. 

 

W jaki sposób wsparcie oferowane w ramach 

zrealizowanego przez Państwa projektu 
przyczyniło się do pozytywnej zmiany sytuacji 

edukacyjnej uczestników? 

… 

(pytanie otwarte) 

P15 

 

Spośród wykorzystywanych przez Państwa 
form wsparcia w ramach projektu, proszę 

wskazać najbardziej skuteczne narzędzie 
wyrównywania szans edukacyjnych. 

W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

a) organizacja staży i/lub praktyk dla uczniów u 
pracodawcy, 

b) przygotowanie zawodowe pracownika, 
obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie 

do wykonywania określonej pracy, 

c) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - 
wyrównawcze oraz specjalistyczne służące 
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wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych 

d) doradztwo i opieka pedagogiczno – 

psychologiczna dla uczniów zagrożonych 

przedwczesnym wypadnięciem z systemu 
oświaty  

e) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i 
pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na 

rozwój kompetencji kluczowych (ICT, nauki 

matematyczno-przyrodnicze itp.)  

f) efektywne programy doradztwa edukacyjno – 

zawodowego  

g) modernizacja oferty kształcenia zawodowego 

i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i 

regionalnego rynku pracy (wprowadzanie 
nowych kierunków kształcenia, modyfikacja 

programów 

nauczania na kierunkach istniejących)  

h) współpraca szkół i/lub placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe z 

pracodawcami i instytucjami rynku pracy 

służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
uczniów  

i) wyposażenie placówki w materiały 
dydaktyczne 

j) wdrożenie nowych, innowacyjnych form 

nauczania i oceniania cechujących się wyższą 
skutecznością niż formy tradycyjne 

k) wdrażanie programów i narzędzi 
efektywnego zarządzania placówką 

oświatową przyczyniających się do poprawy 
jakości nauczania 

l) inne formy wsparcia – jakie?... 

m) żadna z zastosowanych form wsparcia nie 
była skuteczna 

n) nie wiem/trudno powiedzieć 

P16 

 

Spośród wykorzystywanych przez Państwa 
form wsparcia w ramach projektu, proszę 

wskazać najmniej skuteczne narzędzie 
wyrównywania szans edukacyjnych. 

W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

a) organizacja staży i/lub praktyk dla uczniów u 
pracodawcy, 

b) przygotowanie zawodowe pracownika, 
obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie 

do wykonywania określonej pracy, 

c) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - 

wyrównawcze oraz specjalistyczne służące 

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych 

d) doradztwo i opieka pedagogiczno – 

psychologiczna dla uczniów zagrożonych 
przedwczesnym wypadnięciem z systemu 

oświaty  

e) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i 
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pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na 
rozwój kompetencji kluczowych (ICT, nauki 

matematyczno-przyrodnicze itp.)  

f) efektywne programy doradztwa edukacyjno – 
zawodowego  

g) modernizacja oferty kształcenia zawodowego 
i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i 

regionalnego rynku pracy (wprowadzanie 

nowych kierunków kształcenia, modyfikacja 
programów 

nauczania na kierunkach istniejących)  

h) współpraca szkół i/lub placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe z 

pracodawcami i instytucjami rynku pracy 
służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

uczniów  

i) wyposażenie placówki w materiały 

dydaktyczne 

j) wdrożenie nowych, innowacyjnych form 

nauczania i oceniania cechujących się wyższą 

skutecznością niż formy tradycyjne 

k) wdrażanie programów i narzędzi 

efektywnego zarządzania placówką 
oświatową przyczyniających się do poprawy 

jakości nauczania 

l) inne formy wsparcia – jakie?... 

m) każda z zastosowanych form wsparcia była 

skuteczna 

n) nie wiem/trudno powiedzieć 

P17 

 

Pytanie zadawane, gdy w P15 nie wskazano 
odpowiedzi m lub n 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić formę 

wsparcia wskazaną jako najbardziej 
skuteczną>  za najskuteczniejszą formę 

wsparcia pod względem wyrównywania szans 

edukacyjnych? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P18 

 

Pytanie zadawane, gdy w P16 nie wskazano 
odpowiedzi m lub n 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić formę 

wsparcia wskazaną jako najmniej skuteczną>  

za najmniej skuteczną formę wsparcia pod 
względem wyrównywania szans 

edukacyjnych? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P19 

 

Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby 
zastosować inny (nieprzewidziany w ramach 

tego Działania PO KL) rodzaj wsparcia w 
projekcie, osiągając przy tym wszystkie 

założone we wniosku rezultaty/wskaźniki? 

a) tak 

b) nie 

c) nie wiem/trudno powiedzieć 
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P20 

 

Jakie inne skuteczne formy wsparcia P. 
zdaniem można by zastosować w ramach 

tego Działania PO KL? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P21 

 

Pytanie zadawane jeśli w projekt 
zaangażowana była szkoła/szkoły. 

Czy uważa Pan/Pani, że aktualny stan 

wyposażenia szkoły/szkół uczestniczącej/ych 
w projekcie w środki dydaktyczne jest 

wystarczający? 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

P22 Pytanie zadawane jeśli w projekt 
zaangażowana była szkoła/szkoły. 

Proszę ocenić na pięciostopniowej skali 

(gdzie 1 oznacza bardzo zły, a 5 bardzo 
dobry)  stan szkoły zakresie: 

 wyposażenia w pomoce dydaktyczne (np. 

tablice, rzutnik, sprzęt audio),  

 zasobów księgozbioru biblioteki oraz 

dostępnych podręczników/materiałów 
dydaktycznych,  

 wyposażenia pracowni kształcenia 

zawodowego, 

 wyposażenia pracowni komputerowych, 

 wyposażenia pracowni nauk ścisłych i 

przyrodniczych, 

 infrastruktury sportowej (wyposażenie 

sali gimnastycznej, boisko itp.), 

ogólnej infrastruktury budynku 

(umeblowanie, dostępność np. szafek, 

szatni). 

Dla każdego podpunktu: 

h) 1 
i) 2 

j) 3 
k) 4 

l) 5 

m) nie dotyczy 
n) <nie czytać> nie wiem/trudno powiedzieć 

 

P23 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P21 udzielono 
odpowiedzi d lub e, lub w P22 udzielono 
odpowiedzi a lub b. 

Jakich elementów wyposażenia bazy 

dydaktycznej P. zdaniem brakuje w placówce 
objętej projektem? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P24 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P21 udzielono 
odpowiedzi d lub e, lub w P22 udzielono 
odpowiedzi a lub b. 

 

Czy P. zdaniem wskazane braki w 

wyposażeniu bazy dydaktycznej szkoły 

negatywnie wpływają na jakość kształcenia 
uczniów? 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 
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P25 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P12 udzielono 
odpowiedzi i. 

 

Jakie działania podjęto w ramach poprawy 
doposażenia bazy dydaktycznej szkoły? 

a) wyposażenie szkolnych laboratoriów 

b) wyposażenie pracowni przedmiotowych 

c) wyposażenie pracowni komputerowych 

(sprzęt i oprogramowanie) 

d) zakup materiałów dydaktycznych 

e) dostosowywanie obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

f) inne działania – jakie?.. 

g) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

Okoliczności realizacji projektu 

P26 

 

Czy w toku realizacji projektu wystąpiły jakieś 
problemy lub niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 
których Państwo doświadczyli w toku 

realizacji projektu. 

a. problemy organizacyjne związane 
rekrutacją uczestników  

b. problemy z nawiązaniem współpracy szkół 
i/lub placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe z pracodawcami i instytucjami 

rynku pracy 

c. problemy finansowe (długi czas oczekiwania 

na płatności) 

d. problemy proceduralne (zbyt skomplikowane/ 

przedłużające się procedury; częste zmiany 

procedur) 

e. problemy w obszarze informacji i promocji  

f. problemy dotyczące organizacji/wdrażania 
poszczególnych form wsparcia – jakich?.... 

g. inne problemy – jakie?... 

h. w toku realizacji projektu nie wystąpiły żadne 

problemy 

i. nie wiem/trudno powiedzieć 

P27 Pytanie zadawane, jeśli w P26 nie wskazano 
odpowiedzi h lub i. 

Jakie rozwiązania pozwoliłyby na uniknięcie 
pojawiających się problemów? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P28 

 

Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 

przyniosła jakieś nieoczekiwane pozytywne 
rezultaty? 

 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P29 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P28 udzielono 
odpowiedzi a lub b. 

 

…… 

(pytanie otwarte) 
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Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

P30 

 

Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 

przyniosła jakieś nieoczekiwane negatywne 
efekty? 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P31 Pytanie zadawane, jeśli w P30 udzielono 
odpowiedzi a lub b. 

 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P32 

 

Czy w ostatnich kilku latach odnotował P. 

poprawę wyników nauczania w Państwa 
szkole/szkołach biorących udział w projekcie 

(np. poprawa wyników egzaminów, średnich 
ocen końcowych itp.)? 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P33 Jeśli w pytaniu P32 udzielono odpowiedzi a 
lub b 

 

Czy P. zdaniem poprawę tę można wiązać z 

realizowanym przez Państwa projektem? 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

g) Metryczka 

M1 Powiat siedziby (filii/ oddziału) beneficjenta 
a) m. Łódź  

b) m. Piotrków Trybunalski  
c) m. Skierniewice 

d) powiat bełchatowski 
e) powiat brzeziński 

f) powiat kutnowski 

g) powiat łaski 
h) powiat łęczycki 

i) powiat łowicki 
j) powiat łódzki wschodni 

k) powiat opoczyński 

l) powiat pabianicki 
m) powiat pajęczański 

n) powiat piotrkowski 
o) powiat poddębicki 

p) powiat radomszczański 
q) powiat rawski 

r) powiat sieradzki 

s) powiat skierniewicki 
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t) powiat tomaszowski 
u) powiat wieluński 

v) powiat wieruszowski 

w) powiat zduńskowolski 
x) powiat zgierski 

y) poza województwem łódzkim 

M2 Rok rozpoczęcia realizacji projektu  o) 2008, 

p) 2009, 

q) 2010, 

r) 2011,  

s) 2012, 

t) 2013, 

u) 2014 

M3 Powiaty, na terenie których realizowany był 
projekt 

a) m. Łódź  
b) m. Piotrków Trybunalski  

c) m. Skierniewice 

d) powiat bełchatowski 
e) powiat brzeziński 

f) powiat kutnowski 
g) powiat łaski 

h) powiat łęczycki 

i) powiat łowicki 
j) powiat łódzki wschodni 

k) powiat opoczyński 
l) powiat pabianicki 

m) powiat pajęczański 
n) powiat piotrkowski 

o) powiat poddębicki 

p) powiat radomszczański 
q) powiat rawski 

r) powiat sieradzki 
s) powiat skierniewicki 

t) powiat tomaszowski 

u) powiat wieluński 
v) powiat wieruszowski 

w) powiat zduńskowolski 
x) powiat zgierski 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Działania 9.3 i 9.6 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu>, który Państwo realizowali. 

Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki zostaną 

wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie będzie udostępniana 

organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym instytucjom. Bardzo proszę o szczere 

odpowiedzi.   

Ogólne informacje o realizowanym projekcie 

P1 Jaką instytucję Pan/Pani reprezentuje? 

 

a) przedsiębiorstwo, 

b) organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

fundacja), 

c) samorząd terytorialny (urząd gminy, urząd 

miasta, starostwo powiatowe), 

d) szkoła podstawowa, 

e) gimnazjum, 

f) szkoła ponadgimnazjalna, 

g) liceum ogólnokształcące , 

h) technikum, 

i) zasadnicza szkoła zawodowa, 

j) szkoła policealna, 

k) szkoła specjalna, 

l) szkoła wyższa, 

m) zespół szkół – (wypisać, jakie szkoły 

zawiera)… 

n) inny – jaki?... 

P2 

 

Jakie były grupy docelowe realizowanego 
przez Państwa projektu? 

Proszę zaznaczyć wszystkie grupy docelowe, 

do których był skierowany Państwa projekt. 

a) osoby w wieku 18 – 64 lat, zgłaszające z 
własnej inicjatywy chęć kształcenia 

formalnego; 

b) placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego, ośrodki 

dokształcania i doskonalenia zawodowego; 

c) szkoły policealne różnego typu; 

d) partnerzy społeczno – gospodarczy; 

e) pracodawcy; 

f) inne grupy – jakie?... 

g) nie wiem/trudno powiedzieć 

P3 

 

Dlaczego zdecydowali się Państwo na 

realizację projektu dla właśnie tej grupy 

docelowej, a nie jakiejś innej grupy?  

 

Przeczytam teraz kilka powodów, proszę 
wskazać maksymalnie dwa najbardziej 

pasujące do Państwa sytuacji. 

a) jest to grupa, którą łatwiej zrekrutować do 

projektu, niż inne grupy, 

b) mamy lepsze rozpoznanie potrzeb tej grupy 
docelowej ze względu na nasze 

doświadczenie, 

c) w przypadku tej grupy docelowej łatwiej 

osiągnąć wskaźniki założone w projekcie, 

d) jest to grupa szczególnie narażona na 
doświadczanie nierówności w systemie 

edukacyjnym, uważamy, że trzeba ich w 
szczególności wspierać, 

e) wynika z naszego profilu działalności oraz 
nakierowania na taką grupę docelową 

f) wybór tej grupy docelowej nastąpił dopiero 

po przeprowadzeniu analizy sytuacji różnych 
grup narażonych na nierówności w systemie 

edukacyjnym, 
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g) mamy doświadczenie w realizacji projektów 
dla danej grupy docelowej 

h) wytyczne do konkursu narzucały daną grupę 

docelową 

i) inne powody – jakie?...... 

j) nie wiem/trudno powiedzieć 

P4 

 

W jaki sposób przeprowadzili Państwo analizę 
potrzeb grupy docelowej przygotowując 

projekt? 

 

Przeczytam teraz kilka metod diagnozowania 

potrzeb. Proszę wskazać maksymalnie dwie 
najistotniejsze metody, które Państwo 

zastosowali. 

a) analiza raportów na temat edukacji w woj. 
łódzkim, 

b) analiza raportów na temat edukacji w 
powiecie, w którym realizowany jest/był 

projekt, 

c) analiza statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
/Powiatowego Urzędu Pracy /Urzędu 

Statystycznego, 

d) opieraliśmy się na własnych doświadczeniach i 

znajomości potrzeb grup docelowych, 

e) własne badania potrzeb edukacyjnych, np. 

badania ankietowe, wywiady z placówkami 

edukacyjnymi itd. 

f) inne metody – jakie?.... 

g) nie wiem/trudno powiedzieć 

h) nie przeprowadzaliśmy analizy potrzeb grupy 

docelowej 

P5 

 

Z których powiatów województwa łódzkiego 
byli rekrutowani uczestnicy realizowanego 

przez Państwa projektu? 

 

Proszę wskazać powiaty, z których pochodzili 

uczestnicy projektów. 

a. m. Łódź  
b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 
d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 
g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 
i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 
l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 
n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 
p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 
s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 
u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 
x. powiat zgierski 

y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P6 Czy zauważył/a P. wzmożone 
zainteresowanie wsparciem wśród 

a) tak 
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mieszkańców któregoś z powiatów? 

b) nie 

c) nie wiem/trudno powiedzieć 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w P6 udzielono 
odpowiedzi a. 

 

Wśród mieszkańców których powiatów 

zauważył/a Pan/i szczególne zainteresowane 
wsparciem? 

 

Proszę wskazać maksymalnie 2 powiaty. 

a) m. Łódź  

b) m. Piotrków Trybunalski  
c) m. Skierniewice 

d) powiat bełchatowski 

e) powiat brzeziński 
f) powiat kutnowski 

g) powiat łaski 
h) powiat łęczycki 

i) powiat łowicki 

j) powiat łódzki wschodni 
k) powiat opoczyński 

l) powiat pabianicki 
m) powiat pajęczański 

n) powiat piotrkowski 
o) powiat poddębicki 

p) powiat radomszczański 

q) powiat rawski 
r) powiat sieradzki 

s) powiat skierniewicki 
t) powiat tomaszowski 

u) powiat wieluński 

v) powiat wieruszowski 
w) powiat zduńskowolski 

x) powiat zgierski 
y) nie wiem/trudno powiedzieć 

P8 Pytanie zadawane, jeśli w P6 udzielono 
odpowiedzi a. 

Jaka wg Pana/Pani może być przyczyna 

szczególnego zainteresowania wsparciem 
osób zamieszkujących właśnie te powiaty? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi, z 

którymi zgadza się Pan/Pani w największym 
stopniu. 

a. mało projektów realizowanych w tym 

powiecie 
b. trudna sytuacja gospodarcza w powiecie 

c. duża liczba przedstawicieli danych grup 
docelowych objętych projektem 

d. sprawny system  rozpowszechniania 

informacji na temat możliwości udziału w 
projekcie 

e. łatwość w dotarciu do grupy docelowej w 
danym powiecie 

f. inne – jakie?... 
g. nie wiem/trudno powiedzieć 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

P9 

 

Czy otrzymane przez Państwa wsparcie jest 

adekwatne w kontekście podniesienia 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego w powiecie, w którym 
prowadzą Państwo działalność? 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P10 

 

Czy otrzymana przez Państwa kwota 
dofinansowania była wystarczająca, aby móc 

rzetelnie zrealizować Państwa projekt?  

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 
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e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P11 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P1o udzielono 
odpowiedzi d lub e 

Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby 

dla Państwa wystarczający, aby móc rzetelnie 

zrealizować projekt? 

…… 

(pytanie otwarte) 

Realizacja projektu 

P12 

 

Jakie formy wsparcia zastosowali Państwo w 

projekcie? 
a) kształcenie w formach szkolnych lub w 

formach pozaszkolnych osób dorosłych 
zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem 

lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego 
lub kwalifikacji zawodowych; 

b) programy formalnej oceny i potwierdzania 

odpowiednich efektów uczenia się 
uzyskanych w sposób nieformalny; 

c) kampanie informacyjne w zakresie 
formalnego kształcenia ustawicznego, w tym 

w kontekście potrzeb regionalnego lub 

lokalnego rynku pracy; 

d) usługi doradcze dla osób dorosłych 

zainteresowanych kształceniem formalnym w 
zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia 

w kontekście potrzeb rynku pracy; 

e)  wsparcie dla podmiotów (m.in. szkół) 

ukierunkowane na rozszerzenie lub 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
rynku pracy; 

f) wsparcie dla podmiotów (m.in. szkół) 
ukierunkowane na podwyższenie jakości 

oferty edukacyjnej, w tym  uzyskanie 

akredytacji kuratora oświaty; 

g) wsparcie dla podmiotów (m.in. szkół) 

ukierunkowane na rozwój innowacyjnych 
form kształcenia ustawicznego; 

h) inne formy wsparcia – jakie?... 

i) nie wiem/trudno powiedzieć 

P13 

 

Czy wg Pani/Pana wsparcie oferowane w 

ramach zrealizowanego przez Państwa 
projektu przyczyniło się do pozytywnej 

zmiany sytuacji edukacyjnej uczestników? 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

 

P14 Jeśli w pytaniu P13 udzielono odpowiedzi a … 
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lub b. 

 

W jaki sposób wsparcie oferowane w ramach 

zrealizowanego przez Państwa projektu 
przyczyniło się do pozytywnej zmiany sytuacji 

edukacyjnej uczestników? 

(pytanie otwarte) 

P15 

 

Spośród wykorzystywanych przez Państwa 
form wsparcia w ramach projektu, proszę 

wskazać najbardziej skuteczne narzędzie 
wyrównywania szans edukacyjnych. 

W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

a) kształcenie w formach szkolnych lub w 
formach pozaszkolnych osób dorosłych 

zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem 
lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego 

lub kwalifikacji zawodowych; 

b) programy formalnej oceny i potwierdzania 
odpowiednich efektów uczenia się 

uzyskanych w sposób nieformalny; 

c) kampanie informacyjne w zakresie 

formalnego kształcenia ustawicznego, w tym 
w kontekście potrzeb regionalnego lub 

lokalnego rynku pracy; 

d) usługi doradcze dla osób dorosłych 
zainteresowanych kształceniem formalnym w 

zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia 
w kontekście potrzeb rynku pracy; 

e)  wsparcie dla podmiotów (m.in. szkół) 

ukierunkowane na rozszerzenie lub 
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 

rynku pracy; 

f) wsparcie dla podmiotów (m.in. szkół) 

ukierunkowane na podwyższenie jakości 
oferty edukacyjnej, w tym  uzyskanie 

akredytacji kuratora oświaty; 

g) wsparcie dla podmiotów (m.in. szkół) 
ukierunkowane na rozwój innowacyjnych 

form kształcenia ustawicznego; 

h) inne formy wsparcia – jakie?... 

i) żadna z zastosowanych form wsparcia nie 

była skuteczna 

j) nie wiem/trudno powiedzieć 

P16 Spośród wykorzystywanych przez Państwa 
form wsparcia w ramach projektu, proszę 

wskazać najmniej skuteczne narzędzie 

wyrównywania szans edukacyjnych. 

