
 

1 
 

 

RAPORT DLA BADANIA 

„EWALUACJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH 

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ” 

 
Drugi raport tematyczny 

 

Wykonawcy: 

EGO-Evaluation for Government Organizations s.c. 

 

 

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. 

 

Warszawa, październik 2018 r. 



2 
 

Spis treści 

1 WSTĘP ................................................................................................................ 4 

2 STRESZCZENIE ................................................................................................. 5 

3 SUMMARY .......................................................................................................... 8 

4 POMOC ZWROTNA JAKO POPYTOWY INSTRUMENT FINANSOWANIA 

DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO .................................... 11 

4.1 METODOLOGIA BADANIA ................................................................................. 11 

4.2 KONTEKST REALIZACJI KONKURSU ................................................................... 12 

4.2.1 Wprowadzenie ...................................................................................... 13 

4.2.2 Udział Polaków w kształceniu ustawicznym .......................................... 13 

4.2.3 Bariery udziału w kształceniu ................................................................ 14 

4.2.4 Uwarunkowania prawne kształcenia dorosłych ..................................... 17 

4.2.5 Przykłady podobnych rozwiązań ........................................................... 19 

4.2.6 Wyzwania dla kształcenia dorosłych ..................................................... 20 

4.2.7 Wnioski dla badanego konkursu ........................................................... 21 

4.3 REALIZACJA PROJEKTÓW ................................................................................ 23 

4.3.1 Zasady realizacji projektów – perspektywa beneficjentów .................... 24 

4.3.2 Ocena realizacji projektów .................................................................... 27 

4.4 PROFIL POŻYCZKOBIORCÓW ........................................................................... 37 

4.4.1 Wnioskodawcy ...................................................................................... 37 

4.4.2 Udział w projekcie – perspektywa wnioskodawców .............................. 38 

4.4.3 Pożyczkobiorcy ..................................................................................... 41 

4.4.4 Pożyczki ................................................................................................ 47 

4.4.5 Profile pożyczkobiorców ....................................................................... 54 

4.5 EFEKTY DOKSZTAŁCANIA ................................................................................ 59 

4.6 WNIOSKI ....................................................................................................... 63 

5 ŚRODOWISKOWY SYSTEM WSPARCIA OSÓB DOROSŁYCH Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ..................................................... 67 

5.1 ZAŁOŻENIA BADANIA ....................................................................................... 68 

5.1.1 Cele badania ......................................................................................... 68 

5.1.2 Przedmiot badania - projekty ................................................................ 69 

5.1.3 Podmiot badania – interesariusze ......................................................... 72 

5.2 KONCEPCJA BADANIA ..................................................................................... 73 

5.2.1 Podejście .............................................................................................. 73 

5.2.2 Rama analityczna CIMO ....................................................................... 77 

5.3 PLAN REALIZACJI BADANIA .............................................................................. 80 

5.3.1 Monitoring ............................................................................................. 80 

5.3.2 Ewaluacja.............................................................................................. 91 

5.4 PYTANIA BADAWCZE VS METODY ..................................................................... 92 

5.5 OPIS I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI BADAŃ .............................................................. 97 

5.6 WNIOSKI ..................................................................................................... 107 



3 
 

6 REKOMENDACJE .......................................................................................... 109 

7 BIBLIOGRAFIA............................................................................................... 126 

8 ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................... 129 

8.1 MONITORING ............................................................................................... 129 

8.2 EWALUACJA ................................................................................................. 132 

8.2.1 Ankieta na wejściu .............................................................................. 132 

8.2.2 Ankieta na wyjściu .............................................................................. 135 

8.2.3 Wywiad indywidualny z koordynatorem projektu  ................................ 138 

8.2.4 Wywiad indywidualny z przedstawicielem samorządu - partnerem 

projektu (ewaluacja mid-term) ......................................................................... 141 

8.2.5 Wywiadu indywidualny z przedstawicielem MIiR ................................ 144 

8.2.6 Wywiad grupowy z partnerami projektu .............................................. 146 

8.2.7 Wywiad grupowy z odbiorcami projektu – opiekunami OzNI .............. 149 

8.2.8 Wywiad indywidualny z przedstawicielem podmiotu otoczenia wsparcia 

(publicznym i niepublicznym) ........................................................................... 151 