W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

a) kształcenie w formach szkolnych lub w 
formach pozaszkolnych osób dorosłych 

zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem 

lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego 
lub kwalifikacji zawodowych; 

b) programy formalnej oceny i potwierdzania 
odpowiednich efektów uczenia się 

uzyskanych w sposób nieformalny; 

c) kampanie informacyjne w zakresie 
formalnego kształcenia ustawicznego, w tym 

w kontekście potrzeb regionalnego lub 
lokalnego rynku pracy; 
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d) usługi doradcze dla osób dorosłych 
zainteresowanych kształceniem formalnym w 

zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia 

w kontekście potrzeb rynku pracy; 

e)  wsparcie dla podmiotów (m.in. szkół) 

ukierunkowane na rozszerzenie lub 
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 

rynku pracy; 

f) wsparcie dla podmiotów (m.in. szkół) 
ukierunkowane na podwyższenie jakości 

oferty edukacyjnej, w tym  uzyskanie 
akredytacji kuratora oświaty; 

g) wsparcie dla podmiotów (m.in. szkół) 

ukierunkowane na rozwój innowacyjnych 
form kształcenia ustawicznego; 

h) inne formy wsparcia – jakie?... 

i) każda z zastosowanych form wsparcia była 

skuteczna 

j) nie wiem/trudno powiedzieć 

P17 Pytanie zadawane, gdy w P15 nie wskazano 
odpowiedzi i lub j. 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić formę 

wsparcia wskazaną jako najbardziej 

skuteczną>  za najskuteczniejszą formę 
wsparcia pod względem wyrównywania szans 

edukacyjnych? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P18 Pytanie zadawane, gdy w P16 nie wskazano 
odpowiedzi i lub j. 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić formę 
wsparcia wskazaną jako najmniej skuteczną>  

za najmniej skuteczną formę wsparcia pod 
względem wyrównywania szans 

edukacyjnych? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P19 Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby 
zastosować inny (nieprzewidziany w ramach 

tego Działania PO KL) rodzaj wsparcia w 
projekcie, osiągając przy tym wszystkie 

założone we wniosku rezultaty/wskaźniki? 

a) tak, 

b) nie, 

c) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P20 Pytanie zadawane, gdy w P19 wskazano 
odpowiedź a. 

Jakie inne skuteczne formy wsparcia można 

by zastosować w ramach tego Działania PO 
KL? 

…… 

(pytanie otwarte) 

Okoliczności realizacji projektu 

P21 

 

Czy w toku realizacji projektu wystąpiły jakieś 
problemy lub niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 
których Państwo doświadczyli w toku 

a. problemy organizacyjne związane 
rekrutacją uczestników  

b. problemy z nawiązaniem współpracy szkół 
i/lub placówek prowadzących kształcenie 
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realizacji projektu. zawodowe z pracodawcami i instytucjami 
rynku pracy 

c. problemy finansowe (długi czas oczekiwania 

na płatności) 

d. problemy proceduralne (zbyt skomplikowane/ 

przedłużające się procedury; częste zmiany 
procedur) 

e. problemy w obszarze informacji i promocji  

f. problemy dotyczące organizacji/wdrażania 
poszczególnych form wsparcia – jakich?.... 

g. inne problemy – jakie?... 

h. w toku realizacji projektu nie wystąpiły żadne 

problemy 

i. nie wiem/trudno powiedzieć 

P22 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P21 nie wskazano 
odpowiedzi h lub i.  

Jakie rozwiązania pozwoliłyby na uniknięcie 
pojawiających się problemów? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P23 

 

Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 

przyniosła jakieś nieoczekiwane pozytywne 
rezultaty? 

 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P24 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P23 udzielono 
odpowiedzi a b. 

 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P25 

 

Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 
przyniosła jakieś nieoczekiwane negatywne 

efekty? 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P26 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P25 udzielono 
odpowiedzi a lub b. 

 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty 

przyniosła realizacja projektu? 

…… 

(pytanie otwarte) 

Metryczka 
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M1 Powiat siedziby (filii/ oddziału) beneficjenta 
a) m. Łódź  
b) m. Piotrków Trybunalski  

c) m. Skierniewice 

d) powiat bełchatowski 
e) powiat brzeziński 

f) powiat kutnowski 
g) powiat łaski 

h) powiat łęczycki 

i) powiat łowicki 
j) powiat łódzki wschodni 

k) powiat opoczyński 
l) powiat pabianicki 

m) powiat pajęczański 

n) powiat piotrkowski 
o) powiat poddębicki 

p) powiat radomszczański 
q) powiat rawski 

r) powiat sieradzki 
s) powiat skierniewicki 

t) powiat tomaszowski 

u) powiat wieluński 
v) powiat wieruszowski 

w) powiat zduńskowolski 
x) powiat zgierski 

y) poza województwem łódzkim 

M2 Rok rozpoczęcia realizacji projektu  v) 2008, 

w) 2009, 

x) 2010, 

y) 2011,  

z) 2012, 

aa) 2013, 

bb) 2014. 

M3 Powiaty, na terenie których realizowany był 

projekt 

a) m. Łódź  

b) m. Piotrków Trybunalski  
c) m. Skierniewice 

d) powiat bełchatowski 
e) powiat brzeziński 

f) powiat kutnowski 
g) powiat łaski 

h) powiat łęczycki 

i) powiat łowicki 
j) powiat łódzki wschodni 

k) powiat opoczyński 
l) powiat pabianicki 

m) powiat pajęczański 

n) powiat piotrkowski 
o) powiat poddębicki 

p) powiat radomszczański 
q) powiat rawski 

r) powiat sieradzki 

s) powiat skierniewicki 
t) powiat tomaszowski 

u) powiat wieluński 
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v) powiat wieruszowski 
w) powiat zduńskowolski 

x) powiat zgierski 

 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Działania 9.4 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa 

projektu>, który Państwo realizowali. Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki 

zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie 

będzie udostępniana organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym 

instytucjom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.   

Ogólne informacje o realizowanym projekcie 

P1 Jaką instytucję Pan/Pani reprezentuje? 

 

a) przedsiębiorstwo, 

b) organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub 
fundacja), 

c) samorząd terytorialny (urząd gminy, urząd 
miasta, starostwo powiatowe), 

d) szkoła podstawowa, 

e) gimnazjum, 

f) szkoła ponadgimnazjalna, 

g) liceum ogólnokształcące , 

h) technikum, 

i) zasadnicza szkoła zawodowa, 

j) szkoła policealna, 

k) szkoła specjalna, 

l) szkoła wyższa, 

m) zespół szkół – (wypisać, jakie szkoły 

zawiera)… 

n) inny – jaki?... 

P2 

 

Jakie były grupy docelowe realizowanego 

przez Państwa projektu? 

Proszę zaznaczyć wszystkie grupy docelowe, 

do których był skierowany Państwa projekt. 

a) nauczyciele i pracownicy pedagogiczni 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,  

b) instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 

c) kadra administracyjna i zarządzająca oświatą 

w szkołach i placówkach oświatowych i ich 
organach prowadzących, 

d) inna grupa docelowa – jaka?... 

P3 

 

Dlaczego zdecydowali się Państwo na 

realizację projektu dla właśnie tej grupy 

docelowej, a nie jakiejś innej grupy?  

 

a) jest to grupa, którą łatwiej zrekrutować do 

projektu, niż inne grupy, 

b) mamy lepsze rozpoznanie potrzeb tej grupy 
docelowej ze względu na nasze 
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Przeczytam teraz kilka powodów, proszę 
wskazać maksymalnie dwa najbardziej 

pasujące do Państwa sytuacji. 

doświadczenie, 

c) w przypadku tej grupy docelowej łatwiej 

osiągnąć wskaźniki założone w projekcie, 

d) jest to grupa szczególnie narażona na 
doświadczanie nierówności w systemie 

edukacyjnym, uważamy, że trzeba ich w 
szczególności wspierać, 

e) wynika z naszego profilu działalności oraz 

nakierowania na taką grupę docelową 

f) wybór tej grupy docelowej nastąpił dopiero 

po przeprowadzeniu analizy sytuacji różnych 
grup narażonych na nierówności w systemie 

edukacyjnym, 

g) mamy doświadczenie w realizacji projektów 
dla danej grupy docelowej 

h) wytyczne do konkursu narzucały daną grupę 
docelową 

i) inne powody – jakie?...... 

j) nie wiem/trudno powiedzieć 

P4 

 

W jaki sposób przeprowadzili Państwo analizę 

potrzeb grupy docelowej przygotowując 
projekt? 

 

Przeczytam teraz kilka metod diagnozowania 
potrzeb. Proszę wskazać maksymalnie dwie 

najistotniejsze metody, które Państwo 
zastosowali. 

a) analiza raportów na temat edukacji w woj. 

łódzkim, 

b) analiza raportów na temat edukacji w 

powiecie, w którym realizowany jest/był 

projekt, 

c) analiza statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

/Powiatowego Urzędu Pracy /Urzędu 
Statystycznego, 

d) opieraliśmy się na własnych doświadczeniach i 
znajomości potrzeb grup docelowych, 

e) własne badania potrzeb edukacyjnych, np. 

badania ankietowe, wywiady z placówkami 
edukacyjnymi itd. 

f) ) inne metody – jakie?.... 

g) nie przeprowadzaliśmy analizy potrzeb grupy 

docelowej 

h) nie wiem/trudno powiedzieć 

P5 

 

Z których powiatów województwa łódzkiego 

byli rekrutowani uczestnicy realizowanego 
przez Państwa projektu? 

 

Proszę wskazać powiaty, z których pochodzili 
uczestnicy projektów. 

a. m. Łódź  

b. m. Piotrków Trybunalski  

c. m. Skierniewice 

d. powiat bełchatowski 

e. powiat brzeziński 

f. powiat kutnowski 

g. powiat łaski 

h. powiat łęczycki 
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i. powiat łowicki 

j. powiat łódzki wschodni 

k. powiat opoczyński 

l. powiat pabianicki 

m. powiat pajęczański 

n. powiat piotrkowski 

o. powiat poddębicki 

p. powiat radomszczański 

q. powiat rawski 

r. powiat sieradzki 

s. powiat skierniewicki 

t. powiat tomaszowski 

u. powiat wieluński 

v. powiat wieruszowski 

w. powiat zduńskowolski 

x. powiat zgierski 

y. nie wiem/trudno powiedzieć 

P6 

 

Czy zauważył/a P. wzmożone 

zainteresowanie wsparciem wśród 
mieszkańców któregoś z powiatów? 

a) tak 

b) nie 

c) nie wiem/trudno powiedzieć 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w P5 udzielono 
odpowiedzi a. 

 

Wśród mieszkańców których powiatów 
zauważył/a Pan/i szczególne zainteresowane 

wsparciem? 

 

Proszę wskazać maksymalnie 2 powiaty. 

a) m. Łódź  

b) m. Piotrków Trybunalski  

c) m. Skierniewice 

d) powiat bełchatowski 

e) powiat brzeziński 

f) powiat kutnowski 

g) powiat łaski 

h) powiat łęczycki 

i) powiat łowicki 

j) powiat łódzki wschodni 

k) powiat opoczyński 

l) powiat pabianicki 

m) powiat pajęczański 

n) powiat piotrkowski 

o) powiat poddębicki 

p) powiat radomszczański 

q) powiat rawski 
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r) powiat sieradzki 

s) powiat skierniewicki 

t) powiat tomaszowski 

u) powiat wieluński 

v) powiat wieruszowski 

w) powiat zduńskowolski 

x) powiat zgierski 

y) nie wiem/trudno powiedzieć 

P8 Jaka wg Pana/Pani może być przyczyna 
szczególnego zainteresowania wsparciem 

osób zamieszkujących właśnie te powiaty? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi, z 
którymi zgadza się Pan/Pani w największym 

stopniu. 

a. mało projektów realizowanych w tym 
powiecie 

b. trudna sytuacja gospodarcza w powiecie 

c. duża liczba przedstawicieli danych grup 
docelowych objętych projektem 

d. sprawny system  rozpowszechniania 
informacji na temat możliwości udziału w 

projekcie 
e. łatwość w dotarciu do grupy docelowej w 

danym powiecie 

f. inne – jakie?... 
g. nie wiem/trudno powiedzieć 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

P9 

 

Czy otrzymane przez Państwa wsparcie jest 
adekwatne w kontekście podnoszenia 

wykwalifikowania kadr systemu oświaty w 
powiecie, w którym prowadzą Państwo 

działalność? 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P10 

 

Czy otrzymana przez Państwa kwota 

dofinansowania była wystarczająca, aby móc 

rzetelnie zrealizować Państwa projekt?  

a) Zdecydowanie tak 

b) Raczej tak 

c) Ani tak, ani nie 

d) Raczej nie 

e) Zdecydowanie nie 

f) Nie wiem/trudno powiedzieć 

P11 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P5 udzielono 
odpowiedzi a) 

Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby 

dla Państwa wystarczający, aby móc rzetelnie 
zrealizować projekt? 

…… 

(pytanie otwarte) 

Realizacja projektu 

P12 

 

Jakie formy wsparcia zastosowali Państwo w 
projekcie? 

a) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i 
doskonalące oraz inne formy podwyższania 

kwalifikacji dla nauczycieli, 

b) studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz 
inne formy podwyższania kwalifikacji 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

pracowników placówek kształcenia 
ustawicznego, praktycznego i doskonalenia 

zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu 
c) studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne  

d) studia podyplomowe i kursy doskonalące w 
zakresie organizacji, zarządzania, 

finansowania oraz monitoringu działalności 

oświatowej  
e) programy przekwalifikowania nauczycieli 

szkolnych w związku ze zmieniającą się 
sytuacją demograficzną w kierunku 

kształcenia ustawicznego (osób 

dorosłych) 

f) inne formy wsparcia – jakie?... 

g) nie wiem/trudno powiedzieć 

P13 

 

Czy wg Pani/Pana wsparcie oferowane w 

ramach zrealizowanego przez Państwa 

projektu przyczyniło się do pozytywnej 
zmiany sytuacji edukacyjnej uczestników – 

podniesienia poziomu wykwalifikowania kadr 
systemu oświaty? 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P14 

 

Jeśli w pytaniu X udzielono odpowiedzi a lub 
b 

 

W jaki sposób wsparcie oferowane w ramach 
zrealizowanego przez Państwa projektu 

przyczyniło się do pozytywnej zmiany sytuacji 

edukacyjnej uczestników? 

… 

(pytanie otwarte) 

P15 Czy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie 

uczestnicy otrzymali powszechnie uznawany 

certyfikat potwierdzający zdobycie 
określonych umiejętności? 

a) tak 

b) nie 

c) tylko w przypadku niektórych form wsparcia 
– jakich?.... 

d) nie wiem/trudno powiedzieć 

P16 

 

Spośród wykorzystywanych przez Państwa 

form wsparcia w ramach projektu, proszę 

wskazać najbardziej skuteczne narzędzie 
wyrównywania szans edukacyjnych. 

W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

a) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i 

doskonalące oraz inne formy podwyższania 

kwalifikacji dla nauczycieli, 
b) studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz 

inne formy podwyższania kwalifikacji 
pracowników placówek kształcenia 

ustawicznego, praktycznego i doskonalenia 

zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu 

c) studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla 
nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem 

lub uzupełnieniem posiadanego 

wykształcenia 
d) studia podyplomowe i kursy doskonalące dla 

nauczycieli i pracowników administracji 
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oświatowej w zakresie organizacji, 
zarządzania, finansowania oraz monitoringu 

działalności oświatowej  

e) programy przekwalifikowania nauczycieli 
szkolnych w związku ze zmieniającą się 

sytuacją demograficzną w kierunku 
kształcenia ustawicznego (osób 

dorosłych) 

f) inne formy wsparcia – jakie?... 

g) żadna z zastosowanych form wsparcia nie 

była skuteczna 

h) nie wiem/trudno powiedzieć 

P17 Spośród wykorzystywanych przez Państwa 

form wsparcia w ramach projektu, proszę 
wskazać najmniej skuteczne narzędzie 

wyrównywania szans edukacyjnych. 

W razie potrzeby wymienić wcześniej 
wskazane elementy. 

 

a) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i 

doskonalące oraz inne formy podwyższania 
kwalifikacji dla nauczycieli, 

b) studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz 
inne formy podwyższania kwalifikacji 

pracowników placówek kształcenia 

ustawicznego, praktycznego i doskonalenia 
zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu 
c) studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla 

nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem 

lub uzupełnieniem posiadanego 
wykształcenia 

d) studia podyplomowe i kursy doskonalące dla 
nauczycieli i pracowników administracji 

oświatowej w zakresie organizacji, 
zarządzania, finansowania oraz monitoringu 

działalności oświatowej  

e) programy przekwalifikowania nauczycieli 
szkolnych w związku ze zmieniającą się 

sytuacją demograficzną w kierunku 
kształcenia ustawicznego (osób 

dorosłych) 

f) inne formy wsparcia – jakie?... 

g) każda z zastosowanych form wsparcia była 

skuteczna 

h) nie wiem/trudno powiedzieć 

P18 

 

Pytanie zadawane, gdy w P16 nie wskazano 
odpowiedzi g lub h. 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić formę 

wsparcia wskazaną jako najbardziej 
skuteczną>  za najskuteczniejszą formę 

wsparcia pod względem wyrównywania szans 

edukacyjnych? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P19 

 

Pytanie zadawane, gdy w P17 nie wskazano 
odpowiedzi g lub h. 

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić formę 
wsparcia wskazaną jako najmniej skuteczną>  

za najmniej skuteczną formę wsparcia pod 

…… 

(pytanie otwarte) 
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względem wyrównywania szans 
edukacyjnych? 

P20 

 

Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby 

zastosować inny (nieprzewidziany w ramach 
tego Działania/Poddziałania) rodzaj wsparcia 

w projekcie, osiągając przy tym wszystkie 

założone we wniosku rezultaty/wskaźniki? 

a) tak, 

b) nie, 

c) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P21 

 

Pytanie zadawane, gdy w P20 wskazano 
odpowiedź a. 

Jakie inne skuteczne formy wsparcia można 

by zastosować w ramach tego 

Działania/Poddziałania? 

…… 

(pytanie otwarte) 

Okoliczności realizacji projektu 

P22 

 

Czy w toku realizacji projektu wystąpiły jakieś 

problemy lub niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, 

których Państwo doświadczyli w toku 

realizacji projektu. 

a. problemy organizacyjne związane 

rekrutacją uczestników  

b. problemy finansowe (długi czas oczekiwania 

na płatności) 

c. problemy proceduralne (zbyt skomplikowane/ 
przedłużające się procedury; częste zmiany 

procedur) 

d. problemy w obszarze informacji i promocji  

e. problemy dotyczące organizacji/wdrażania 
poszczególnych form wsparcia – jakich?.... 

f. inne problemy – jakie?... 

g. w toku realizacji projektu nie wystąpiły żadne 
problemy 

h. nie wiem/trudno powiedzieć 

P23 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P22 nie wskazano 
odpowiedzi g lub h. 

Jakie rozwiązania pozwoliłyby na uniknięcie 

pojawiających się problemów? 

… 

(pytanie otwarte) 

P24 

 

Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 

przyniosła jakieś nieoczekiwane pozytywne 

rezultaty? 

 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P25 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P24 udzielono 
odpowiedzi a lub b. 

 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

…… 

(pytanie otwarte) 
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P26 

 

Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu 
przyniosła jakieś nieoczekiwane negatywne 

efekty? 

a) zdecydowanie tak 

b) raczej tak 

c) ani tak, ani nie 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie 

f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P27 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P26 udzielono 
odpowiedzi a lub b. 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty 
przyniosła realizacja projektu? 

…… 

(pytanie otwarte) 

P28 

 

Czy w ostatnich kilku latach odnotował P. 

poprawę wyników nauczania w Państwa 
szkole/szkołach biorących udział w projekcie 

(np. poprawa wyników egzaminów, średnich 
ocen końcowych itp.)? 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P29 

 

Pytanie zadawane, jeśli w pytaniu 28 
udzielono odpowiedzi a lub b. 

 

Czy P. zdaniem poprawę tę można wiązać z 
realizowanym przez Państwa projektem? 

a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 

d) raczej nie, 

e) zdecydowanie nie, 

f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

Metryczka 

M1 Powiat siedziby (filii/ oddziału) beneficjenta 
a) m. Łódź  

b) m. Piotrków Trybunalski  
c) m. Skierniewice 

d) powiat bełchatowski 
e) powiat brzeziński 

f) powiat kutnowski 

g) powiat łaski 
h) powiat łęczycki 

i) powiat łowicki 
j) powiat łódzki wschodni 

k) powiat opoczyński 
l) powiat pabianicki 

m) powiat pajęczański 

n) powiat piotrkowski 
o) powiat poddębicki 

p) powiat radomszczański 
q) powiat rawski 

r) powiat sieradzki 

s) powiat skierniewicki 
t) powiat tomaszowski 

u) powiat wieluński 
v) powiat wieruszowski 

w) powiat zduńskowolski 
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x) powiat zgierski 
y) poza województwem łódzkim 

M2 Rok rozpoczęcia realizacji projektu  cc) 2008, 

dd) 2009, 

ee) 2010, 

ff) 2011,  

gg) 2012, 

hh) 2013, 

ii) 2014 

M3 Powiaty, na terenie których realizowany był 

projekt 

a) m. Łódź  

b) m. Piotrków Trybunalski  

c) m. Skierniewice 
d) powiat bełchatowski 

e) powiat brzeziński 
f) powiat kutnowski 

g) powiat łaski 

h) powiat łęczycki 
i) powiat łowicki 

j) powiat łódzki wschodni 
k) powiat opoczyński 

l) powiat pabianicki 

m) powiat pajęczański 
n) powiat piotrkowski 

o) powiat poddębicki 
p) powiat radomszczański 

q) powiat rawski 
r) powiat sieradzki 

s) powiat skierniewicki 

t) powiat tomaszowski 
u) powiat wieluński 

v) powiat wieruszowski 
w) powiat zduńskowolski 

x) powiat zgierski 

 

 Kwestionariusz CATI z Beneficjentami projektów z Działania 9.5 PO KL 

Dzień dobry, nazywam się <imię i nazwisko>. Dzwonię z firmy ECDF Badania i Szkolenia. Na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektów realizowanych 

w ramach PO KL. Chciał(a)bym porozmawiać na temat projektu <nazwa projektu>, który Państwo realizowali. 