8.2.9 Wywiad telefoniczny z odbiorcą (opiekunem OzNI) ............................ 153 

 

 

  



4 
 

1 Wstęp 

Celem głównym badania jest ocena i bieżący monitoring jakości wsparcia 

realizowanego w formie innowacji społecznych, w tym w odniesieniu do celów 

określonych dla IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER) oraz pozyskanie bieżącej, pogłębionej wiedzy w odniesieniu do 

interwencji realizowanych w obszarze innowacji społecznych. Przedmiotowe badanie 

ma zatem charakter ewaluacji towarzyszącej wdrażaniu interwencji realizowanej w 

ramach Osi IV PO WER. 

Niniejszy raport obejmuje dwie części. Pierwsza stanowi podsumowanie badań na 

potrzeby ewaluacji konkursu pn. Pomoc zwrotna jako popytowy instrument 

finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicznego, realizowanego w ramach 

Osi IV Innowacje Społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Z 

kolei druga część raportu stanowi propozycję metodologii monitorowania i ewaluacji 

projektów realizowanych w ramach konkursu pn. Środowiskowy system wsparcia 

osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. 

Wybór wymienionych konkursów do badania podyktowany został etapem wdrażania 

projektów innowacyjnych w ramach IV Osi PO WER oraz zapotrzebowaniem 

Zamawiającego.  
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2 Streszczenie 

1. Według danych statystycznych udział dorosłych Polaków w różnych formach 

dokształcania jest niższy od średniej UE. Typowa osoba uczestnicząca w 

jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem swoich kwalifikacji 

zawodowych czy innych umiejętności to wciąż osoba z wyższym wykształceniem, 

w wieku 25-34 lata, mieszkająca w dużym mieście, częściej kobieta niż 

mężczyzna. Założeniem badanego instrumentu Pomoc zwrotna jako popytowy 

instrument finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicznego jest 

odpowiedź na dwie bariery niskiego udziału dorosłych w kształceniu ustawicznym: 

finansową i przestrzenną. Jednak, jak pokazują dane statystyczne, głównym 

deklarowanym powodem niepodejmowania kształcenia przez dorosłych jest brak 

potrzeby udziału w kształceniu – co należy interpretować jako przejaw braku 

świadomości konieczności dokształcania. 

2. W ramach badanego instrumentu realizowane są dwa projekty – OPEN oraz 

Pożyczki na kształcenie. W modelach udzielania pożyczek opracowanych w obu 

projektach przyjęto podobne rozwiązania. Dwie główne różnice pomiędzy 

modelami dotyczą możliwego okresu spłaty pożyczki (liczba rat, na jaką można 

rozłożyć spłatę), a także podejście do kwestii umorzenia części pożyczki (możliwy 

procent umorzenia oraz warunki, jakie należy spełnić, aby je uzyskać). Nie można 

jednak obiektywnie (ani nawet na podstawie deklaracji odbiorców wsparcia) 

wskazać, który model był skuteczniejszy ani korzystniejszy z punktu widzenia 

pożyczkobiorców. 

3. Przeznaczenie 10% wartości udzielonych pożyczek na koszty pośrednie w opinii 

beneficjentów jest zdecydowanie kwotą wystarczającą. Bardzo korzystne z 

punktu widzenia operatorów projektów jest rozliczanie kosztów w formie 

ryczałtowej. Daje to przede wszystkim możliwość sprawniejszego, elastycznego 

zarządzania projektem i zdejmuje z beneficjenta obowiązek szczegółowej i 

uciążliwej sprawozdawczości w zakresie kwalifikowalności kosztów. 

4. Innowacyjność wsparcia polega przede wszystkim na zastosowaniu podejścia 

popytowego, wymagającego odpowiedzialności finansowej odbiorców. Jednym 

z potencjalnych wyzwań dla powszechnego stosowania na szerszą skalę 

rozwiązania polegającego na udzielaniu pomocy zwrotnej na dokształcanie w 

podejściu popytowym jest pozyskanie klientów – pożyczkobiorców, którzy spłacą 

pożyczki. Aspektami, na które należy położyć akcent w tym kontekście, są z 

jednej strony aktywności promocyjne, a z drugiej odpowiednia motywacja dla 

wnioskodawców do spłacania pożyczki. 

5. Potencjalną barierą pośrednio mogącą wpłynąć na możliwość zastosowania 

wypracowanych rozwiązań na szeroką skalę jest fakt, że większość usług 

szkoleniowych nie stanowi działalności regulowanej. Generuje to potencjalne 

ryzyko wyłudzeń lub zawyżanie cen kursów ze strony uczestników. Jak pokazała 

jednak dotychczasowa realizacja projektów, barierze tej można skutecznie 
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przeciwdziałać poprzez stosowanie baz referencyjnych i systemu weryfikacji 

instytucji szkoleniowych. 

6. W opinii beneficjentów najlepiej sprawdza się promocja w formie kontaktu 

bezpośredniego – spotkania z władzami uczelni, spotkania informacyjne dla 

studentów. Jednocześnie te formy promocji są bardzo czasochłonne i 

kosztochłonne. Pożyczkobiorcy jako trzy najczęstsze źródła informacji o 

pożyczkach (łącznie prawie 90% wskazań) wskazali znajomych, strony www i 

właśnie instytucje szkoleniowe i uczelnie. 1/3 pożyczkobiorców badanych w 

badaniu ilościowym ocenia źle lub nie potrafi ocenić materiałów i informacji 

prasowych dotyczących programu, co prawdopodobnie oznacza, że informacje 

przekazywane tymi kanałami do nich nie dotarły.  

7. Dla potencjalnych pożyczkobiorców najważniejszą motywację do udziału w 

projekcie obok braku oprocentowania (86,1% wskazań), stanowiła możliwość 

umorzenia części pożyczki (78,5% wskazań), szczególnie, że warunki otrzymania 

umorzenia nie były trudne do spełnienia. Procedura aplikowania była w ich opinii 

prosta i przyjazna – w ocenie poszczególnych elementów procesu składania 

wniosku zdecydowanie dominowały oceny pozytywne. Od 88,1% (łącznie dla 

odpowiedzi „raczej dobrze” i „dobrze”) w przypadku ilości informacji, które 

należało przekazać, aby uzyskać pożyczkę do 97,4% dla czytelności systemu 

informatycznego. 

8. Pożyczkobiorcami są najczęściej osoby w przedziale wiekowym 26-45 lat (ponad 

80% wszystkich pożyczkobiorców), pracujące (80% w projekcie OPEN, 85% w 

projekcie Pożyczki na kształcenie), posiadające wyższe wykształcenie (80%). 

Prawie 70% korzystających z programu mieszka w obszarach wysoko 

zurbanizowanych, najwyższy odsetek w województwie mazowieckim (około 20%). 

Najczęstszą formą dokształcania, na którą udzielane są pożyczki, są kursy (75% 

ogółu udzielonych pożyczek w projekcie OPEN, 44% - w Pożyczki na 

kształcenie). Prawie 1/3 wszystkich pożyczek przeznaczana jest na studia 

podyplomowe. Głównym obszarem dokształcania jest informatyka (ponad 57% 

pożyczkobiorców). Średnia kwota udzielonej pożyczki w projekcie OPEN wyniosła 

ok. 13,5 tys. PLN, a w projekcie pożyczki na kształcenie ok.4,5 tys. PLN (jednak 

należy pamiętać, że w tym drugim projekcie łącznie złożonych zostało prawie 

dziesięciokrotnie więcej wniosków). W większości przypadków pożyczkobiorcy 

wybierali najdłuższe okresy spłaty oferowane przez operatorów. 

9. Dla 97% pożyczkobiorców aspekt merytoryczny formy kształcenia, w jakiej 

uczestniczyli był zgodny z ich oczekiwaniami, a 94% stwierdziło to samo o 

aspekcie organizacyjnym. 60% pożyczkobiorców dostrzegło już wpływ 

ukończenia wybranej formy kształcenia na swoją sytuację zawodową, z czego 

60% zmieniło lub zdobyło nową pracę, a 20% - otrzymało podwyżkę. 