Rozmowa zajmie ok. 10 minut. 

Na początku chciał(a)bym Pana/Panią zapewnić, że nasza rozmowa jest całkowicie anonimowa. Wyniki zostaną 

wykorzystane jedynie do zbiorczych analiz statystycznych. Rozmowa nie jest nagrywana i nie będzie udostępniana 

organizatorom projektu, pracownikom urzędu, ani jakimkolwiek innym instytucjom. Bardzo proszę o szczere 

odpowiedzi.   

Ogólne informacje o realizowanym projekcie 

P1 Jaką instytucję Pan/Pani reprezentuje? 

 

a) przedsiębiorstwo, 
b) organizacja pozarządowa 

(stowarzyszenie lub fundacja), 
c) samorząd terytorialny (urząd 

gminy, urząd miasta, starostwo 
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powiatowe), 
d) szkoła podstawowa, 
e) gimnazjum, 
f) szkoła ponadgimnazjalna, 
g) liceum ogólnokształcące , 
h) technikum, 
i) zasadnicza szkoła zawodowa, 
j) szkoła policealna, 
k) szkoła specjalna, 
l) szkoła wyższa, 
m) zespół szkół – (wypisać, jakie 

szkoły zawiera)… 
n) inny – jaki?... 

P2 

 

Jakie były grupy docelowe realizowanego przez Państwa 
projektu? 

Proszę zaznaczyć wszystkie grupy docelowe, do których był 
skierowany Państwa projekt. 

a) mieszkańcy gmin wiejskich, 
miejsko-wiejskich oraz miast do 25 
tys. mieszkańców, którzy w niskim 
stopniu uczestniczą w kształceniu 
przez całe życie 

b) społeczności lokalne aktywnie 
działające na obszarach wiejskich 
na rzecz rozwoju edukacji na 
terenach wiejskich i podnoszenia 
poziomu wykształcenia 
mieszkańców obszarów wiejskich  

c) podmioty działające na obszarach 
wiejskich na rzecz przeciwdziałania 

ich marginalizacji i zapewnienia ich 
odpowiedniego rozwoju 

d) szkoły oraz placówki realizujące 
kształcenie ogólne,  

e) uczniowie i wychowankowie szkół i 
placówek prowadzących 
kształcenie ogólne, 

f) osoby, które przedwcześnie 
opuściły system oświaty, 

g) uczniowie i słuchacze szkół i 
placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe, 

h) młodociani pracownicy, 
i) szkoły i placówki (instytucje i 

kadra pedagogiczna) prowadzące 
kształcenie zawodowe (z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych 
oraz szkół policealnych), 

j) partnerzy społeczno – 
gospodarczy, 

k) pracodawcy, 
l) osoby w wieku 18 – 64 lat, 

zgłaszające z własnej inicjatywy 
chęć kształcenia formalnego; 

m) placówki kształcenia ustawicznego, 
placówki kształcenia praktycznego, 
ośrodki dokształcania i 
doskonalenia zawodowego; 

n) szkoły policealne różnego typu; 
o) nauczyciele i pracownicy 

pedagogiczni przedszkoli, szkół i 
placówek oświatowych,  

p) instruktorzy praktycznej nauki 
zawodu, 

q) kadra administracyjna i 
zarządzająca oświatą w szkołach i 
placówkach oświatowych i ich 
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organach prowadzących, 
r) inna grupa docelowa – jaka?... 

P3 

 

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu dla 
właśnie tej grupy docelowej, a nie jakiejś innej grupy?  

 

Przeczytam teraz kilka powodów, proszę wskazać maksymalnie 
dwa najbardziej pasujące do Państwa sytuacji. 

a) jest to grupa, którą łatwiej 
zrekrutować do projektu, niż inne 
grupy, 

b) mamy lepsze rozpoznanie potrzeb 
tej grupy docelowej ze względu na 
nasze doświadczenie, 

c) w przypadku tej grupy docelowej 
łatwiej osiągnąć wskaźniki 
założone w projekcie, 

d) jest to grupa szczególnie narażona 
na doświadczanie nierówności w 
systemie edukacyjnym, uważamy, 
że trzeba ich w szczególności 
wspierać, 

e) wynika z naszego profilu 
działalności oraz nakierowania na 
taką grupę docelową 

f) wybór tej grupy docelowej nastąpił 
dopiero po przeprowadzeniu 
analizy sytuacji różnych grup 
narażonych na nierówności w 
systemie edukacyjnym, 

g) mamy doświadczenie w realizacji 
projektów dla danej grupy 

docelowej 
h) wytyczne do konkursu narzucały 

daną grupę docelową 
i) inne powody – jakie?...... 
j) nie wiem/trudno powiedzieć 

P4 

 

W jaki sposób przeprowadzili Państwo analizę potrzeb grupy 
docelowej przygotowując projekt? 

 

Przeczytam teraz kilka metod diagnozowania potrzeb. Proszę 
wskazać maksymalnie dwie najistotniejsze metody, które 
Państwo zastosowali. 

a) analiza raportów na temat edukacji 
w woj. łódzkim, 

b) analiza raportów na temat edukacji 
w powiecie, w którym realizowany 
jest/był projekt, 

c) analiza statystyk Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy /Powiatowego 
Urzędu Pracy /Urzędu 
Statystycznego, 

d) opieraliśmy się na własnych 
doświadczeniach i znajomości 
potrzeb grup docelowych, 

e) własne badania potrzeb 
edukacyjnych, np. badania 
ankietowe, wywiady z placówkami 
edukacyjnymi itd. 

f) inne metody – jakie?.... 
g) nie wiem/trudno powiedzieć 
h) nie przeprowadzaliśmy analizy 

potrzeb grupy docelowej 

P5 

 

Z których powiatów województwa łódzkiego byli rekrutowani 
uczestnicy realizowanego przez Państwa projektu? 

 

Proszę wskazać powiaty, z których pochodzili uczestnicy 
projektów. 

1 -  m. Łódź  
2 -  m. Piotrków Trybunalski  
3 -  m. Skierniewice 

4 -  powiat bełchatowski 
5 -  powiat brzeziński 
6 -  powiat kutnowski 
7 -  powiat łaski 
8 -  powiat łęczycki 
9 -  powiat łowicki 
10 -  powiat łódzki wschodni 
11 -  powiat opoczyński 
12 -  powiat pabianicki 
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13 -  powiat pajęczański 
14 -  powiat piotrkowski 
15 -  powiat poddębicki 
16 -  powiat radomszczański 
17 -  powiat rawski 
18 -  powiat sieradzki 
19 -  powiat skierniewicki 
20 -  powiat tomaszowski 
21 -  powiat wieluński 
22 -  powiat wieruszowski 
23 -  powiat zduńskowolski 
24 -  powiat zgierski 
25 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P6 

 

Czy zauważył/a P. wzmożone zainteresowanie wsparciem wśród 
mieszkańców któregoś z powiatów? 

d) tak 
e) nie 
f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P7 Pytanie zadawane, jeśli w P6 udzielono odpowiedzi 1. 

 

Wśród mieszkańców których powiatów zauważył/a Pan/i 
szczególne zainteresowane wsparciem? 

 

Proszę wskazać maksymalnie 2 powiaty. 

a) m. Łódź  
b) m. Piotrków Trybunalski  
c) m. Skierniewice 
d) powiat bełchatowski 
e) powiat brzeziński 
f) powiat kutnowski 
g) powiat łaski 
h) powiat łęczycki 
i) powiat łowicki 
j) powiat łódzki wschodni 
k) powiat opoczyński 
l) powiat pabianicki 
m) powiat pajęczański 
n) powiat piotrkowski 
o) powiat poddębicki 
p) powiat radomszczański 
q) powiat rawski 
r) powiat sieradzki 
s) powiat skierniewicki 
t) powiat tomaszowski 
u) powiat wieluński 
v) powiat wieruszowski 
w) powiat zduńskowolski 
x) powiat zgierski 

y) nie wiem/trudno powiedzieć 

P8 Pytanie zadawane, jeśli w P6 udzielono odpowiedzi 1. 

Jaka wg Pana/Pani może być przyczyna szczególnego 
zainteresowania wsparciem osób zamieszkujących właśnie te 
powiaty? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi, z którymi zgadza się 
Pan/Pani w największym stopniu. 

a. mało projektów realizowanych 
w tym powiecie 

b. trudna sytuacja gospodarcza w 
powiecie 

c. duża liczba przedstawicieli danych 
grup docelowych objętych 
projektem 

d. sprawny system  
rozpowszechniania informacji na 
temat możliwości udziału w 
projekcie 

e. łatwość w dotarciu do grupy 
docelowej w danym powiecie 

f. inne – jakie?... 
g. nie wiem/trudno powiedzieć 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

P9 

 

Czy otrzymane przez Państwa wsparcie jest adekwatne w 
kontekście wyrównywania szans edukacyjnych mieszkańców 
obszarów wiejskich po1wiatu, w którym prowadzą Państwo 
działalność? 

a) zdecydowanie tak 
b) raczej tak 
c) ani tak, ani nie 
d) raczej nie 
e) zdecydowanie nie 
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f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P10 

 

Czy otrzymana przez Państwa kwota dofinansowania była 
wystarczająca, aby móc rzetelnie zrealizować Państwa projekt?  

a) zdecydowanie tak 
b) raczej tak 
c) ani tak, ani nie 
d) raczej nie 
e) zdecydowanie nie 
f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P11 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P10 udzielono odpowiedzi 1. 

Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby dla Państwa 
wystarczający, aby móc rzetelnie zrealizować projekt? 

…… 

(pytanie otwarte) 

Realizacja projektu 

P12 

 

Jakie formy wsparcia zastosowali Państwo w projekcie? 
a) wsparcie inicjatyw 

ukierunkowanych na pobudzenie 
świadomości środowisk lokalnych 
w działania na rzecz rozwoju 
edukacji na terenach wiejskich  

b) zajęcia dydaktyczne przyczyniające 
się do podnoszenia poziomu 
wykształcenia mieszkańców 
obszarów wiejskich 

c) działania informacyjno-promocyjne 
podnoszące świadomość 
mieszkańców obszarów wiejskich 
w zakresie korzyści płynących z 

kształcenia i szkolenia, 
d) zajęcia dydaktyczno - 

wyrównawcze oraz specjalistyczne 
służące wyrównywaniu 
dysproporcji edukacyjnych 

e) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i 
pozaszkolne) dla uczniów 
ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych (ICT, 
nauki matematyczno-przyrodnicze 
itp.)  

f) wsparcie dla podmiotów (m.in. 
szkół) ukierunkowane na 
rozszerzenie lub dostosowanie 
oferty edukacyjnej do potrzeb 
rynku pracy; 

g) wsparcie dla podmiotów (m.in. 
szkół) ukierunkowane na 
podwyższenie jakości oferty 
edukacyjnej,  

h) studia podyplomowe, kursy 
kwalifikacyjne i doskonalące oraz 
inne formy podwyższania 
kwalifikacji dla nauczycieli, 

i) inne formy wsparcia – jakie?... 
j) nie wiem/trudno powiedzieć 

P13 

 

Czy wg Pani/Pana wsparcie oferowane w ramach zrealizowanego 
przez Państwa projektu przyczyniło się do pozytywnej zmiany 
sytuacji edukacyjnej uczestników - wyrównywania szans 
edukacyjnych? 

a) zdecydowanie tak, 
b) raczej tak, 

c) ani tak, ani nie, 
d) raczej nie, 
e) zdecydowanie nie, 
f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P14 

 

Jeśli w pytaniu P13 udzielono odpowiedzi 1 lub 2. 

W jaki sposób wsparcie oferowane w ramach zrealizowanego 
przez Państwa projektu przyczyniło się do pozytywnej zmiany 

… 
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sytuacji edukacyjnej uczestników? 

<pytanie otwarte> 

P15 

 

Spośród wykorzystywanych przez Państwa form wsparcia w 
ramach projektu, proszę wskazać najbardziej skuteczne 
narzędzie wyrównywania szans edukacyjnych. 

W razie potrzeby wymienić wcześniej wskazane elementy. 

 

1- wsparcie inicjatyw 
ukierunkowanych na pobudzenie 
świadomości środowisk lokalnych 
w działania na rzecz rozwoju 
edukacji na terenach wiejskich  

2- zajęcia dydaktyczne przyczyniające 
się do podnoszenia poziomu 
wykształcenia mieszkańców 
obszarów wiejskich 

3- działania informacyjno-promocyjne 
podnoszące świadomość 
mieszkańców obszarów wiejskich 
w zakresie korzyści płynących z 
kształcenia i szkolenia, 

4- zajęcia dydaktyczno - 
wyrównawcze oraz specjalistyczne 
służące wyrównywaniu 
dysproporcji edukacyjnych 

5- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i 
pozaszkolne) dla uczniów 
ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych (ICT, 
nauki matematyczno-przyrodnicze 
itp.)  

6- wsparcie dla podmiotów (m.in. 
szkół) ukierunkowane na 
rozszerzenie lub dostosowanie 
oferty edukacyjnej do potrzeb 
rynku pracy; 

7- wsparcie dla podmiotów (m.in. 
szkół) ukierunkowane na 
podwyższenie jakości oferty 
edukacyjnej,  

8- studia podyplomowe, kursy 
kwalifikacyjne i doskonalące oraz 
inne formy podwyższania 
kwalifikacji dla nauczycieli, 

9- inne formy wsparcia – jakie?... 
10 -  żadna z form wsparcia nie 

była skuteczna 
11 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P16 Spośród wykorzystywanych przez Państwa form wsparcia w 
ramach projektu, proszę wskazać najmniej skuteczne narzędzie 
wyrównywania szans edukacyjnych. 

W razie potrzeby wymienić wcześniej wskazane elementy. 

 

1- wsparcie inicjatyw 
ukierunkowanych na pobudzenie 
świadomości środowisk lokalnych 
w działania na rzecz rozwoju 
edukacji na terenach wiejskich  

2- zajęcia dydaktyczne przyczyniające 
się do podnoszenia poziomu 
wykształcenia mieszkańców 
obszarów wiejskich 

3- działania informacyjno-promocyjne 
podnoszące świadomość 
mieszkańców obszarów wiejskich 
w zakresie korzyści płynących z 
kształcenia i szkolenia, 

4- zajęcia dydaktyczno - 
wyrównawcze oraz specjalistyczne 
służące wyrównywaniu 
dysproporcji edukacyjnych 

5- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i 
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pozaszkolne) dla uczniów 
ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych (ICT, 
nauki matematyczno-przyrodnicze 
itp.)  

6- wsparcie dla podmiotów (m.in. 
szkół) ukierunkowane na 
rozszerzenie lub dostosowanie 
oferty edukacyjnej do potrzeb 
rynku pracy; 

7- wsparcie dla podmiotów (m.in. 
szkół) ukierunkowane na 
podwyższenie jakości oferty 
edukacyjnej,  

8- studia podyplomowe, kursy 
kwalifikacyjne i doskonalące oraz 
inne formy podwyższania 
kwalifikacji dla nauczycieli, 

9- inne formy wsparcia – jakie?... 
10 -  każda z form wsparcia była 

skuteczna 
11- nie wiem/trudno powiedzieć 

P17 

 

Pytanie zadawane, gdy w P15 nie wskazano odpowiedzi 10 lub 
11.   

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić formę wsparcia wskazaną 
jako najbardziej skuteczną>  za najskuteczniejszą formę 
wsparcia pod względem wyrównywania szans edukacyjnych? 

<pytanie otwarte> 

…… 

 

P18 

 

Pytanie zadawane, gdy w P15 nie wskazano odpowiedzi 10 lub 
11.   

Dlaczego uznaje Pan/Pani <wymienić formę wsparcia wskazaną 
jako najmniej skuteczną>  za najmniej skuteczną formę wsparcia 
pod względem wyrównywania szans edukacyjnych? 

<pytanie otwarte> 

…… 

 

P19 

 

Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby zastosować inny 
(nieprzewidziany w ramach tego Poddziałania PO KL) rodzaj 
wsparcia w projekcie, osiągając przy tym wszystkie założone we 
wniosku rezultaty/wskaźniki? 

1 -  tak 
2 -  nie 
3 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P20 

 

Pytanie zadawane, gdy w P19 wskazano odpowiedź  1. 

Jakie inne skuteczne formy wsparcia można by zastosować w 
ramach tego Poddziałania PO KL? 

<pytanie otwarte> 

…… 

 

P21 Jakie czynniki mogłyby sprawić, aby projekt był bardziej 
skuteczny w zakresie wsparcia procesów adaptacyjnych i 
modernizacyjnych w regionie? 
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi, z którymi w 
największym stopniu się Pan/Pani zgadza. 

1 -  skierowanie projektu do innej 
grupy docelowej  

2 -  wybór innego obszaru realizacji 
projektu (np. projekt realizowany 
byłby w innym powiecie/gminie, 
itp.)  

3 -  rozszerzenie zakresu oferowanych 
form wsparcia 

4 -  zmniejszenie zakresu oferowanych 
form wsparcia 

5 -  wyższe dofinansowanie projektu 
6 -  inny system wyboru projektów, 

jaki?... 
7 -  inny sposób rozliczania projektów, 

jaki?... 
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8 -  inne, jakie?... 
9 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

P22 Na ile trwałe w Pani/Pana opinii są efekty interwencji wsparcia 
udzielonego w ramach projektu <nazwa>? 

1 -  bardzo trwałe 
2 -  raczej trwałe 
3 -  ani trwałe, ani nietrwałe 
4 -  raczej nietrwałe 
5 -  zdecydowanie nietrwałe 
6 -  nie wiem/trudno powiedzieć 

Okoliczności realizacji projektu 

P23 

 

Czy w toku realizacji projektu wystąpiły jakieś problemy lub 
niepożądane zjawiska?  

Proszę zaznaczyć wszystkie problemy, których Państwo 
doświadczyli w toku realizacji projektu. 

a. problemy organizacyjne 
związane rekrutacją 
uczestników  

b. problemy finansowe (długi czas 
oczekiwania na płatności) 

c. problemy proceduralne (zbyt 
skomplikowane/ przedłużające się 
procedury; częste zmiany 
procedur) 

d. problemy w obszarze informacji i 
promocji  

e. problemy dotyczące 
organizacji/wdrażania 
poszczególnych form wsparcia – 
jakich?.... 

f. inne problemy – jakie?... 
g. w toku realizacji projektu nie 

wystąpiły żadne problemy 
h. nie wiem/trudno powiedzieć 

P24 Pytanie zadawane, jeśli w P23 nie wskazano odpowiedzi 7 lub 8. 

Jakie rozwiązania pozwoliłyby na uniknięcie pojawiających się 
problemów? 

<pytanie otwarte> 

… 

 

P25 

 

Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu przyniosła jakieś 
nieoczekiwane pozytywne rezultaty? 

 

a) zdecydowanie tak 
b) raczej tak 
c) ani tak, ani nie 
d) raczej nie 
e) zdecydowanie nie 
f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P26 

 

Pytanie zadawane, jeśli w P25 udzielono odpowiedzi 1 lub 2. 

 

Jakie nieoczekiwane pozytywne rezultaty przyniosła realizacja 
projektu? 

<pytanie otwarte> 

…… 

 

P27 

 

Czy uważa Pan/Pani, ze realizacja projektu przyniosła jakieś 
nieoczekiwane negatywne efekty? 

a) zdecydowanie tak 
b) raczej tak 
c) ani tak, ani nie 
d) raczej nie 
e) zdecydowanie nie 
f) nie wiem/trudno powiedzieć 

P28 Pytanie zadawane, jeśli w P27 udzielono odpowiedzi 1 lub 2. 

 

Jakie nieoczekiwane negatywne rezultaty przyniosła realizacja 
projektu? 

<pytanie otwarte> 

…… 
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P29 

 

Czy w ostatnich kilku latach odnotował P. poprawę wyników 
nauczania w Państwa szkole/powiecie (np. poprawa wyników 
egzaminów, średnich ocen końcowych itp.)? 

a) zdecydowanie tak, 
b) raczej tak, 
c) ani tak, ani nie, 
d) raczej nie, 
e) zdecydowanie nie, 
f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

P30 

 

Jeśli w pytaniu P29 udzielono odpowiedzi 1 lub 2. 

 

Czy P. zdaniem poprawę tę można wiązać z realizowanym przez 
Państwa projektem? 

a) zdecydowanie tak, 
b) raczej tak, 
c) ani tak, ani nie, 
d) raczej nie, 
e) zdecydowanie nie, 
f) nie wiem/trudno powiedzieć. 

METRYCZKA 

M1 Powiat siedziby (filii/ oddziału) beneficjenta. 
1 -  m. Łódź  
2 -  m. Piotrków Trybunalski  
3 -  m. Skierniewice 
4 -  powiat bełchatowski 
5 -  powiat brzeziński 
6 -  powiat kutnowski 
7 -  powiat łaski 
8 -  powiat łęczycki 
9 -  powiat łowicki 
10 -  powiat łódzki wschodni 
11 -  powiat opoczyński 
12 -  powiat pabianicki 
13 -  powiat pajęczański 

14 -  powiat piotrkowski 
15 -  powiat poddębicki 
16 -  powiat radomszczański 
17 -  powiat rawski 
18 -  powiat sieradzki 
19 -  powiat skierniewicki 
20 -  powiat tomaszowski 
21 -  powiat wieluński 
22 -  powiat wieruszowski 
23 -  powiat zduńskowolski 
24 -  powiat zgierski 
25 -  y) poza województwem 

łódzkim 

M2 Rok rozpoczęcia realizacji projektu.  
a) 2008, 
b) 2009, 
c) 2010, 
d) 2011,  
e) 2012, 
f) 2013, 
g) 2014. 

M3 Powiaty, na terenie których realizowany był projekt. 
1 -  m. Łódź  
2 -  m. Piotrków Trybunalski  
3 -  m. Skierniewice 
4 -  powiat bełchatowski 
5 -  powiat brzeziński 
6 -  powiat kutnowski 
7 -  powiat łaski 
8 -  powiat łęczycki 
9 -  powiat łowicki 
10 -  powiat łódzki wschodni 
11 -  powiat opoczyński 
12 -  powiat pabianicki 
13 -  powiat pajęczański 
14 -  powiat piotrkowski 
15 -  powiat poddębicki 
16 -  powiat radomszczański 
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17 -  powiat rawski 
18 -  powiat sieradzki 
19 -  powiat skierniewicki 
20 -  powiat tomaszowski 
21 -  powiat wieluński 
22 -  powiat wieruszowski 
23 -  powiat zduńskowolski 
24 -  powiat zgierski 

 

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 

Scenariusz IDI z przedstawicielem IP (Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego 

odpowiedzialnym za Priorytet VIII PO KL 

Wstęp 

1. Proszę krótko opisać, czym zajmuje się P. w Urzędzie Marszałkowskim? Za jakie zadania związane 

z Priorytetem VIII jest P. odpowiedzialna? 

 

2. W jakim stopniu P. zdaniem działania i cele przewidziane w Priorytecie VIII pozostają adekwatne do 

potrzeb regionu? 

Działania projektowe 

3. Jakie było zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL? 

Z czego wynikał niski/wysoki poziom zainteresowania? Czy poziom zainteresowania był zgodny z P. 

przewidywaniami/oczekiwaniami? Dlaczego tak/nie? 

4. Czy w P. opinii beneficjenci pozytywnie/negatywnie oceniają zakres wsparcia oferowanego 

w ramach VIII Priorytetu PO KL? Dlaczego? Które z narzędzi wsparcia w ramach Priorytetu VIII PO KL 

okazały się najskuteczniejsze/najmniej skuteczne w kontekście realizacji jego celów? Dlaczego? Jakie 

działania należałoby podjąć, aby zwiększyć skuteczność mało skutecznych form wsparcia? 

5. Jak wygląda trafność wsparcia oferowanego w ramach Działania 8.2? Na ile formy wsparcia były 

adekwatne w stosunku do celów Działania 8.2/potrzeb grup docelowych?  

 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

6. W jakim stopniu oferowane przez Państwa wsparcie (również finansowe) jest w P. opinii 

adekwatne/wystarczające w kontekście zdiagnozowanych potrzeb/realizowanych przez beneficjentów 

projektów? Jeśli nie było wystarczające  - dlaczego?  

7. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w celu 

zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań?  

Problemy w toku wdrażania Priorytetu IX PO KL 

8. Jakie problemy i trudności pojawiały się najczęściej podczas realizacji projektów w ramach 

Priorytetu VIII PO KL? Które z tych czynników określić można jako zewnętrzne? Czy któryś z tych 

problemów przekładał się na stan wdrażania interwencji? Z czego wynikały te problemy? 

9. Jakie działania zaradcze/naprawcze podejmowało/podejmuje IP PO KL w celu 

minimalizacji/niwelacji ww. problemów? 

10. Czy w toku wdrażania projektów realizowanych w ramach VIII Priorytetu zaistniały jakieś efekty 

niespodziewane: pozytywne lub negatywne? Jakie to były efekty? Jak wpłynęły one na wdrażanie 

interwencji?  
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Podsumowanie – ogólna ocena wdrażania Priorytetu IX PO KL 

11. Jaki jest poziom osiągnięcia założonych wartości wskaźników Priorytetu VIII PO KL? Czy można go 

uznać za satysfakcjonujący? 

12. Jak ogólnie ocenia P. osiągnięte efekty wdrażania Priorytetu VIII PO KL? Czy uważa P., że istnieją 

działania, które można byłoby podjąć w celu ich zwiększenia? 

13. Jakie efekty przyniosła interwencja w ramach Priorytetu VIII w zakresie współpracy 

przedsiębiorstw z ośrodkami B+R? Czy można wyróżnić w tym zakresie szczególnie dobre/złe 

elementy (udogodnienia/bariery)? Jakie? Czy można podjąć działania usprawniające współpracę 

przedsiębiorstw z jednostkami B+R? Jakie? 

 

14. Jak ocenia P. trwałość efektów wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu VIII PO KL (w tym 

szczególnie Działania 8.2 PO KL)? Które z form wsparcia charakteryzują się najwyższym poziomem 

trwałości?   

15. Jakie czynniki w największym stopniu determinują trwałość efektów udzielonego wsparcia? 

16. Jakie czynniki generują największe ryzyko dla trwałości efektów udzielonego wsparcia? 

17. Jakiego rodzaju działania należałoby podjąć w celu zwiększenia poziomu trwałości efektów 

udzielonego wsparcia?  

18. Czy istnieją obszary w województwie łódzkim, które w sposób szczególnie pozytywny/negatywny 

skorzystały/nie skorzystały z realizowanej pomocy (przewidzianej w ramach realizacji Priorytetu VIII 

PO KL)? Czym może być to spowodowane? Czy z perspektywy czasu uważa P., że można podjąć jakieś 

działania, które zapobiegałyby negatywnym zdarzeniom (zdiagnozowanym w tym zakresie)? 

19. W jakim stopniu (w P. opinii) realizowana interwencja komponentu regionalnego PO KL 

w województwie łódzkim (w tym także Priorytetu VIII) przekłada się na zmiany społeczno-

gospodarcze w województwie? 

Scenariusz IDI z przedstawicielem IP (Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego 

odpowiedzialnym za Priorytet IX PO KL 

Wstęp 

1. Proszę krótko opisać, czym zajmuje się P. w Urzędzie Marszałkowskim? Za jakie zadania związane 

z Priorytetem IX jest Pani odpowiedzialna? 

 

2. W jakim stopniu P. zdaniem działania i cele przewidziane w Priorytecie IX pozostają adekwatne do 

potrzeb regionu? 

Działania projektowe 

3. Jakie było zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów w ramach Priorytetu IX PO KL? 

Z czego wynikał niski/wysoki poziom zainteresowania? Czy poziom zainteresowania był zgodny z P. 

przewidywaniami/oczekiwaniami? Dlaczego tak/nie? 

4. Czy w P. opinii beneficjenci pozytywnie/negatywnie oceniają zakres wsparcia oferowanego 

w ramach Priorytetu IX PO KL? Dlaczego? Które z narzędzi wsparcia w ramach Priorytetu IX PO KL 

okazały się najskuteczniejsze/najmniej skuteczne w kontekście realizacji jego celów? Dlaczego? Jakie 

działania należałoby podjąć, aby zwiększyć skuteczność mało skutecznych form wsparcia? 

5. Jak ocenia P. dostępność i jakość bazy dydaktycznej w szkołach kształcenia ogólnego w 

województwie? W jakim stopniu szkoły kształcenia ogólnego w województwie łódzkim wykorzystały 
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środki komponentu regionalnego PO KL na poprawę wyposażenia bazy dydaktycznej, tj. wyposażenia 

szkolnych laboratoriów/pracowni przedmiotowych, cyfryzacji szkół? 

6. Jak ocenia P. dostępność i jakość bazy dydaktycznej w szkołach zawodowych w województwie? W 

jakim stopniu szkoły zawodowe w województwie łódzkim wykorzystały środki komponentu 

regionalnego PO KL na poprawę wyposażenia bazy dydaktycznej? Jak wygląda wyposażenie szkół 

zawodowych w środki dydaktyczne w województwie łódzkim? 

 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

7. W jakim stopniu oferowane przez Państwa wsparcie (również finansowe) jest w P. opinii 

adekwatne/wystarczające w kontekście zdiagnozowanych potrzeb/realizowanych przez beneficjentów 

projektów? Jeśli nie było wystarczające  - dlaczego?  

8. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w celu 

zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań?  

Problemy w toku wdrażania Priorytetu IX PO KL 

9. Jakie problemy i trudności pojawiały się najczęściej podczas realizacji projektów w ramach 

Priorytetu IX PO KL? Które z tych czynników określić można jako zewnętrzne? Czy któryś z tych 

problemów przekładał się na stan wdrażania interwencji? Z czego wynikały te problemy? 

10. Jakie działania zaradcze/naprawcze podejmowało/podejmuje IP PO KL w celu 

minimalizacji/niwelacji ww. problemów? 

11. Czy w toku wdrażania projektów realizowanych w ramach IX Priorytetu zaistniały jakieś efekty 

niespodziewane: pozytywne lub negatywne? Jakie to były efekty? Jak wpłynęły one na wdrażanie 

interwencji?  

Podsumowanie – ogólna ocena wdrażania Priorytetu IX PO KL 

12. Jaki jest poziom osiągnięcia założonych wartości wskaźników Priorytetu IX PO KL? Czy można go 

uznać za satysfakcjonujący? 

13. Jak ogólnie ocenia P. osiągnięte efekty wdrażania Priorytetu IX PO KL? Czy uważa P., że istnieją 

działania, które można byłoby podjąć w celu ich zwiększenia? 

14. Jak ocenia P. trwałość efektów wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu IX PO KL? 

15. Jakie czynniki w największym stopniu determinują trwałość efektów udzielonego wsparcia? 

16. Jakie czynniki generują największe ryzyko dla trwałości efektów udzielonego wsparcia? 

17. Jakiego rodzaju działania należałoby podjąć w celu zwiększenia poziomu trwałości efektów 

udzielonego wsparcia?  

18. Czy istnieją obszary w województwie łódzkim, które w sposób szczególnie pozytywny/negatywny 

skorzystały/nie skorzystały z realizowanej pomocy (przewidzianej w ramach realizacji Priorytetu IX PO 

KL)? Czym może być to spowodowane? Czy z perspektywy czasu uważa P., że można podjąć jakieś 

działania, które zapobiegałyby negatywnym zdarzeniom (zdiagnozowanym w tym zakresie)? 

19. W jakim stopniu (w P. opinii) realizowana interwencja komponentu regionalnego PO KL 

w województwie łódzkim (w tym także Priorytetu IX) przekłada się na zmiany społeczno-gospodarcze 

w województwie? 
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Scenariusz IDI z przedstawicielem IP (Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego 

odpowiedzialnym za wdrażanie projektów systemowych 

1. Proszę krótko opisać, czym zajmuje się P. w Urzędzie Marszałkowskim?  Jakiego typu projekty 

systemowe realizują Państwo w ramach PO KL-u? Za jakie zadania/który Priorytet związany 

z projektami systemowymi jest P. odpowiedzialna? 

2. Jakie macie Państwo doświadczenie (jako instytucja) w działaniach związanych z projektami 

systemowymi z PO KL-u? 

3. Czy poziom zainteresowania Beneficjentów realizowaniem projektów systemowych był zgodny z 

Państwa oczekiwaniami? Jeśli nie, co wpłynęło na zwiększone lub zmniejszone zainteresowanie?  

4. W jaki sposób Beneficjenci diagnozowali potrzeby rynku pracy i grupy docelowej? Czy można 

wskazać w tym zakresie przykłady dobrych praktyk?  

5. W jakim stopniu w toku przygotowań do realizacji projektów Beneficjenci współpracowali z grupą 

docelową? Jaki był zakres tej współpracy? Czy miała ona realne przełożenie na zwiększenie jakości 

realizowanych projektów? Jakie bariery w tym zakresie można wskazać? 

6.W jakim stopniu P. zdaniem dostępne informacje na temat potrzeb regionu są wystarczające do 

zrealizowania dobrego (trafnego) projektu? Jakich informacji brakuje? 

7. Jak powinien wyglądać P. zdaniem system informacji o rynku pracy/potrzebach grup docelowych, ta 

aby można było realizować projekty wysokiej jakości?  

8. Czy oferowane wsparcie (finansowe, merytoryczne) było w P. opinii adekwatne w kontekście 

potrzeb Beneficjentów? Dlaczego tak/nie?   

9. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w celu 

zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych projektów?  

10. Jakie problemy i trudności pojawiały się najczęściej podczas realizacji projektów? Które z tych 

czynników określić można jako zewnętrzne? Czy któryś z tych problemów przekładał się na stan 

wdrażania interwencji? Z czego wynikały te problemy? 

11. Jakie działania zaradcze/naprawcze podejmowali Beneficjenci w celu minimalizacji/niwelacji ww. 

problemów? 

12. Czy wdrażanie projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL-u spowodowało jakieś 

efekty niespodziewane: pozytywne lub negatywne? Jakie to były efekty? Jak wpłynęły one na 

wdrażanie interwencji?  

13. Czy w P. opinii Beneficjenci pozytywnie/negatywnie oceniają zakres wsparcia oferowanego 

w ramach PO KL-u ? Dlaczego? Które z narzędzi wsparcia w ramach Priorytetu IX/VIII PO KL okazały 

się w Pani/Pana opinii najskuteczniejsze/najmniej skuteczne w kontekście realizacji jego celów? 

Dlaczego?  

14. Jaki jest ogólny poziom osiągnięcia założonych wartości wskaźników projektów? Czy można go 

uznać za satysfakcjonujący? 

15. Jakie w Pani/Pana opinii efekty przyniosła interwencja w ramach Priorytetu VIII w zakresie 

współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami B+R? Czy można wyróżnić w tym zakresie szczególnie 

dobre/złe elementy (udogodnienia/bariery)? Jakie? Czy można podjąć działania usprawniające 

współpracę przedsiębiorstw z jednostkami B+R? Jakie? (pytanie zadawane w przypadku wywiadu z 

osobą odpowiedzialną za projekty systemowe, realizowane w ramach VIII Priorytetu) 
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16. Jak wygląda trafność wsparcia oferowanego w ramach Działania 8.2? Na ile formy wsparcia były 

adekwatne w stosunku do celów Działania 8.2/potrzeb grup docelowych? (pytanie zadawane w 

przypadku wywiadu z osobą odpowiedzialną za projekty systemowe w ramach VIII Priorytetu) 

17. Jak ocenia P. trwałość efektów wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu VIII PO KL (w tym 

szczególnie Działania 8.2 PO KL)? Które z form wsparcia charakteryzują się najwyższym poziomem 

trwałości?  (pytanie zadawane w przypadku wywiadu z osobą odpowiedzialną za projekty systemowe, 

realizowane w ramach VIII Priorytetu) 

18. Jakie w Pani/Pana opinii czynniki w największym stopniu determinują trwałość efektów 

udzielonego wsparcia? 

19. Jakie czynniki generują największe ryzyko dla trwałości efektów udzielonego wsparcia? 

20. Jakiego rodzaju działania należałoby podjąć w celu zwiększenia poziomu trwałości efektów 

udzielonego wsparcia?  

21. Czy istnieją obszary w województwie łódzkim, które w sposób szczególnie pozytywny/negatywny 

skorzystały/nie skorzystały z realizowanej pomocy? Czym może być to spowodowane? Czy z 

perspektywy czasu uważa P., że można podjąć jakieś działania, które zapobiegałyby negatywnym 

zdarzeniom (zdiagnozowanym w tym zakresie)? Czy uważa P., że istnieją działania, które można 

byłoby podjąć w celu zwiększenia pozytywnego oddziaływania programu na region ? 

22. W jakim stopniu (w P. opinii) realizowana interwencja komponentu regionalnego PO KL 

w województwie łódzkim przekłada się na zmiany społeczno-gospodarcze w województwie? 

Scenariusz IDI z przedstawicielem IW (IP2 – WUP w Łodzi) odpowiedzialnego za Priorytet 

VI PO KL 

Wstęp 

1. Proszę krótko opisać, czym zajmuje się P. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy ? Za jakie zadania 

związane z Priorytetem VI jest Pani odpowiedzialna? 

2. W jakim stopniu P. zdaniem działania i cele przewidziane w Priorytecie VI pozostają adekwatne do 

potrzeb regionu? 

Działania projektowe 

3. Jakie było zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów w ramach Priorytetu VI PO KL? 

Z czego wynikał niski/wysoki poziom zainteresowania? Czy poziom zainteresowania był zgodny z P. 

przewidywaniami/oczekiwaniami? Dlaczego tak/nie? 

4. Czy w P. opinii beneficjenci pozytywnie/negatywnie oceniają zakres wsparcia oferowanego 

w ramach Priorytetu VI PO KL? Dlaczego? Które z narzędzi wsparcia w ramach Priorytetu VI PO KL 

okazały się najskuteczniejsze/najmniej skuteczne w kontekście realizacji jego celów, wsparcia grup 

docelowych? Dlaczego? Jakie działania należałoby podjąć, aby zwiększyć skuteczność mało 

skutecznych form wsparcia? 

5. Czy zakres wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI odpowiada potrzebom regionalnego 

rynku pracy? Dlaczego tak/nie? Jakie działania okazały się najbardziej przydatne na rynku pracy? 

Jakich działań zabrakło? 
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Adekwatność otrzymanego wsparcia 

6. W jakim stopniu oferowane przez Państwa wsparcie (również finansowe) jest w P. opinii 

adekwatne/wystarczające w kontekście zdiagnozowanych potrzeb/realizowanych przez beneficjentów 

projektów? Jeśli nie było wystarczające  - dlaczego?  

7. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w celu 

zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań?  

Problemy w toku wdrażania Priorytetu VI PO KL 

8. Jakie problemy i trudności pojawiały się najczęściej podczas realizacji projektów w ramach 

Priorytetu VI PO KL? Które z tych czynników określić można jako zewnętrzne? Czy któryś z tych 

problemów przekładał się na stan wdrażania interwencji? Z czego wynikały te problemy? 

9. Jakie działania zaradcze/naprawcze podejmowali Państwo w celu ich 

minimalizowania/zapobiegania? 

10. Czy w toku wdrażania projektów realizowanych w ramach VI Priorytetu zaistniały jakieś efekty 

niespodziewane: pozytywne lub negatywne? Jakie to były efekty? Jak wpłynęły one na wdrażanie 

interwencji?  

Podsumowanie – ogólna ocena wdrażania Priorytetu VI PO KL 

11. Jaki jest poziom osiągnięcia założonych wartości wskaźników Priorytetu VI PO KL? Czy można go 

uznać za satysfakcjonujący? 

12. Jak ogólnie ocenia P. osiągnięte efekty wdrażania Priorytetu VI PO KL? Czy uważa P., że istnieją 

działania, które można byłoby podjąć w celu ich zwiększenia? 

13. Jak ocenia P. trwałość efektów wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu VI PO KL? 

14. Jakie czynniki w największym stopniu determinują trwałość efektów udzielonego wsparcia? 

15. Jakie czynniki generują największe ryzyko dla trwałości efektów udzielonego wsparcia? 

16. Jakiego rodzaju działania należałoby podjąć w celu zwiększenia poziomu trwałości efektów 

udzielonego wsparcia?  

17. Czy istnieją obszary w województwie łódzkim, które w sposób szczególnie pozytywny/negatywny 

skorzystały/nie skorzystały z realizowanej pomocy (przewidzianej w ramach realizacji Priorytetu VI PO 

KL)? Czym może być to spowodowane? Czy z perspektywy czasu uważa P., że można podjąć jakieś 

działania, które zapobiegałyby negatywnym zdarzeniom (zdiagnozowanym w tym zakresie)? 

18. W jakim stopniu (w P. opinii) realizowana interwencja komponentu regionalnego PO KL 

w województwie łódzkim (w tym także Priorytetu VI) przekłada się na zmiany społeczno-gospodarcze 

w województwie? 

19. W jakim stopniu P. zdaniem przyjęte w Planach Działania, zasadach realizacji projektów oraz 

dokumentacji konkursowej rozwiązania skutecznie stymulowały rozwój społeczno-gospodarczy 

(w województwie łódzkim) ?  

Scenariusz IDI z przedstawicielem IW (IP2 – WUP w Łodzi) odpowiedzialnego za Priorytet 

VII PO KL 

Wstęp 

1. Proszę krótko opisać, czym zajmuje się P. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy? Za jakie zadania 

związane z Priorytetem VII jest Pani odpowiedzialna? 
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2. W jakim stopniu P. zdaniem działania i cele przewidziane w Priorytecie VII pozostają adekwatne do 

potrzeb regionu? 

Działania projektowe 

3. Jakie było zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów w ramach Priorytetu VII PO KL? 

Z czego wynikał niski/wysoki poziom zainteresowania? Czy poziom zainteresowania był zgodny z P. 

przewidywaniami/oczekiwaniami? Dlaczego tak/nie? 

4. Czy w P. opinii beneficjenci pozytywnie/negatywnie oceniają zakres wsparcia oferowanego 

w ramach Priorytetu VII PO KL? Dlaczego? Które z narzędzi wsparcia w ramach Priorytetu VII PO KL 

okazały się najskuteczniejsze/najmniej skuteczne w kontekście realizacji jego celów, wsparcia grup 

docelowych? Dlaczego? Jakie działania należałoby podjąć, aby zwiększyć skuteczność mało 

skutecznych form wsparcia? 

5. Czy zaobserwowali Państwo zróżnicowanie w skuteczności stosowanych narzędzi i instrumentów 

wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej (która przejawia się, m.in. poprzez podjęcie 

zatrudnienia przez uczestnika projektu) kierowanych do różnych kategorii (grup) osób 

wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym?  

Jeśli tak  Które narzędzia i instrumenty pomocy (w tym zakresie) były najbardziej bądź najmniej 

skuteczne w odniesieniu do poszczególnych kategorii (grup) osób wykluczonych/zagrożonych 

wykluczeniem społecznym? Dlaczego? 

6. Jakie bariery i problemy związane z zastosowaniem narzędzi i instrumentów aktywizacji społeczno-

zawodowej w ramach Priorytetu VII PO KL pojawiły się w trakcie realizacji projektów przez 

beneficjentów? Czym mogą być one spowodowane? 

7. Które w P. opinii z narzędzi wsparcia stosowanych przez beneficjentów (w ramach Priorytetu  VII) 

okazały się najbardziej efektywne w obszarze integracji społecznej? Dlaczego? 

8. Czy zakres wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VII odpowiada potrzebom regionalnego 

rynku pracy? Dlaczego tak/nie? Jakie działania okazały się najbardziej przydatne? Jakich działań 

zabrakło? 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

9. W jakim stopniu oferowane przez Państwa wsparcie (również finansowe) jest w P. opinii 

adekwatne/wystarczające w kontekście zdiagnozowanych potrzeb/realizowanych przez beneficjentów 

projektów? Jeśli nie było wystarczające  - dlaczego?  

10. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w celu 

zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań? 

Problemy w toku wdrażania Priorytetu VII PO KL 

11. Jakie problemy i trudności pojawiały się najczęściej podczas realizacji projektów w ramach 

Priorytetu VII PO KL? Które z tych czynników określić można jako zewnętrzne? Czy któryś z tych 

problemów przekładał się na stan wdrażania interwencji? Z czego wynikały te problemy? 

12.Jakie działania zaradcze/naprawcze podejmowali Państwo w celu ich 

minimalizowania/zapobiegania? 

13. Czy w toku wdrażania projektów realizowanych w ramach VII Priorytetu zaistniały jakieś efekty 

niespodziewane: pozytywne lub negatywne? Jakie to były efekty? Jak wpłynęły one na wdrażanie 

interwencji?  
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Podsumowanie – ogólna ocena wdrażania Priorytetu VII PO KL 

14. Jaki jest poziom osiągnięcia założonych wartości wskaźników Priorytetu VII PO KL? Czy można go 

uznać za satysfakcjonujący? 

15. Jak ogólnie ocenia P. osiągnięte efekty wdrażania Priorytetu VII PO KL? Czy uważa P., że istnieją 

działania, które można byłoby podjąć w celu ich zwiększenia? 

16. W jaki sposób interwencja Priorytetu VII wpłynęła na zjawisko wykluczenia społecznego? Czy 

można wskazać działania, których według P. zabrakło? 

17. Jak ocenia P. trwałość efektów wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu VII PO KL? 

18. Jakie czynniki w największym stopniu determinują trwałość efektów udzielonego wsparcia? 

19. Jakie czynniki generują największe ryzyko dla trwałości efektów udzielonego wsparcia? 

20. Jakiego rodzaju działania należałoby podjąć w celu zwiększenia poziomu trwałości efektów 

udzielonego wsparcia?  

21. Czy istnieją obszary w województwie łódzkim, które w sposób szczególnie pozytywny/negatywny 

skorzystały/nie skorzystały z realizowanej pomocy (przewidzianej w ramach realizacji Priorytetu VII PO 

KL)? Czym może być to spowodowane? Czy z perspektywy czasu uważa P., że można podjąć jakieś 

działania, które zapobiegałyby negatywnym zdarzeniom (zdiagnozowanym w tym zakresie)? 

22. W jakim stopniu (w P. opinii) realizowana interwencja komponentu regionalnego PO KL 

w województwie łódzkim (w tym także Priorytetu VII) przekłada się na zmiany społeczno-gospodarcze 

w województwie? 

22. W jakim stopniu P. zdaniem przyjęte w Planach Działania, zasadach realizacji projektów oraz 

dokumentacji konkursowej rozwiązania skutecznie stymulowały rozwój społeczno-gospodarczy 

(w województwie łódzkim)?  

Scenariusz IDI z przedstawicielem IW (IP2 – WUP w Łodzi) odpowiedzialnego za 

wdrażanie projektów systemowych 

Wstęp 

1. Proszę krótko opisać, czym zajmuje się P. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy?  Jakie projekty 

systemowe realizują Państwo w ramach PO KL? Za jakie zadania/Priorytet związany z projektami 

systemowymi jest P. odpowiedzialna? 

2. Jakie macie Państwo doświadczenie (jako instytucja) w realizacji projektów systemowych z PO KL? 

W jaki sposób to doświadczenie zdeterminowało kształt realizowanego przez Państwa projektu? 

3. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację właśnie tego projektu <nazwa projektu>? 

4. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu o takim kształcie (miejsce realizacji, 

zastosowane formy wsparcia, tematyka szkolenia)? 

Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych 

5. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu właśnie dla tej grupy docelowej? 

6. Czy poziom zainteresowania udziałem w projekcie był zgodny z Państwa oczekiwaniami? Jeśli nie, 

co wpłynęło na zwiększone lub zmniejszone zainteresowanie?  

7. Jak przebiegała analiza potrzeb rynku pracy i grupy docelowej? 

8. Czy w toku przygotowań do realizacji projektu współpracowali Państwo z grupą docelową? 
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a. (jeżeli tak) Dlaczego podjęliście Państwo tę współpracę? Jaki był zakres tej współpracy? 

Jak ocenia P. tę współpracę – czy przyniosła realne korzyści w postaci zwiększenia jakości 

projektu? 

b. (jeżeli nie) Dlaczego nie podjęliście Państwo takiej współpracy? (diagnoza barier) 

9. W jakim stopniu P. zdaniem dostępne informacje na temat potrzeb regionu są wystarczające do 

zrealizowania dobrego (trafnego) projektu (o tematyce zbliżonej do P. projektu)? Jakich informacji 

brakuje? 

10. Jak powinien wyglądać P. zdaniem system informacji o rynku pracy/potrzebach grup docelowych, 

by mogli Państwo realizować projekty wysokiej jakości?  

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

11. W jakim stopniu otrzymane przez Państwa wsparcie (finansowe) było adekwatne w kontekście 

potrzeb grup docelowych powiatu, w którym prowadzą Państwo działalność? 

12. W jakim stopniu otrzymana przez Państwa kwota dofinansowania była wystarczająca, aby móc 

rzetelnie zrealizować Państwa projekt? Dlaczego? 

Jeśli nie była wystarczająca   Jaka kwota byłaby dla Państwa wystarczająca, aby móc rzetelnie 

zrealizować projekt?  

13. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w celu 

zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań?  

 

Problemy w toku wdrażania projektów systemowych 

14. Jakie problemy i trudności pojawiały się najczęściej podczas realizacji P. projektu? Które z tych 

czynników określić można jako zewnętrzne? Czy któryś z tych problemów przekładał się na stan 

wdrażania interwencji? Z czego wynikały te problemy? 

15. Jakie działania zaradcze/naprawcze podejmowali P. w celu minimalizacji/niwelacji ww. problemów? 

16. Czy w toku wdrażania projektu/projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL zaistniały 

jakieś efekty niespodziewane: pozytywne lub negatywne? Jakie to były efekty? Jak wpłynęły one na 

wdrażanie interwencji?  

Podsumowanie – ogólna ocena wdrażania projektów systemowych 

17. Jak ogólnie ocenia P. zakres wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL? Dlaczego? 

Które z narzędzi wsparcia w ramach Priorytetu VI PO KL okazały się najskuteczniejsze/najmniej 

skuteczne w kontekście realizacji jego celów? Dlaczego? Jakie działania należałoby podjąć, aby 

zwiększyć skuteczność mało skutecznych form wsparcia? 

18. Jaki jest poziom osiągnięcia założonych wartości wskaźników projektu? Czy można go uznać za 

satysfakcjonujący? 

19. Jakie czynniki w największym stopniu determinują trwałość efektów udzielonego wsparcia? 

20. Jakie czynniki generują największe ryzyko dla trwałości efektów udzielonego wsparcia? 

21. Jakiego rodzaju działania należałoby podjąć w celu zwiększenia poziomu trwałości efektów 

udzielonego wsparcia?  

22. Czy istnieją obszary w województwie łódzkim, które w sposób szczególnie pozytywny/negatywny 

skorzystały/nie skorzystały z realizowanej pomocy (w ramach realizowanego przez Państwa projektu)? 

Czym może być to spowodowane? Czy z perspektywy czasu uważa P., że można podjąć jakieś 
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działania, które zapobiegałyby negatywnym zdarzeniom (zdiagnozowanym w tym zakresie)? Czy 

uważa P., że istnieją działania, które można byłoby podjąć w celu zwiększenia pozytywnego 

oddziaływania programu na region ? 

23. W jakim stopniu (w P. opinii) realizowana interwencja komponentu regionalnego PO KL (w tym 

szczególnie Priorytetu VI.) w województwie łódzkim przekłada się na zmiany społeczno-gospodarcze w 

województwie? 

24. W jakim stopniu P. zdaniem przyjęte w Planach Działania, zasadach realizacji projektów oraz 

dokumentacji konkursowej rozwiązania skutecznie stymulowały rozwój społeczno-gospodarczy 

(w województwie łódzkim)?  

Scenariusz IDI z przedstawicielem Obserwatorium Rynku Pracy, działającym w ramach 

WUP w Łodzi 

1. Proszę krótko opisać zakres P. obowiązków związanych z realizacją projektu Regionalne 

Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi?   

2. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację właśnie tego projektu? 

3. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu o takim kształcie <krótka charakterystyka 

projektu> ?  

4. Proszę krótko scharakteryzować główne cele projektu? Poprzez podejmowanie jakich działań 

były/są one realizowane?  

5. Czy w toku realizacji projektu pojawiały się jakieś problemy/trudności? Które z tych czynników 

określić można jako zewnętrzne? Z czego wynikały te problemy? 

6. Jakie działania zaradcze/naprawcze podejmowali P. w celu minimalizacji/niwelacji ww. problemów? 

7. Kim są odbiorcy działań projektowych? W jaki sposób zostali oni określeni? Na ile trafne z punktu 

widzenia adresatów wyników badań w P. opinii wydają się być udostępniane analizy?  

8. W jakim stopniu w P. opinii utworzenie Obserwatorium Rynku Pracy jako platformy kumulowania i 

dystrybucji wiedzy o mechanizmach funkcjonowania rynku pracy w województwie było dobrym 

pomysłem? Dlaczego? 

9. Jak w P. opinii scharakteryzować można łódzki rynek pracy? Czy wyróżnić można jakieś 

pozytywne/negatywne tendencje? Czy są grupy, które potrzebują szczególnego wsparcia – które?  

10. Jaki branże w województwie łódzkim określić można za szczególnie ważne w rozwoju regionu? 

Dlaczego? Jakie zmiany (w kontekście przemian gospodarczych) zaszły/zachodziły w tym zakresie na 

przestrzeni ostatnich lat? Jakie są perspektywy rozwojowe odnośnie tych branż? 

11. Czy P. zdaniem dostępne na temat potrzeb regionalnego rynku pracy informacje dostępne są 

wystarczające? W jakim stopniu? Jakich informacji brakuje?  

12. Jak powinien wyglądać P. zdaniem system informacji o regionalnym rynku pracy, by móc 

skutecznie reagować na jego potrzeby (również, aby móc realizować maksymalnie skuteczne i 

efektywne projekty w ramach PO KL-u)?  

13. Czy w toku wdrażania projektu zaistniały jakieś efekty niespodziewane: pozytywne lub 

negatywne? Jakie to były efekty? Jak wpłynęły one na wdrażanie interwencji?  

14. Jaki jest poziom osiągnięcia założonych wartości wskaźników projektu? Czy można go uznać za 

satysfakcjonujący? 

15. Jakie czynniki w największym stopniu determinują trwałość efektów projektu? 
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16. Jakie czynniki generują największe ryzyko dla trwałości efektów projektu? 

17. Jakiego rodzaju działania należałoby podjąć w celu zwiększenia poziomu trwałości efektów 

projektu?  

18. W jakim stopniu (w P. opinii) realizowana interwencja komponentu regionalnego PO KL (w tym 

szczególnie Priorytetu VI.) w województwie łódzkim przekłada się na zmiany społeczno-gospodarcze w 

województwie? 
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Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) 

Scenariusz TDI z Beneficjentami Działania 8.1 

Wstęp  

1. Proszę krótko przedstawić instytucję/firmę, którą P. reprezentuje (profil działalności, doświadczenie 

w realizacji projektów szkoleniowych, potencjał kadrowy). 

2. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu <nazwa projektu>? 

3. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu o takim kształcie (miejsce realizacji, 

zastosowana forma szkoleniowa/formy wsparcia, tematyka szkolenia, grupa docelowa)? 

Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych 

4. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu właśnie dla tej grupy docelowej? 

5. Jak przebiegała analiza potrzeb rynku pracy i grupy docelowej? 

6. Czy w toku przygotowań do realizacji projektu współpracowali Państwo z przedsiębiorcami – 

potencjalnymi pracodawcami uczestników Państwa projektu? 

c. (jeżeli tak) Dlaczego podjęliście Państwo tę współpracę? Jaki był zakres tej współpracy? 

Jak ocenia P. tę współpracę – czy przyniosła realne korzyści w postaci zwiększenia jakości 

projektu? 

d. (jeżeli nie) Dlaczego nie podjęliście Państwo takiej współpracy? (diagnoza barier) 

7. Czy w toku przygotowań do realizacji projektu współpracowali Państwo z grupą docelową - 

potencjalnymi uczestnikami projektu? 

a. (jeżeli tak) Dlaczego podjęliście Państwo tę współpracę? Jaki był zakres tej współpracy? 

Jak ocenia P. tę współpracę – czy przyniosła realne korzyści w postaci zwiększenia jakości 

projektu? 

b. (jeżeli nie) Dlaczego nie podjęliście Państwo takiej współpracy? (diagnoza barier) 

8. W jakim stopniu P. zdaniem dostępne informacje na temat potrzeb rynku pracy są wystarczające do 

zrealizowania dobrego (trafnego) projektu szkoleniowego? Jakich informacji brakuje? 

9. Jak powinien wyglądać P. zdaniem system informacji o rynku pracy, by mogli Państwo realizować 

projekty wysokiej jakości? 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

10. W jakim stopniu otrzymane przez Państwa wsparcie jest adekwatne w kontekście potrzeb grup 

docelowych powiatu, w którym prowadzą Państwo działalność? 

11. W jakim stopniu otrzymana przez Państwa kwota dofinansowania była wystarczająca, aby móc 

rzetelnie zrealizować Państwa projekt? Dlaczego? 

Jeśli nie była wystarczająca   Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby dla Państwa 

wystarczający, aby móc rzetelnie zrealizować projekt? 

12. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w celu 

zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań?  

Działania projektowe 
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13. Jakie formy wsparcia zastosowane w ramach Projektu uważa Pan(i) za najskuteczniejsze, 

najbardziej efektywne i użyteczne w odniesieniu do poszczególnych grup adresatów? Do kogo i w 

jakiej formie w pierwszej kolejności należy kierować wsparcie EFS w tym zakresie? 

14. Jakie są przyczyny wysokiej/niskiej skuteczności określonych form wsparcia?  

15. Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby zastosować inny (nieprzewidziany w ramach tego 

Działania/Poddziałania) rodzaj wsparcia w projekcie, osiągając przy tym wszystkie założone we 

wniosku rezultaty/wskaźniki? Jakie mogłyby być to formy wsparcia? 

16. Jakie kroki Państwo podjęliście, by zapewnić wysoką jakość szkolenia? Czy były one 

wystarczające? 

17. Czy w toku realizacji działań projektowych zdiagnozowano czynniki zewnętrzne, które 

uniemożliwiały skuteczną realizację Projektu? Jakie działania podjęli Państwo jako instytucja/firma w 

celu ich zapobiegnięciu/zminimalizowania? Jakie działania mogłyby usprawnić realizację Projektu? 

18. Co można P. zdaniem zrobić, by zapewnić wysoką jakość realizowanych szkoleń finansowanych 

z PO KL? Co mogą zrobić sami beneficjenci tacy, jak P. instytucja? (jakie rozwiązania zastosować w 

samych projektach? 

Efekty projektu 

19. Jakie były mocne/słabe strony Państwa projektu?  

20. Jakie były założenia realizowanego przez Państwa projektu <nazwa projektu>? 

21. Jakie efekty zostały osiągnięte poprzez realizację projektu <nazwa projektu>? 

22. W jakim zakresie zrealizowane zostały wskaźniki zakładane we wniosku o dofinansowanie? Czy 

można wyróżnić wskaźniki, które zrealizowali Państwo w mniejszym bądź większym stopniu? Z czego 

to może wynikać? 

23. Czy podczas realizacji projektu osiągnęli państwo jakiś nieoczekiwany, niezamierzony rezultat 

(wartość dodaną)? 

Jeśli tak: Jakie dodatkowe rezultaty realizacji projektu udało się Państwu osiągnąć? 

24. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem realizacja projektu <nazwa projektu> miała wpływ na zmiany 

społeczno-gospodarcze w regionie? Czy można byłoby wprowadzić elementy, które zwiększyłyby 

użyteczność i skuteczność proponowanego wsparcia? W jakim zakresie? 

Scenariusz TDI z Beneficjentami Działania 8.2 

Scenariusz zostanie wykorzystany również w przypadku wywiadu pogłębionego z beneficjentem 

Poddziałania 8.2.2. Pytania jednak w tym wypadku zostaną w sposób maksymalnie trafny 

dostosowane do charakteru beneficjenta. 

Wstęp  

1. Proszę krótko przedstawić instytucję/firmę, którą P. reprezentuje (profil działalności, doświadczenie 

w realizacji projektów, potencjał kadrowy). 

2. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu <nazwa projektu>? 

3. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu o takim kształcie (miejsce realizacji, 

zastosowane formy wsparcia, tematyka szkolenia)? 

Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych 

4. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu właśnie dla tej grupy docelowej? 
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5. Czy poziom zainteresowania udziałem w projekcie był zgodny z Państwa oczekiwaniami? Jeśli nie, 

co wpłynęło na zwiększone lub zmniejszone zainteresowanie?  

6. Jak przebiegała analiza potrzeb rynku pracy i grupy docelowej? 

7. Czy w toku przygotowań do realizacji projektu współpracowali Państwo z przedsiębiorstwami/ 

pracownikami naukowymi/ uczelniami? 

a. (jeżeli tak) Dlaczego podjęliście Państwo tę współpracę? Jaki był zakres tej 

współpracy? Jak ocenia P. tę współpracę – czy przyniosła realne korzyści w 

postaci zwiększenia jakości projektu? 

b. (jeżeli nie) Dlaczego nie podjęliście Państwo takiej współpracy? (diagnoza barier) 

 

8. W jakim stopniu P. zdaniem dostępne informacje na temat potrzeb rynku pracy są wystarczające do 

zrealizowania dobrego (trafnego) projektu (o tematyce zbliżonej do P. projektu)? Jakich informacji 

brakuje? 

9. Jak powinien wyglądać P. zdaniem system informacji o rynku pracy/potrzebach grup docelowych, 

by mogli Państwo realizować projekty wysokiej jakości?  

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

10. W jakim stopniu otrzymane przez Państwa wsparcie jest adekwatne w kontekście potrzeb grup 

docelowych powiatu, w którym prowadzą Państwo działalność? 

11. W jakim stopniu otrzymana przez Państwa kwota dofinansowania była wystarczająca, aby móc 

rzetelnie zrealizować Państwa projekt? Dlaczego? 

Jeśli nie była wystarczająca   Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby dla Państwa 

wystarczający, aby móc rzetelnie zrealizować projekt? 

12. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w celu 

zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań?  

Działania projektowe 

13. Proszę krótko scharakteryzować w jaki sposób przebiegały działania projektowe? Jak w tym 

zakresie wyglądała współpraca przedsiębiorstw z ośrodkami B+R?  

14. Czy wystąpiły bariery we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi? Jeśli 

tak, jakie? Czy w P. opinii można wprowadzić elementy, usprawniające tę współpracę?    

15. Jakie formy wsparcia stosowali Państwo w ramach Projektu (proszę je krótko scharakteryzować)? 

Które z nich uważa P. za najskuteczniejsze, najbardziej efektywne i użyteczne w odniesieniu do 

poszczególnych grup adresatów? 

 16. Jakie są według P. przyczyny wysokiej/niskiej skuteczności określonych form wsparcia?  

17. Czy dostępne formy wsparcia są według P. adekwatne do celów Działania 8.2? Czy narzędzia, 

jakie można wykorzystać pozwalają w P. opinii na rzetelną i trafną realizację przewidzianych tam 

celów? Dlaczego tak/nie?  

18. Które z form wsparcia charakteryzują się najwyższym poziomem trwałości, a które stosunkowo 

niższym? Czym jest to spowodowane?  
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19. Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby zastosować inny (nieprzewidziany w ramach tego Działania) 

rodzaj wsparcia w projekcie, osiągając przy tym wszystkie założone we wniosku rezultaty/wskaźniki? 

Jakie mogłyby być to formy wsparcia? 

20. Czy w toku realizacji działań projektowych zdiagnozowano czynniki zewnętrzne, które 

uniemożliwiały skuteczną realizację Projektu? Jakie działania podjęli Państwo jako instytucja/firma w 

celu ich zapobiegnięciu/zminimalizowania? Jakie działania mogłyby usprawnić realizację Projektu? 

Efekty projektu 

21. Jakie były mocne/słabe strony Państwa projektu?  

22. Jakie były założenia realizowanego przez Państwa projektu <nazwa projektu>? 

23. Jakie efekty zostały osiągnięte poprzez realizację projektu <nazwa projektu>? Czy można 

wyróżnić szczególnie pozytywne efekty interwencji w zakresie współpracy między przedsiębiorstwami, 

a sferą nauki? (Jeśli tak – jakie?)  

24. W jakim zakresie zrealizowane zostały wskaźniki zakładane we wniosku o dofinansowanie? Czy 

można wyróżnić wskaźniki, które zrealizowali Państwo w mniejszym bądź większym stopniu? Z czego 

to może wynikać? 

25. Czy podczas realizacji projektu osiągnęli państwo jakiś nieoczekiwany, niezamierzony rezultat 

(wartość dodaną)? 

Jeśli tak  Jakie dodatkowe rezultaty realizacji projektu udało się Państwu osiągnąć? 

26. Na ile trwałe w P. opinii są efekty działań podejmowanych/realizowanych w ramach Działania 8.2 

(również Państwa Projektu)? Czy można byłoby wprowadzić elementy, które zwiększyłyby ich 

długofalowość?  

27. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem realizacja projektu <nazwa projektu> miała wpływ na zmianę 

społeczno-gospodarczą w regionie? Czy realizacja projektów o zbliżonym zakresie w Pani/Pana opinii 

znajduje swoje odzwierciedlenie w zmianach zachodzących w regionie? Dlaczego tak/nie?   

28. Czy w Pani/Pana opinii można byłoby wprowadzić elementy, które zwiększyłyby użyteczność 

i skuteczność proponowanego w zakresie omawianego Działania wsparcia? W jakim zakresie? 

Scenariusz TDI z Beneficjentami Poddziałania 9.1.1 

Wstęp – motywy realizacji projektu 

1. Proszę krótko przedstawić instytucję/firmę, którą Pan/Pani reprezentuje. 

2. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu <nazwa projektu> o takim kształcie 

(miejsce realizacji, podjęte działania projektowe, grupa docelowa)? 

3. Na jakiej podstawie zdiagnozowali Państwo potrzebę upowszechnienia edukacji przedszkolnej 

w powiecie, w którym realizują/realizowali Państwo projekt? 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

4. W jakim stopniu otrzymane przez Państwa wsparcie jest adekwatne w kontekście potrzeb 

edukacji przedszkolnej powiatu, w którym prowadzą Państwo działalność? 

5. W jakim stopniu otrzymana przez Państwa kwota dofinansowania była wystarczająca, aby 

móc rzetelnie zrealizować Państwa projekt? Dlaczego? 

Jeśli nie była wystarczająca   Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby dla Państwa 

wystarczający, aby móc rzetelnie zrealizować projekt? 
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6. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w 

celu zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań?  

Działania projektowe 

7. Jakie działania zastosowane w ramach Projektu uważa Pan/Pani za najskuteczniejsze w 

zakresie upowszechnienia edukacji przedszkolnej? Dlaczego? 

8. Jakie działania zastosowane w ramach Projektu uważa Pan/Pani za najmniej skuteczne w 

zakresie upowszechnienia edukacji przedszkolnej? Dlaczego? 

9. Jakie są przyczyny wysokiej/niskiej skuteczności określonych form wsparcia?  

10. Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby zastosować inny (nieprzewidziany w ramach tego 

Działania) rodzaj wsparcia w projekcie, osiągając przy tym wszystkie założone we wniosku 

rezultaty/wskaźniki? Jakie mogłyby być to formy wsparcia? 

11. Jakie kroki podjęli Państwo, aby zapewnić wysoką jakość edukacji przedszkolnej? Czy były one 

wystarczające? 

Efekty realizacji projektu 

12. Jakie były mocne/słabe strony Państwa projektu?  

13. Czy podczas realizacji projektu napotkali Państwo bariery utrudniające jego realizację?  

Jeśli tak  Jakie? Które z tych barier określić można jako zewnętrzne? W jaki sposób 

niwelowane/ograniczane były bariery realizacyjne projektu? 

14. Jakie były założenia realizowanego przez Państwa projektu <nazwa projektu>? 

15. Jakie efekty zostały osiągnięte poprzez realizację projektu <nazwa projektu>? 

16. W jakim zakresie zrealizowane zostały wskaźniki zakładane we wniosku o dofinansowanie? 

Czy można wyróżnić wskaźniki, które zrealizowali Państwo w mniejszym bądź większym 

stopniu? Z czego to może wynikać? 

17. Czy w ramach realizacji projektu zostały utworzone dodatkowe miejsca 

przedszkolne/zachowane istniejące miejsca przedszkolne?  

Jeśli tak  Ile zostało utworzonych dodatkowych miejsc przedszkolnych w ramach realizacji 

projektu? 

18. Czy po zakończeniu realizacji projektu utworzone dodatkowe miejsca przedszkolne zostaną 

utrzymane?  

Jeśli nie  Dlaczego? 

Jeśli tak  Ile dodatkowych miejsc przedszkolnych zostanie utrzymanych po zakończeniu 

realizacji projektu? 

19. Czy podczas realizacji projektu osiągnęli państwo jakiś nieoczekiwany, niezamierzony rezultat 

(wartość dodaną)? 

Jeśli tak  Jakie dodatkowe rezultaty realizacji projektu udało się Państwu osiągnąć? 

20. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem realizacja projektu <nazwa projektu> poprzez utworzenie 

dodatkowych miejsc przedszkolnych/podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, powoduje 

zmniejszanie nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej w powiecie, w którym 

realizowali Państwo projekt? W jaki sposób? 

Scenariusz TDI z Beneficjentami Poddziałania 9.1.2 
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Wstęp – motywy realizacji projektu 

1. Proszę krótko przedstawić instytucję/firmę, którą Pan/Pani reprezentuje. 

2. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu <nazwa projektu> o takim kształcie 

(miejsce realizacji, zastosowane formy wsparcia, grupa docelowa)? 

Diagnozowanie potrzeb grup docelowych 

3. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu właśnie dla tej grupy docelowej? 

4. Jak przebiegała diagnoza potrzeb grupy docelowej oraz analiza potrzeb rynku pracy (w 

przypadku projektów konkursowych)? 

5. (W przypadku projektów konkursowych) Czy w toku przygotowań do realizacji projektu 

współpracowali Państwo z przedsiębiorcami – potencjalnymi pracodawcami uczestników 

Państwa projektu? 

a. (jeżeli tak) Dlaczego podjęli Państwo tę współpracę? Jaki był zakres tej współpracy? 

Jak ocenia P. tę współpracę – czy przyniosła realne korzyści w postaci zwiększenia 

jakości projektu? 

b. (jeżeli nie) Dlaczego nie podjęli Państwo takiej współpracy? (diagnoza barier) 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

6. W jakim stopniu otrzymane przez Państwa wsparcie jest adekwatne w kontekście 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji/ 

zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych powiatu, w którym prowadzą Państwo 

działalność? 

7. W jakim stopniu otrzymana przez Państwa kwota dofinansowania była wystarczająca, aby 

móc rzetelnie zrealizować Państwa projekt? Dlaczego? 

Jeśli nie była wystarczająca   Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby dla Państwa 

wystarczający, aby móc rzetelnie zrealizować projekt? 

8. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w 

celu zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań?  

Działania projektowe 

9. Jakie były motywacje uczestników do wzięcia udziału w realizowanym przez Państwa 

projekcie? 

10. W jakim stopniu Państwa projekt zaspokoił oczekiwania uczestników? Które 

potrzeby/oczekiwania nie zostały/nie mogły zostać zaspokojone? Dlaczego? 

11. Jakimi działaniami (formami wsparcia) najbardziej zainteresowani byli uczestnicy projektu? Z 

czego P. zdaniem wynikało zainteresowanie właśnie tymi formami wsparcia? 

12. Jak ocenia Pan/Pani stan wyposażenia szkoły uczestniczącej w projekcie w środki 

dydaktyczne? Czy diagnozuje Pan/Pani braki w tym zakresie? Jeśli tak, to jakie? W jakim 

stopniu wskazane braki w doposażeniu bazy dydaktycznej  szkoły wpływają na jakość 

kształcenia uczniów? 

13. Czy w ramach realizacji projektu dokonali Państwo poprawy doposażenia bazy dydaktycznej 

szkoły (wyposażenia szkolnych laboratoriów/pracowni przedmiotowych, cyfryzacja szkół itp.)? 

Jeśli tak  W jakim zakresie? Jakie grupy docelowe skorzystały z zakupionych narzędzi 

dydaktycznych? 
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14. (W przypadku projektów konkursowych) Czy w toku realizacji projektu współpracowali 

Państwo z przedsiębiorcami – potencjalnymi pracodawcami uczestników Państwa projektu? 

a. (jeżeli tak) Dlaczego podjęli Państwo tę współpracę? Jaki był zakres tej współpracy? 

Jak ocenia P. tę współpracę – czy przyniosła realne korzyści w postaci zwiększenia 

jakości projektu? 

b. (jeżeli nie) Dlaczego nie podjęli Państwo takiej współpracy? (diagnoza barier) 

15. Jakie formy wsparcia zastosowane w ramach Projektu uważa Pan/Pani za najskuteczniejsze w 

odniesieniu do poszczególnych grup docelowych projektu? Dlaczego? 

16. Jakie formy wsparcia zastosowane w ramach Projektu uważa Pan/Pani za najmniej skuteczne 

w odniesieniu do poszczególnych grup docelowych projektu? Dlaczego? 

17. Jakie są przyczyny wysokiej/niskiej skuteczności określonych form wsparcia? (Jakie działania 

należy w Pani/Pana opinii podjąć, aby zwiększyć skuteczność mało skutecznych form wsparcia 

możliwych do prowadzenia w ramach Działania 9.1.2 PO KL?) 

18. Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby zastosować inny (nieprzewidziany w ramach tego 

Działania/Poddziałania) rodzaj wsparcia w projekcie, osiągając przy tym wszystkie założone 

we wniosku rezultaty/wskaźniki? Jakie mogłyby być to formy wsparcia? 

19. Jakie kroki podjęli Państwo, aby zapewnić wysoką jakość zajęć dydaktycznych/opieki 

pedagogicznej/udzielonego wsparcia? Czy były one wystarczające? 

Efekty realizacji projektu 

20. Jakie były mocne/słabe strony Państwa projektu?  

21. Czy podczas realizacji projektu napotkali Państwo bariery utrudniające realizację 

przedsięwzięcia?  

Jeśli tak  Jakie? Które z tych barier określić można jako zewnętrzne? W jaki sposób 

niwelowane/ograniczane były bariery realizacyjne projektu? 

22. Jakie były założenia realizowanego przez Państwa projektu <nazwa projektu>? 

23. Jakie efekty zostały osiągnięte poprzez realizację projektu <nazwa projektu>? 

24. W jakim zakresie zrealizowane zostały wskaźniki zakładane we wniosku o dofinansowanie? 

Czy można wyróżnić wskaźniki, które zrealizowali Państwo w mniejszym bądź większym 

stopniu? Z czego to może wynikać? 

25. Czy podczas realizacji projektu osiągnęli państwo jakiś nieoczekiwany, niezamierzony rezultat 

(wartość dodaną)? 

Jeśli tak  Jakie dodatkowe rezultaty realizacji projektu udało się Państwu osiągnąć? 

26. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem realizacja projektu <nazwa projektu> powoduje 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji/ 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w powiecie, w którym realizowali Państwo 

projekt? W jaki sposób? 

Scenariusz TDI z Beneficjentami Poddziałania 9.1.3 

Wstęp – motywy realizacji projektu 

1. Proszę krótko przedstawić instytucję którą Pan/Pani reprezentuje. 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

2. Proszę krótko scharakteryzować projekt, który realizowała/realizuje instytucja, którą Pan/Pani 

reprezentuje (grupy docelowe, miejsce, formy wsparcia). 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

3. W jakim stopniu otrzymane przez Państwa wsparcie jest adekwatne w kontekście 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez pomoc stypendialną dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych? 

4. W jakim stopniu otrzymana przez Państwa kwota dofinansowania była wystarczająca, aby 

móc rzetelnie zrealizować projekt? Dlaczego? 

Jeśli nie była wystarczająca   Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby dla Państwa 

wystarczający, aby móc rzetelnie zrealizować projekt? 

5. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w 

celu zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań?  

Działania projektowe 

6. Jakie były motywacje uczestników do wzięcia udziału w realizowanym przez Państwa 

projekcie? 

7. W jakim stopniu Państwa projekt zaspokoił oczekiwania uczestników? Które 

potrzeby/oczekiwania nie zostały/nie mogły zostać zaspokojone? Dlaczego? 

8. Jak ocenia Pan/Pani skuteczność zastosowanych przez Państwa form wsparcia w ramach 

Projektu? Dlaczego? 

9. Jakie są przyczyny wysokiej/niskiej skuteczności określonych form wsparcia?  

10. Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby zastosować inny (nieprzewidziany w ramach tego 

Działania/Poddziałania) rodzaj wsparcia w projekcie, osiągając przy tym wszystkie założone 

we wniosku rezultaty/wskaźniki? Jakie mogłyby być to formy wsparcia? 

11. Jakimi kryteriami kierowali się Państwo, przyznając pomoc stypendialną uczestnikom 

projektu? 

Efekty realizacji projektu 

12. Jakie były mocne/słabe strony Państwa projektu?  

13. Czy podczas realizacji projektu napotkali Państwo bariery utrudniające realizację 

przedsięwzięcia?  

Jeśli tak  Jakie? Które z tych barier określić można jako zewnętrzne? W jaki sposób 

niwelowane/ograniczane były bariery realizacyjne projektu? 

14. Jakie były założenia realizowanego przez Państwa projektu <nazwa projektu>? 

15. Jakie efekty zostały osiągnięte poprzez realizację projektu <nazwa projektu>? 

16. W jakim zakresie zrealizowane zostały wskaźniki zakładane we wniosku o dofinansowanie? 

Czy można wyróżnić wskaźniki, które zrealizowali Państwo w mniejszym bądź większym 

stopniu? Z czego to może wynikać? 

17. Czy podczas realizacji projektu osiągnęli państwo jakiś nieoczekiwany, niezamierzony rezultat 

(wartość dodaną)? 

Jeśli tak  Jakie dodatkowe rezultaty realizacji projektu udało się Państwu osiągnąć? 

Scenariusz TDI z Beneficjentami Działania 9.2 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Wstęp – motywy realizacji projektu 

1. Proszę krótko przedstawić instytucję/firmę, którą Pan/Pani reprezentuje. 

2. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu <nazwa projektu> o takim kształcie 

(miejsce realizacji, zastosowane formy wsparcia, grupa docelowa)? 

Diagnozowanie potrzeb grup docelowych 

3. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu właśnie dla tej grupy docelowej? 

4. Jak przebiegała diagnoza potrzeb grupy docelowej oraz analiza potrzeb rynku pracy? 

5. Czy w toku przygotowań do realizacji projektu współpracowali Państwo z przedsiębiorcami – 

potencjalnymi pracodawcami uczestników Państwa projektu? 

c. (jeżeli tak) Dlaczego podjęliście Państwo tę współpracę? Jaki był zakres tej 

współpracy? Jak ocenia P. tę współpracę – czy przyniosła realne korzyści w postaci 

zwiększenia jakości projektu? 

d. (jeżeli nie) Dlaczego nie podjęliście Państwo takiej współpracy? (diagnoza barier) 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

6. W jakim stopniu otrzymane przez Państwa wsparcie jest adekwatne w kontekście podniesienia 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie, w którym realizują/realizowali 

Państwo projekt? 

7. W jakim stopniu otrzymana przez Państwa kwota dofinansowania była wystarczająca, aby 

móc rzetelnie zrealizować Państwa projekt? Dlaczego? 

Jeśli nie była wystarczająca   Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby dla Państwa 

wystarczający, aby móc rzetelnie zrealizować projekt? 

8. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w 

celu zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań?  

Działania projektowe 

9. Jakie były motywacje uczestników do wzięcia udziału w realizowanym przez Państwa 

projekcie? 

10. W jakim stopniu Państwa projekt zaspokoił oczekiwania uczestników? Które 

potrzeby/oczekiwania nie zostały/nie mogły zostać zaspokojone? Dlaczego? 

11. Jakimi działaniami (formami wsparcia) najbardziej zainteresowani byli uczestnicy projektu? Z 

czego P. zdaniem wynikało zainteresowanie właśnie tymi formami wsparcia? 

12. Jak ocenia Pan/Pani stan wyposażenia szkoły uczestniczącej w projekcie w środki 

dydaktyczne? Czy diagnozuje Pan/Pani braki w tym zakresie? Jeśli tak, to jakie? W jakim 

stopniu wskazane braki w doposażeniu bazy dydaktycznej  szkoły wpływają na jakość 

kształcenia uczniów? 

13. Czy w ramach realizacji projektu dokonali Państwo poprawy doposażenia bazy dydaktycznej 

szkoły (zakup podręczników, wyposażenie szkolnych laboratoriów/pracowni przedmiotowych, 

cyfryzacja szkół itp.)? 

Jeśli tak  W jakim zakresie? Jakie grupy docelowe skorzystały z zakupionych narzędzi 

dydaktycznych? 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

14. Czy w toku realizacji projektu współpracowali Państwo z przedsiębiorcami – potencjalnymi 

pracodawcami uczestników Państwa projektu? 

e. (jeżeli tak) Dlaczego podjęli Państwo tę współpracę? Jaki był zakres tej współpracy? 

Jak ocenia P. tę współpracę – czy przyniosła realne korzyści w postaci zwiększenia 

jakości projektu? 

f. (jeżeli nie) Dlaczego nie podjęli Państwo takiej współpracy? (diagnoza barier) 

15. Jakie formy wsparcia zastosowane w ramach Projektu uważa Pan/Pani za najskuteczniejsze w 

zakresie wyrównywania szans edukacyjnych w odniesieniu do poszczególnych grup 

docelowych projektu? Dlaczego? 

16. Jakie formy wsparcia zastosowane w ramach Projektu uważa Pan/Pani za najmniej skuteczne 

w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych w odniesieniu do poszczególnych grup 

docelowych projektu? Dlaczego? 

17. Jakie są przyczyny wysokiej/niskiej skuteczności określonych form wsparcia?  

18. Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby zastosować inny (nieprzewidziany w ramach tego 

Działania) rodzaj wsparcia w projekcie, osiągając przy tym wszystkie założone we wniosku 

rezultaty/wskaźniki? Jakie mogłyby być to formy wsparcia? 

19. Jakie kroki podjęli Państwo, aby zapewnić wysoką jakość zajęć dydaktycznych/opieki 

pedagogicznej/realizowanych staży/udzielonego wsparcia? Czy były one wystarczające? 

Efekty realizacji projektu 

20. Jakie były mocne/słabe strony Państwa projektu?  

21. Czy podczas realizacji projektu napotkali Państwo bariery utrudniające realizację 

przedsięwzięcia?  

Jeśli tak  Jakie? Które z tych barier określić można jako zewnętrzne? W jaki sposób 

niwelowane/ograniczane były bariery realizacyjne projektu? 

22. Jakie były założenia realizowanego przez Państwa projektu <nazwa projektu>? 

23. Jakie efekty zostały osiągnięte poprzez realizację projektu <nazwa projektu>? 

24. W jakim zakresie zrealizowane zostały wskaźniki zakładane we wniosku o dofinansowanie? 

Czy można wyróżnić wskaźniki, które zrealizowali Państwo w mniejszym bądź większym 

stopniu? Z czego to może wynikać? 

25. Czy podczas realizacji projektu osiągnęli państwo jakiś nieoczekiwany, niezamierzony rezultat 

(wartość dodaną)? 

Jeśli tak  Jakie dodatkowe rezultaty realizacji projektu udało się Państwu osiągnąć? 

26. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem realizacja projektu <nazwa projektu> powoduje 

podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie, w którym realizowali 

Państwo projekt? W jaki sposób? 

Scenariusz TDI z Beneficjentami Działania 9.3 

Wstęp – motywy realizacji projektu 

1. Proszę krótko przedstawić instytucję/firmę, którą Pan/Pani reprezentuje. 

2. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu <nazwa projektu> o takim kształcie 

(miejsce realizacji, zastosowane formy wsparcia, grupa docelowa)? 



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Diagnozowanie potrzeb grup docelowych 

3. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu właśnie dla tej grupy docelowej? 

4. Jak przebiegała diagnoza potrzeb grupy docelowej oraz analiza potrzeb rynku pracy? 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

5. W jakim stopniu otrzymane przez Państwa wsparcie jest adekwatne w kontekście 

upowszechnienia formalnego kształcenia ustawicznego w powiecie, w którym 

realizują/realizowali Państwo projekt? 

6. W jakim stopniu otrzymana przez Państwa kwota dofinansowania była wystarczająca, aby 

móc rzetelnie zrealizować Państwa projekt? Dlaczego? 

a. Jeśli nie była wystarczająca   Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby dla 

Państwa wystarczający, aby móc rzetelnie zrealizować projekt? 

7. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w 

celu zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań?  

Działania projektowe 

8. Jakie były motywacje uczestników do wzięcia udziału w realizowanym przez Państwa 

projekcie? 

9. W jakim stopniu Państwa projekt zaspokoił oczekiwania uczestników? Które 

potrzeby/oczekiwania nie zostały/nie mogły zostać zaspokojone? Dlaczego? 

10. Jakimi działaniami (formami wsparcia) najbardziej zainteresowani byli uczestnicy projektu? Z 

czego P. zdaniem wynikało zainteresowanie właśnie tymi formami wsparcia? 

11. Pytanie dla przedstawicieli szkół zawodowych  Jak ocenia Pan/Pani stan wyposażenia 

Państwa szkoły w środki dydaktyczne? Czy diagnozuje Pan/Pani braki w tym zakresie? Jeśli 

tak, to jakie? 

12. Czy w ramach realizacji projektu dokonali Państwo poprawy doposażenia bazy dydaktycznej 

szkoły (zakup podręczników, wyposażenie szkolnych laboratoriów/pracowni przedmiotowych, 

cyfryzacja szkół itp.)? 

13. Jeśli tak  W jakim zakresie? Jakie grupy docelowe skorzystały z zakupionych narzędzi 

dydaktycznych? 

14. Jakie formy wsparcia zastosowane w ramach Projektu uważa Pan/Pani za najskuteczniejsze w 

zakresie wyrównywania szans edukacyjnych w odniesieniu do poszczególnych grup 

docelowych projektu? Dlaczego? 

15. Jakie formy wsparcia zastosowane w ramach Projektu uważa Pan/Pani za najmniej skuteczne 

w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych w odniesieniu do poszczególnych grup 

docelowych projektu? Dlaczego? 

16. Jakie są przyczyny wysokiej/niskiej skuteczności określonych form wsparcia? 

17. Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby zastosować inny (nieprzewidziany w ramach tego 

Działania) rodzaj wsparcia w projekcie, osiągając przy tym wszystkie założone we wniosku 

rezultaty/wskaźniki? Jakie mogłyby być to formy wsparcia? 

18. Jakie kroki podjęli Państwo, aby zapewnić wysoką jakość kampanii informacyjnych, zajęć 

dydaktycznych/opieki pedagogicznej/usług doradczych/udzielonego wsparcia? Czy były one 

wystarczające? 

Efekty realizacji projektu 

19. Jakie były mocne/słabe strony Państwa projektu?  

20. Czy podczas realizacji projektu napotkali Państwo bariery utrudniające realizację 

przedsięwzięcia?  

21. Jeśli tak  Jakie? Które z tych barier określić można jako zewnętrzne? W jaki sposób 

niwelowane/ograniczane były bariery realizacyjne projektu? 

22. Jakie były założenia realizowanego przez Państwa projektu <nazwa projektu>? 
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23. Jakie efekty zostały osiągnięte poprzez realizację projektu <nazwa projektu>? 

24. W jakim zakresie zrealizowane zostały wskaźniki zakładane we wniosku o dofinansowanie? 

Czy można wyróżnić wskaźniki, które zrealizowali Państwo w mniejszym bądź większym 

stopniu? Z czego to może wynikać? 

25. Czy podczas realizacji projektu osiągnęli państwo jakiś nieoczekiwany, niezamierzony rezultat 

(wartość dodaną)? 

26. Jeśli tak  Jakie dodatkowe rezultaty realizacji projektu udało się Państwu osiągnąć? 

27. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem realizacja projektu <nazwa projektu> powoduje 

upowszechnienia formalnego kształcenia ustawicznego w powiecie, w którym realizowali 

Państwo projekt? W jaki sposób? 

Scenariusz TDI z Beneficjentami Działania 9.4 

Wstęp – motywy realizacji projektu 

1. Proszę krótko przedstawić instytucję/firmę, którą Pan/Pani reprezentuje. 

2. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu <nazwa projektu> o takim kształcie 

(miejsce realizacji, zastosowane formy wsparcia, grupa docelowa)? 

Diagnozowanie potrzeb grup docelowych 

3. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu właśnie dla tej grupy docelowej? 

4. Jak przebiegała diagnoza potrzeb grupy docelowej? 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

5. W jakim stopniu otrzymane przez Państwa wsparcie jest adekwatne w kontekście podnoszenia 

wykwalifikowania kadr systemu oświaty w powiecie, w którym realizują/realizowali Państwo 

projekt? 

6. W jakim stopniu otrzymana przez Państwa kwota dofinansowania była wystarczająca, aby 

móc rzetelnie zrealizować Państwa projekt? Dlaczego? 

7. Jeśli nie była wystarczająca   Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby dla Państwa 

wystarczający, aby móc rzetelnie zrealizować projekt? 

8. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w 

celu zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań? 

Działania projektowe 

9. Jakie były motywacje uczestników do wzięcia udziału w realizowanym przez Państwa 

projekcie? 

10. W jakim stopniu Państwa projekt zaspokoił oczekiwania uczestników? Które 

potrzeby/oczekiwania nie zostały/nie mogły zostać zaspokojone? Dlaczego? 

11. Jakimi działaniami (formami wsparcia) najbardziej zainteresowani byli uczestnicy projektu – 

nauczyciele i kadra zarządzająca oświaty? Z czego P. zdaniem wynikało zainteresowanie 

właśnie tymi formami wsparcia? 

12. Jakie formy wsparcia zastosowane w ramach Projektu uważa Pan/Pani za najskuteczniejsze w 

zakresie wyrównywania szans edukacyjnych w odniesieniu do poszczególnych grup 

docelowych projektu? Dlaczego? 

13. Jakie formy wsparcia zastosowane w ramach Projektu uważa Pan/Pani za najmniej skuteczne 

w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych w odniesieniu do poszczególnych grup 

docelowych projektu? Dlaczego? 

14. Jakie są przyczyny wysokiej/niskiej skuteczności określonych form wsparcia?  

15. Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby zastosować inny (nieprzewidziany w ramach tego 

Działania) rodzaj wsparcia w projekcie, osiągając przy tym wszystkie założone we wniosku 

rezultaty/wskaźniki? Jakie mogłyby być to formy wsparcia? 
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16. Jakie kroki podjęli Państwo, aby zapewnić wysoką jakość studiów podyplomowych i wyższych/  

kursów kwalifikacyjnych i doskonalących/ innych form podwyższania kwalifikacji nauczycieli? 

Czy były one wystarczające? 

Efekty realizacji projektu 

17. Jakie były mocne/słabe strony Państwa projektu?  

18. Czy podczas realizacji projektu napotkali Państwo bariery utrudniające realizację 

przedsięwzięcia?  

19. Jeśli tak  Jakie? Które z tych barier określić można jako zewnętrzne? W jaki sposób 

niwelowane/ograniczane były bariery realizacyjne projektu? 

20. Jakie były założenia realizowanego przez Państwa projektu <nazwa projektu>? 

21. Jakie efekty zostały osiągnięte poprzez realizację projektu <nazwa projektu>? 

22. W jakim zakresie zrealizowane zostały wskaźniki zakładane we wniosku o dofinansowanie? 

Czy można wyróżnić wskaźniki, które zrealizowali Państwo w mniejszym bądź większym 

stopniu? Z czego to może wynikać? 

23. Czy podczas realizacji projektu osiągnęli państwo jakiś nieoczekiwany, niezamierzony rezultat 

(wartość dodaną)? 

24. Jeśli tak  Jakie dodatkowe rezultaty realizacji projektu udało się Państwu osiągnąć? 

25. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem realizacja projektu <nazwa projektu> wpływa na stopień  

wykwalifikowania kadr systemu oświaty w powiecie, w którym realizowali Państwo projekt? W 

jaki sposób? 

 

Scenariusz TDI z Beneficjentami Działania 9.5 

Wstęp – motywy realizacji projektu 

1. Proszę krótko przedstawić instytucję/firmę, którą Pan/Pani reprezentuje. 

2. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu <nazwa projektu> o takim kształcie 

(miejsce realizacji, zastosowane formy wsparcia, grupa docelowa)? 

Diagnozowanie potrzeb grup docelowych 

3. Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację projektu właśnie dla tej grupy docelowej? 

4. Jak przebiegała diagnoza potrzeb grupy docelowej oraz analiza potrzeb rynku pracy? 

5. Czy w toku przygotowań do realizacji projektu współpracowali Państwo z przedsiębiorcami – 

potencjalnymi pracodawcami uczestników Państwa projektu? 

6. (jeżeli tak) Dlaczego podjęli Państwo tę współpracę? Jaki był zakres tej współpracy? Jak 

ocenia P. tę współpracę – czy przyniosła realne korzyści w postaci zwiększenia jakości 

projektu? 

7. (jeżeli nie) Dlaczego nie podjęli Państwo takiej współpracy? (diagnoza barier) 

Adekwatność otrzymanego wsparcia 

8. W jakim stopniu otrzymane przez Państwa wsparcie jest adekwatne w kontekście 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji/ 

zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych powiatu, w którym prowadzą Państwo 

działalność? 

9. W jakim stopniu otrzymana przez Państwa kwota dofinansowania była wystarczająca, aby 

móc rzetelnie zrealizować Państwa projekt? Dlaczego? 

10. Jeśli nie była wystarczająca   Jaka kwota/procent otrzymanej kwoty byłby dla Państwa 

wystarczający, aby móc rzetelnie zrealizować projekt? 

11. Które aspekty udzielanej pomocy wymagają Pana/Pani zdaniem modyfikacji/usprawnienia w 

celu zapewnienia maksymalnej efektywności realizowanych działań?  
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Działania projektowe 

12. Jakie były motywacje uczestników do wzięcia udziału w realizowanym przez Państwa 

projekcie? 

13. W jakim stopniu Państwa projekt zaspokoił oczekiwania uczestników? Które 

potrzeby/oczekiwania nie zostały/nie mogły zostać zaspokojone? Dlaczego? 

14. Jakimi działaniami (formami wsparcia) najbardziej zainteresowani byli uczestnicy projektu? Z 

czego P. zdaniem wynikało zainteresowanie właśnie tymi formami wsparcia? 

15. Jakie formy wsparcia zastosowane w ramach Projektu uważa Pan/Pani za najskuteczniejsze, 

najbardziej efektywne i użyteczne w odniesieniu do poszczególnych grup docelowych 

projektu? Dlaczego? 

16. Jakie formy wsparcia zastosowane w ramach Projektu uważa Pan/Pani za najmniej skuteczne 

w odniesieniu do poszczególnych grup docelowych projektu? Dlaczego? 

17. Jakie są przyczyny wysokiej/niskiej skuteczności określonych form wsparcia?  

18. Czy Pani/Pana zdaniem można byłoby zastosować inny (nieprzewidziany w ramach tego 

Działania/Poddziałania) rodzaj wsparcia w projekcie, osiągając przy tym wszystkie założone 

we wniosku rezultaty/wskaźniki? Jakie mogłyby być to formy wsparcia? 

19. Jakie kroki podjęli Państwo, aby zapewnić wysoką jakość zajęć dydaktycznych/opieki 

pedagogicznej/udzielonego wsparcia? Czy były one wystarczające? 

Efekty realizacji projektu 

20. Jakie były mocne/słabe strony Państwa projektu?  

21. Czy podczas realizacji projektu napotkali Państwo bariery utrudniające realizację 

przedsięwzięcia?  

22. Jeśli tak  Jakie? Które z tych barier określić można jako zewnętrzne? W jaki sposób 

niwelowane/ograniczane były bariery realizacyjne projektu? 

23. Jakie były założenia realizowanego przez Państwa projektu <nazwa projektu>? 

24. Jakie efekty zostały osiągnięte poprzez realizację projektu <nazwa projektu>? 

25. W jakim zakresie zrealizowane zostały wskaźniki zakładane we wniosku o dofinansowanie? 

Czy można wyróżnić wskaźniki, które zrealizowali Państwo w mniejszym bądź większym 

stopniu? Z czego to może wynikać? 

26. Czy podczas realizacji projektu osiągnęli państwo jakiś nieoczekiwany, niezamierzony rezultat 

(wartość dodaną)? 

27. Jeśli tak  Jakie dodatkowe rezultaty realizacji projektu udało się Państwu osiągnąć? 

28. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem realizacja projektu <nazwa projektu> powoduje 

wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie, w którym realizowali Państwo projekt? W jaki 

sposób? 
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Wywiady eksperckie 

Scenariusz do wywiadu eksperckiego z ekspertami ds. przedsiębiorczości i rynku pracy 

Ogólna ocena realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL (Priorytety 

VI-IX PO KL) 

(do badacza – pytania mogą być zadawane w odniesieniu do całego komponentu regionalnego lub 

wybranego Priorytetu/Działania co do którego ekspert czuje się kompetentny)  

1. Jak P. ocenia cały system realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL w 

województwie łódzkim/w kraju (szczególnie w zakresie działań nakierowanych na poprawę 

sytuacji na rynku pracy, czyli w ramach Priorytetów VI i VII)? 

2. Jakie słabe strony P. dostrzega w sposobie wdrażania komponentu regionalnego PO KL (czyli 

realizacji projektów z Priorytetów VI-IX)? Jakie usprawnienia można by było wprowadzić w 

systemie realizacji tych projektów? Na co zwrócić uwagę? 

3. Czy byłby/byłaby w stanie P. zdiagnozować czynniki zewnętrzne, które mogły mieć wpływ na 

realizację projektów z komponentu regionalnego PO KL? Jakie to czynniki? Czy te czynniki 

mogły utrudniać efektywne wdrażanie komponentu regionalnego PO KL? 

4. Czy można zdiagnozować jakieś nieoczekiwane, niezamierzone rezultaty wdrażania 

komponentu regionalnego PO KL (w regionie), szczególnie w zakresie aktywizacji zawodowej 

mieszkańców regionu? Jakie to mogą być rezultaty (podpowiedź przy braku pomysłów – np. 

zmiany na rynku firm szkoleniowych, w oczekiwaniach pracodawców, pracowników)? 

5. Czy można zauważyć wpływ interwencji (czyli realizacji projektów) z komponentu 

regionalnego PO KL w województwie łódzkim na zmiany społeczno-gospodarcze w regionie? 

Jakiego typu to wpływ? Czy w przypadku innego systemu realizacji projektów ten wpływ 

projektów z PO KL na rozwój społeczno-gospodarczy mógłby być większy? 

Ocena interwencji w ramach Priorytetu VI i VII PO KL 

6. W jakim zakresie wg P. opinii cele postawione przed Priorytetami VI-VII w województwie 

łódzkim zostały osiągnięte? 

W razie potrzeby można przedstawić respondentom zestawienie celów Priorytetów VI i VII  

materiały pomocnicze nr 1 do wywiadu) 

7. Czy ma P. wiedzę na temat tego, czy jakieś obszary w województwie łódzkim w sposób 

szczególny skorzystały/nie skorzystały z pomocy w ramach komponentu regionalnego PO KL?  

Jeśli tak:  

a. Jaka jest tego przyczyna? 

b. Jakie można wdrożyć usprawnienia, które pozwoliłyby przeciwdziałać nierównym 

terytorialnie podziale środków? 

8. Czy w P. opinii wsparcie, jakie oferowane było uczestników w ramach Priorytetu VI PO KL 

odpowiadało na potrzeby regionalnego rynku pracy? 

W razie potrzeby można przedstawić respondentom zestawienie form wsparcia oferowanych w 

ramach Priorytetu VI (materiały pomocnicze nr 2 do wywiadu) 

Jeśli nie: 

a. Które elementy systemu wsparcia w ramach Priorytetu VI sprawiają, że nie odpowiada 

on na potrzeby regionalnego rynku pracy? 

Jeśli tak: 

b. Jakie działania wydają się P. najbardziej przydatne na rynku pracy? 

c. Jakich działań zabrakło? 

9. Jak ocenia P. wsparcie oferowane w ramach Priorytetu VII pod kątem jego skuteczności w 

zakresie integracji społecznej?  



 

 

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

W razie potrzeby można przedstawić respondentom zestawienie form wsparcia oferowanych w 

ramach Priorytetu VII (materiały pomocnicze nr 2 do wywiadu) 

10. Które z narzędzi wykorzystywanych w ramach Priorytetu VII uważa P. za najbardziej 

skuteczne i dlaczego? 

11. Jak P. ocenia, czy interwencja w ramach Priorytetu VII wpłynęła na zjawisko wykluczenia 

społecznego w województwie łódzkim? 

12. Jakich działań zabrakło w tym zakresie? 

13. Jakie inne działania mogłyby zostać zastosowane, aby jeszcze lepiej działań na zmniejszenie 

występowania zjawiska wykluczenia społecznego? 

14. Jakie bariery i problemy dostrzega P. z zastosowaniem narzędzi i instrumentów aktywizacji 

społeczno-zawodowej w ramach Priorytetu VII PO KL? 

Materiały pomocnicze nr 1 do wywiadu eksperckiego z ekspertami ds. rynku pracy 

Cele Priorytetów VI i VII: 

Priorytet VI. Rynek Pracy otwarty na wszystkich 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 

Oczekiwane efekty: 

 Objęcie wsparciem 45% zarejestrowanych osób bezrobotnych poszukujących pracy 

 Objęcie 100% kluczowych pracowników PSZ szkoleniami realizowanymi w systemie 

pozaszkolnym, istotnym z punktu widzenia regionalnego rynku pracy 

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych 

Oczekiwany efekt: Objęcie wsparciem 50% młodych osób bezrobotnych i poszukujących pracy (15-24 

lata) 

Cel szczegółowy 3: Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynko pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób 

bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich) 

Oczekiwane efekty:  

 Objęcie 50% bezrobotnych kobiet instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową 

 Objęcie 50% osób długotrwale bezrobotnych instrumentami rynku pracy oraz usługą 

szkoleniową 

 Objęcie 35% bezrobotnych osób niepełnosprawnych instrumentami rynku pracy oraz usługą 

szkoleniową 

 Objęcie 50% osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich instrumentami rynku 

pracy orz usługą szkoleniową. 

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych 

Oczekiwany efekt: objęcie 40% starszych osób bezrobotnych (50-64 lata) instrumentami rynku pracy 

oraz usługą szkoleniową 

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

Formy wsparcia 

identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie 

Indywidualnych Planów Działania 
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organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz 

nabywania kompetencji kluczowych, 

wsparcie psychologiczno-doradcze, 

pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,  

staże/praktyki zawodowe,  

szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,  

subsydiowanie zatrudnienia,  

wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, 

wspieranie wolontariatu, 

wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej, 

upowszechnianie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji 

pracy, 

wsparcie adaptacyjne pracownika, 

organizacja kampanii promocyjnych, 

opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i 

stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, 

szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy, 

rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów 

ludzkich, 

prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz, 

jednorazowy dodatek relokacyjny, 

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników (część lub całość wynagrodzenia) 

Szkolenia dla pracowników 

Studia wyższe i podyplomowe dla pracowników 

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności 

zawodowej osób bezrobotnych 

Wsparcie w ramach usług oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy (beneficjenci 

systemowi) 

Szkolenia 

warsztaty/kursy 

poradnictwo zawodowe 

pośrednictwo pracy 

staże/praktyki 
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przygotowanie zawodowe 

Indywidualne Plany Działań 

środki na rozwój przedsiębiorczości 

wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy 

prace interwencyjne 

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Szkolenia 

Doradztwo 

Wsparcie pomostowe 

6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 

obszarach wiejskich 

Przekazywanie informacji pomocnych przy poszukiwaniu pracy 

Doradztwo w zakresie poszukiwania pracy 

Szkolenia, warsztaty, kursy 

Zajęcia w świetlicy, DPS 

Pomoc psychologiczna/prawa 

Działania informacyjne dotyczące wsparcia w sytuacjach kryzysowych 

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 

Cel szczegółowy 1: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Oczekiwane efekty: 

 Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie: są w wieku 

aktywności zawodowej, nie pracują i nie korzystają z pomocy społecznej) działaniami 

aktywnej integracji, 

 Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej ( w wieku aktywności zawodowej) 

kontaktami socjalnymi 

 Objęcie 100% pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (bezpośrednio 

zajmujących ię aktywną integracją) szkoleniami i innymi formami podnoszenia kwalifikacji  

 Objęcie 149 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym aktywizacją zawodową i 

społeczną w ramach Priorytetu 

Cel szczegółowy 2: Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej 

Oczekiwane efekty: 

 Zapewnienie funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną (przynajmniej dwie 

w każdym województwie), które otrzymały wsparcie ze środków EFS 

 Osiągnięcie minimum 30% udziału przychodów własnych w ogólnej wartości przychodów 

jednostek ekonomii społecznej, które otrzymały dofinansowanie w ramach Priorytetu 

 Wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez wsparcie 300 podmiotów 

ekonomii społecznej 

7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
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7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

(projekty systemowe – OPSy) 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

 uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej,  

 uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej,  

 praktyka lub staż zawodowy 

 uczestnictwo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej (dotyczy tylko osób 

niepełnosprawnych), 

 korzystanie z usług trenera pracy lub asystenta pracy,  

 korzystanie z usług doradcy zawodowego,  

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA 

 uczestnictwo w zajęciach szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia  

 uczestnictwo w kursach zawodowych, szkoleniach itp. (kształcenie ustawiczne),  

 doradztwo w podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu (np. broker edukacyjny), 

 uzyskanie finansowania studiów wyższych, 

AKTYWIZACJA ZDROWOTNA 

 wsparcie psychologa (np. terapia rodzinna, psychospołeczna), 

 uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie, 

 uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, 

 uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych (np. ćwiczenia fizyczne, zajęcia sportowe, basen, 

aerobik), 

 uczestnictwo w leczeniu odwykowym (alkohol, narkotyki),  

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

 korzystanie z opieki świetlicy, dziennego domu pomocy społecznej itp. przez P. lub członków 

P. rodziny, 

 uzyskanie pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej (np. tłumacz, 

przewodnik osoby niewidomej, asystent osoby niepełnosprawnej)  

 udział w różnych formach aktywności społecznej np. festyny, wycieczki, wyjścia do kina itd. 

 uzyskanie pomocy pełnieniu obowiązków rodzinnych od asystenta rodziny lub koordynatora 

pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych, 

 uczestnictwo w grupach i klubach samopomocowych (np. klub anonimowych alkoholików),  

 uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, 

INNE 

 zwrot kosztów dojazdu na zajęcia organizowane w ramach projektu, 

 zapewnienie opieki nad osobami zależnymi od P. (np. dziećmi lub innymi osobami, którymi się 

P. opiekuje), 

7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy rodzinie 

(PCPRy) 

Jak w 7.1.1 

7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej 

szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji 

społecznej oraz kadr prowadzących pracę z rodziną, działających na terenie regionu, 

powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, w szczególności 

dotyczące realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej  
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studia, w tym: I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie, kursy zawodowe, w tym: I i II stopień 

specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny  

 

organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych o zasięgu i charakterze 

regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym  

rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania 

zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym  

prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w 

regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych 

strategii rozwiązywania problemów społecznych) powiązanych z konkretnymi działaniami 

wdrożeniowymi 

opracowanie, koordynacja realizacji, realizacja (w zakresie przewidzianym dla Poddziałania 7.1.3 PO 

KL) i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i 

upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej 

otoczenia w regionie  

realizacja wspólnych szkoleń dla kadr pomocy społecznej i kadr prowadzących pracę z 

rodziną oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie współdziałania tych instytucji na 

rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich 

aktywizacji społeczno-zawodowej  

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej 

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Jak w 7.1.1 

7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 

Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji 

wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu w sposób 

komplementarny i łączny:  

dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych  

doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów 

społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwo w 

zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w 

postaci pożyczek  

szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub 

prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej  

usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez 

budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii 

społecznej)  

promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej  

wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w 

spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z 

następujących instrumentów:  
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wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w spółdzielni 

socjalnej, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej (a),  

przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie do lub 

zatrudnienie w spółdzielni socjalnej – do wysokości 20 tys. zł na (b):  

o założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne59  

o osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej60  

o osobę zatrudnianą w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach 

socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 

i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych 

wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz 

pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków (c)  

działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 

finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych (3)  

7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 

Przekazywanie informacji pomocnych przy poszukiwaniu pracy 

doradztwo w zakresie poszukiwania pracy 

szkolenia, warsztaty, kursy 

zajęcia organizowane w świetlicy, domu pomocy społecznej 

organizacja różnych form aktywności społecznej (festyny, dożynki, imprezy gminne, inne wydarzenia 

integrujące społeczność lokalną) 

pomoc psychologiczna i prawna 

działania informacyjne dotyczące wsparcia w sytuacjach kryzysowych 

uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych 

7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy 

Praktyka lub staż zawodowy 

Kursy zawodowe, szkolenia 

Uczestnictwo z Zakładzie Aktywności Zawodowej 

Usługi trenera pracy lub asystenta pracy 

Usługi doradcy zawodowego 

Wsparcie psychologiczne 

Pośrednictwo pracy 

subsydiowane zatrudnienie 

wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (także wynikające z danej niepełnosprawności i 

indywidualnych potrzeb), 

turnus rehabilitacyjny, zajęcia rehabilitacyjne 

pomoc w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej (np. tłumacz, przewodnik os. 

Niewidomej, asystent os. Niepełnosprawnej) 

działania edukacyjne, integracyjne (w celu adaptacji pracownika w środowisku pracy) 

dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osób, które uzyskały zatrudnienie w odległości 

powyżej 50 km od miejsca zamieszkania 
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Scenariusz do wywiadu eksperckiego z ekspertami ds. komercjalizacji wyników 

badań naukowych/transferu technologii 

Poziom innowacyjności przedsiębiorstw i warunki dla transferu technologii w regionie 

1. Jak P. ocenia poziom współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i ośrodkami B+R? Jakie można 

wskazać cechy charakterystyczne tej współpracy w województwie łódzkim? 

2. Jakie bariery we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami B+R/ośrodkami naukowymi by P. 

wskazał/a? 

3. Jakie rozwiązania należałoby wprowadzić, aby zredukować te bariery? Które z tych działań 

byłyby możliwe do wprowadzeniu w ramach interwencji z RPO 2014-2020? Jakich zmian 

(świadomościowych, formalnych, w sposobie finansowania, etc) by te usprawnienia/zmiany 

wymagały? 

Ocena interwencji w ramach Priorytetu VIII, Działania 8.2 PO KL 

4. W jakim zakresie wg P. opinii cele postawione przez Priorytetem VIII, Działaniem 8.2 

(Transfer wiedzy) w województwie łódzkim zostały osiągnięte? 

W razie potrzeby można przedstawić respondentom zestawienie celów i form wsparcia w 

ramach Działania 8.2 - materiały pomocnicze nr 1 do wywiadu) 

5. Jak by P. opisał/a efekty, które przyniosła interwencja w ramach Priorytetu VIII w zakresie 

współpracy między przedsiębiorstwami a sferą nauki? Czy przy innym podziale 

środków/zdefiniowaniu systemu ich dystrybucji te efekty mogłyby być większe? 

6. Czy wg P. zaoferowane wsparcie ma realny wpływ na poziom innowacyjności i wzrost szans 

na zwiększenie poziomu współpracy między przedsiębiorstwami i sferą nauki? 

a. Jeśli nie – dlaczego? 

7. Czy uważa P., że oferowane w ramach Działania 8.2 wsparcia odpowiadało na realne potrzeby 

a. Przedsiębiorców? 

b. Pracowników naukowych? 

c. Ewentualnie innych podmiotów (jakich?)? 

Jeśli nie: 

d. Dlaczego wsparcie nie odpowiadało na potrzeby tych grup? Jakie warunki musiałyby 

być spełnione, żeby wsparcie w ramach Działania 8.2 było adekwatne do potrzeb 

uczestników? 

8. Czy ma P. wiedzę na temat tego, czy jakieś obszary w województwie łódzkim w sposób 

szczególny skorzystały/nie skorzystały z pomocy w ramach komponentu regionalnego PO KL 

(szczególnie w zakresie wsparcia innowacyjności/transferu wiedzy i innowacji)?  

Jeśli tak:  

a. Jaka jest tego przyczyna? 

b. Jakie można wdrożyć usprawnienia, które pozwoliłyby przeciwdziałać nierównemu 

terytorialnie podziale środków? 

Ogólna ocena realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL 

9. Jak P. ocenia wedle swojej wiedzy system realizacji projektów w ramach komponentu 

regionalnego PO KL w województwie łódzkim/w kraju (szczególnie w zakresie działań 

nakierowanych na wzrost innowacyjności gospodarki, stwarzanie sprzyjających warunków 

transferu wiedzy i technologii)? 

10. Jakie słabe strony P. dostrzega w sposobie realizacji projektów realizowanych w ramach 

Priorytetu VIII PO KL? Jakie usprawnienia można by było wprowadzić w systemie realizacji 

tych projektów? Na co zwrócić uwagę? 
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11. Czy byłby/byłaby w stanie P. zdiagnozować czynniki zewnętrzne, które mogły mieć wpływ na 

realizację projektów z PO KL w ramach komponentu regionalnego (Priorytetu VI-IX, 

szczególnie VIII) w poprzednim okresie programowania (2007-2013)? Jakie to czynniki? Czy 

te czynniki mogły utrudniać efektywne wdrażanie tych Priorytetów? 

12. Czy można zdiagnozować jakieś nieoczekiwane, niezamierzone rezultaty realizacji projektów z 

PO KL (w regionie), szczególnie w zakresie działań nakierowanych na wzrost innowacyjności 

regionu? Jakie to mogą być rezultaty? 

13. Czy można zauważyć wpływ wsparcia, z którego skorzystali uczestnicy, przedsiębiorcy, 

instytucje z komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim na zmiany społeczno-

gospodarcze w regionie (szczególnie w zakresie wzrostu jego innowacyjności)? Jakiego typu 

to wpływ? Czy w przypadku innego systemu realizacji projektów ten wpływ projektów z PO KL 

na rozwój społeczno-gospodarczy mógłby być większy? 

Materiały pomocnie nr 1 do WE z ekspertami ds. komercjalizacji 

Priorytet VIII 

Działanie 8.2 Transfer wiedzy 

Cel Działania: 

Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące 

rozwojowi gospodarczemu regionów. 

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 

Formy wsparcia: 

Staże i szkolenia praktyczne dla: 

 Pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych 

 Pracowników naukowych jednostek naukowych i naukowo-dydatktycznych uczelni – w 

przedsiębiorstwach 

Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifokowanego personelu 

Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu 

działającego na uczelni lub w jednostkce naukowej (firmy typu spin off lub spin out) 

Szkolenia i dodadztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników 

naukowych i naukowodydatkytycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni 

zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off, spin out 

wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a 

przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w 

szczególności poprzez: 

 Kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i 

innowacji 

 Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 

 Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) 

dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu 

widzenia rozwoju województwa 

Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji  

Formy wsparcia: 

Tworzenie, rozwój i aktualizacja RSI poprzez: 
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 Studia, analizy, ekspertyzy 

 Wsparcie szkoleniowo- doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i 

wdrażanie RSI 

Tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI 

Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a 

przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w 

szczególności przez: 

 Kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i 

innowacji 

 Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 

 Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące dla doktorantów kształcących się na kierunkach 

uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa 

Scenariusz WE z ekspertami ds. edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych 

1. Jak P. ocenia, jak duże są nierówności edukacyjne w województwie łódzkim? 

2. Jakie są najważniejsze problemy systemu edukacji w regionie/kraju? 

3. Jak można by tym problemom zapobiec? Jakiego typu zmiany (prawne, organizacyjne, 

świadomościowe, systemu finansowania instytucji) powinny zostać wdrożone w celu 

zapobiegania/rozwiązania problemów z jakością kształcenia / wyrównywania szans 

edukacyjnych w regionie i kraju? 

Ocena skuteczności projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX 

4. Przedstawię P. teraz cele i formy wsparcia w poszczególnych Działaniach/Poddziałaniach Priorytetu IX. 

(do badacza - rozmowa może toczyć się wokół wszystkich z celów i form wsparcia tego Priorytetu lub 

jego części, w zależności do wiedzy eksperta) 

5. Proszę powiedzieć, w jakim zakresie cele postawione przez Priorytetem IX w województwie łódzkim 

zostały osiągnięte? 

6. Czy ma P. wiedzę na temat tego, czy jakieś obszary w województwie łódzkim w sposób 

szczególny skorzystały/nie skorzystały z pomocy w ramach Priorytetu IX PO KL?  

Jeśli tak:  

a. Jaka jest tego przyczyna? 

b. Jakie można wdrożyć usprawnienia, które pozwoliłyby przeciwdziałać nierównym 

terytorialnie podziale środków? 

7. Czy w P. opinii wsparcie, jakie oferowane było uczestnikom (szkołom, nauczycielom, uczniom) 

w ramach Priorytetu IX PO KL odpowiadało na potrzeby edukacyjne regionu (szczególnie w 

zakresie wyrównywania szans i dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy)? 

Jeśli nie: 

a. Które elementy systemu wsparcia w ramach Priorytetu IX sprawiają, że nie jest 

adekwatny do potrzeb systemu edukacji w wymiarze wyrównywania szans 

edukacyjnych w regionie/dostosowania systemu edukacji do potrzeb regionalnego 

rynku pracy? 

Jeśli tak: 

b. Jakie działania wydają się P. najbardziej przydatne wymiarze wyrównywania szans 

edukacyjnych w woj. łódzkim? 

c. Jakie działania wydają się najbardziej adekwatne w wymiarze dostosowywania 

systemu edukacji do potrzeb regionalnego rynku pracy? 

 

d. Jakich działań zabrakło? 
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Ogólna ocena realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL 

(do badacza – pytania w odniesieniu do całego PO KL/wybranych Działań/Poddziałań, w zależności od 

zakresu wiedzy eksperta) 

8. Jak P. ocenia cały system realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL w 

województwie łódzkim/w kraju (szczególnie w zakresie działań nakierowanych na wyrównanie 

szans edukacyjnych w ramach Priorytetu IX)? 

9. Jakie słabe strony P. dostrzega w sposobie realizacji projektów edukacyjnych (w ramach 

Priorytetu IX)? Jakie usprawnienia można by było wprowadzić w systemie realizacji tych 

projektów? Na co zwrócić uwagę? 

10. Czy byłby/byłaby w stanie P. zdiagnozować czynniki zewnętrzne, które mogły mieć wpływ na 

realizację projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu IX? Jakie to czynniki? Czy te czynniki 

mogły stanowić utrudnienie w osiąganiu celów Priorytetu/efektywnego wydawania środków? 

11. Czy można zauważyć jakieś nieoczekiwane, niezamierzone realizacji projektów z PO KL (w 

regionie)? Jakie to mogą być rezultaty? 

12. Czy można zauważyć wpływ wsparcia z PO KL w województwie łódzkim na zmiany społeczno-

gospodarcze w regionie? Jakiego typu to wpływ? Czy w przypadku innego systemu realizacji 

projektów ten wpływ projektów z PO KL na rozwój społeczno-gospodarczy mógłby być 

większy? 

Scenariusz WE z ekspertami ds. edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Cel Działania: 

tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji 

systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, 

geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych 

wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty 

realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) 

ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego 

zatrudnienia 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej 

Formy wsparcia 

 Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) 

na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w 

szczególności na obszarach wiejskich) 

 Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania 

przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu 

przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, 

zatrudnienie dodatkowego personelu itp. 

 opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną. 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych 

Formy wsparcia 
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Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane 

na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach 

edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: 

 dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu 

dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia  

 doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w 

nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty 

(np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, 

przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom 
społecznym) 

 programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system 
szkolnictwa) umoŜliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki 

 dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, 

przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych 
 rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - 

zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki 

edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i 
regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) 

 wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą 

skutecznością niż formy tradycyjne  
 wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową 

przyczyniających się do poprawę jakości nauczania 

 

Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

Forma wsparcia: realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych) 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w 

rozwoju edukacyjnym 

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

Formy wsparcia 

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z 

potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy 

Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe 

ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia 

oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: 

 dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące 

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia 

 doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy 

w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu 

szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów 

niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie 

patologiom społecznym) 

 dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, 

przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych 

 efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego - modernizację oferty 

kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy 
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(wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na 

kierunkach istniejących) 

 współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z 

pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia ( (w tym 

zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki) 

 wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne 

materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość 

kształcenia  

 wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą 

skutecznością niż formy tradycyjne 

 wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową 

przyczyniających się do poprawę jakości nauczania 

 

9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych 

Cel Działania 

Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez 

podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako 

czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy. 

Formy wsparcia 

Kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb 

regionalnego lub lokalnego rynku pracy  

Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem 

lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych  

Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób 

pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia 

do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji) 

Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w 

zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub 

lokalnego rynku pracy 

Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia 

zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: 

 monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb 

regionalnego i lokalnego rynku pracy 

 podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych 

ubieganie się o akredytację kuratora oświaty 

Rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie elearningu. 

9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 

Cel Działania: Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 
kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi 

kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje 
oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. 

Formy wsparcia 
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Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania 

kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną 

(w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) 

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji 

pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia 

zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 

Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych 

podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia 

Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji 

oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu 

działalności oświatowej 

Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją 

demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych) 

 

9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

Cel Działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i 

tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu 

wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich 

Formy wsparcia 

Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: 

 tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości 

środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach 

wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich 

 projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców 

obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach 

 działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość 

mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia 

9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych 

Cel Działania: Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej  

Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych 

Formy wsparcia  

Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, 

uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych 

Programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób 

pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia 

kwalifikacji zawodowych (2) 

Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia 

praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na: 

 Rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku 

pracy 

 Podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora 

oświaty 
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 rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie elearningu 

 

Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT  

Formy wsparcia 

szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 

nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności 

ICT i znajomości języków obcych 

 

Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz 

wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji  

Formy wsparcia 

usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy 

w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej 

Zogniskowany wywiad pogłębiony (FGI) 

Poniżej przedstawiono szkic scenariusza do zogniskowanego wywiadu pogłębionego. Jego ostateczny 

kształt zostanie wypracowany po przeprowadzeniu analizy danych zastanych na temat efektów 

wdrażania Działania 8.2 i stanu współpracy między przedstawicielami nauki i biznesu w województwie 

łódzkim  

Wstęp 

1. Przedstawienie się moderatora i celu wywiadu 

2. Prośba o przedstawienie się uczestników 

Doświadczenia w zakresie komercjalizacji wiedzy/transferu technologii/współpracy 

biznesu B+R 

1. Proszę powiedzieć, jak oceniają Państwo na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń, 

warunki do współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu w województwie łódzkim? 

2. Czy możliwe jest przeprowadzenie komercjalizacji wyników badań naukowych w obecnych 

warunkach?  

3. Czy można wyróżnić branże, w którym jest to łatwiejsze/trudniejsze? Z czego wynikają te 

różnice? 

4. Jakie są bariery tej współpracy? Czego brakuje? Jakie działania/okoliczności mogłyby wpłynąć 

na poprawę warunków tej współpracy? 

a. Czy dostrzegają Państwo bariery świadomościowe? Jeśli tak, to jakiego typu? Z czego 

one wynikają? 

b. Czy dostrzegają Państwo bariery proceduralne? Jeśli tak, to jakiego typu? Z czego one 

wynikają? 

5. Jakie rozwiązania należałoby wprowadzić, aby zniwelować te bariery? 

Wsparcie oferowane w ramach Działania 8.2 PO KL 

6. Jak Państwo oceniają system wsparcia dostępnego w ramach Działania 8.2 (jeśli będzie taka 

konieczność, moderator w skrócie przedstawi logikę wsparcia w ramach Działania 8.2)? 

7. Jakie efekty przyniosły projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.2.1 na bazie Państwa 

doświadczeń? Czy te efekty mogłyby być większe? W jakich okolicznościach efekty mogłyby by 

większe? 
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8. Jakie rozwiązania mogłyby się przyczynić do realnego zwiększenia się poziomu współpracy 

pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami nauki? 

9. Czy projekty, z którymi mieli Państwo kontakt będą miały skutki, które będą trwalsze niż tylko 

okres realizacji projektu?  

10. Od czego zależy trwałość tego typu projektów? 

11. Czy rozwiązania stosowane w ramach Działania 8.2 były dostosowane do potrzeb grup 

docelowych (przedsiębiorców, naukowców)? Które z instrumentów wsparcia było najbardziej 

dostosowane do potrzeb/przydatne dla przedsiębiorców/naukowców? 

12. Czy uważają Państwo, iż narzędzia wsparcia były dobrze dobrane do celów założonych w 

ramach Działania 8.2? Dlaczego tak/nie? 

Panel ekspercki 

Panel ekspercki będzie miał funkcję warsztatu ewaluacyjnego, którego celem jest przedstawienie 

wniosków i propozycji rekomendacji z badania oraz omówienie jej z uczestnikami panelu. 

Przebieg panelu  

Przedstawienie zasad spotkania i planowanego czasu spotkania. Przedstawienie się, wprowadzenie w 

temat spotkania. Warsztat zostanie przeprowadzony metodą metaplanu: 

1. Krótki opis wyników badania 

2. Przedstawienie wniosków 

3. Przedstawienie proponowanych rekomendacji 

4. Uzasadnienie przedstawionych rekomendacji 

5. „Burza mózgów” 

6. Podsumowanie panelu 

w następujących obszarach (w zależności od wniosków wypracowanych na bazie materiału 

badawczego):  

1 – ocena skuteczności i trafności działań współfinansowanych w ramach komponentu regionalnego 

PO KL w woj. łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transferu wiedzy pomiędzy sferą 

nauki a przedsiębiorstwami w ramach Priorytetu VIII PO KL, który jest szczególnie istotny dla rozwoju 

województwa łódzkiego. 

- ewentualne czynniki zewnętrzne utrudniające efektywne wdrażanie komponentu regionalnego PO KL 

- nieoczekiwane rezultaty wdrażania komponentu regionalnego  

- zróżnicowanie terytorialne wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL,  

- adekwatność i użyteczność wsparcia oferowanego w ramach VI Priorytetu PO KL, 

- ocena wpływu interwencji Priorytetu VII na zjawisko wykluczenia społecznego i zwiększenie się 

integracji społecznej w województwie łódzkim, 

- bariery i problemy związane z zastosowaniem narzędzi i instrumentów aktywizacji społeczno – 

zawodowej w ramach Priorytetu VII PO KL, 

- efekty interwencji w ramach Priorytetu VIII w zakresie współpracy między przedsiębiorstwami a 

sferą nauki, 

- bariery we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo – rozwojowymi/ośrodkami 

naukowymi, 
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- trafność i trwałość wsparcia oferowanego w ramach Poddziałania 8.2.1, 

- skuteczność wsparcia narzędzi w ramach Priorytetu IX w zakresie wyrównywania szans 

edukacyjnych, 

- wpływ środków komponentu regionalnego na poprawę wyposażenia bazy dydaktycznej szkół 

kształcenia ogólnego oraz szkół zawodowych, 

2 – osadzenie w kontekście ogólnopolskim wyników badania ewaluacyjnego w sposób, który umożliwi 

uzupełnienie badania pn. „Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz 

wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji 

Programu” pod kątem województwa łódzkiego. 

- stopień przełożenia interwencji realizowanej w ramach komponentu regionalnego PO KL na zmiany 

społeczno-gospodarcze w województwie łódzkim, 

- stopień osiągnięcia celów postawionych przed Priorytetami VI-IX w województwie łódzkim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