10. Wsparcie w formie instrumentu zwrotnego w podejściu popytowym powinno być 

kontynuowane bez wprowadzania drastycznych zmian i dodatkowych kryteriów 

dostępu. Zastosowanie rozwiązań takich jak: brak kryteriów wejścia, warunki 
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udzielania pożyczek (w tym częściowe umorzenia), realizacja projektu przez 

wybrane podmioty – operatorów, obsługa procesu on-line – sprawdziło się w 

praktyce. Szczegółowe rekomendacje usprawnień instrumentu dotyczące 

optymalnej liczby operatorów, realizacji projektu w partnerstwie, docierania do 

grup defaworyzowanych, nawiązywania współpracy z uczelniami oraz 

scentralizowanej kampanii uświadamiającej zawiera tabela rekomendacji w 

rozdziale 6 raportu. 

11. W pierwszych konkursach „Środowiskowego systemu wsparcia osób dorosłych 

z niepełnosprawnością intelektualną” zgłaszano obawę dotycząca zasięgu makro 

działań. Wątpliwość ta dotyczyła dwóch kwestii: (1) testowania danego 

rozwiązania w jednym miejscu (np. mieście) i upowszechnianie rozwiązania, które 

jest sprawdzone wyłącznie w jednej lokalizacji oraz (2) faktyczne 

upowszechnianie przetestowanych rozwiązań. Dotychczasowe doświadczenia z 

innych projektów (EQUAL, poprzedni okres programowania EFS) mówią raczej o 

braku odpowiedniego upowszechniania na poziomie makro. Plany dotyczące 

upowszechniania testowanych modeli i działań w tym zakresie będą przedmiotem 

dalszego badania (ewaluacji w kolejnych latach).  

12. W przypadku jednego z projektów zgłaszano znaczące zmniejszenie działań 

badawczych, które pozwoliłyby na szczegółowe poznanie wpływu testowanego 

modelu oraz jego opisanie w formie publikacji.  Na obecnym etapie nie określono 

sposobu, w jaki realizatorzy projektów dotrą z informacją o testowanym modelu 

do potencjalnie zainteresowanych instytucji. Należy zwrócić na to uwagę w 

kolejnych konkursach, by projektodawcy planowali formę i zasięg takich działań i 

przewidzieli na nie środki. 

13. Widać skupienie się realizatorów na aspekcie wdrożenia projektu, jego bieżącej 

realizacji. Podczas badania można było zauważyć brak przemyślenia, w jaki 

sposób będzie możliwe zweryfikowanie skuteczności i trafności samego modelu 

dla obecnego systemu wspierania OzNI. Brakuje refleksji dotyczącej sposobu 

udowodnienia zasadniczości testowania modelu i jego potencjalnej wartości w 

postaci uzupełnienia dla obecnie istniejącej oferty wsparcia OzNI. W kolejnych 

konkursach i projektach należy uwzględnić i wymagać od projektodawców 

założenia części badawczej testowanych modeli i ich zasadności. Także w formie 

działań eksperymentalnych.  
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3 Summary 

1. According to statistical data, the participation of adult Poles in various forms of 

education is lower than the EU average. A typical person participating in any 

activity related to raising his/her professional qualifications or other skills is still a 

person with higher education, aged 25-34, living in a large city, more often a 

woman than a man. The assumption of the tested instrument Repayable 

assistance as a demand-based instrument for financing actions in the field of 

lifelong learning is the answer to two barriers to the low participation of adults in 

lifelong learning: financial and spatial one. However, as it is shown by statistical 

data, the main declared reason for not taking up education by adults is the lack of 

need to participate in education - which should be interpreted as a manifestation 

of lack of awareness of the necessity of further education. 

2. The models developed under the two implemented projects have adopted similar 

solutions. The two main differences between the models concern the possible 

loan repayment period (the number of instalments for which repayment can be 

divided), as well as the approach to the issue of redeeming part of the loan 

(possible percentage of redemption and conditions to be met to obtain them). 

However, it cannot be objectively (even on the basis of declarations of recipients 

of support) indicated, which model was more effective or advantageous from the 

point of view of borrowers. 

3. The allocation of 10% of the value of loans granted to indirect costs is in the 

opinion of the beneficiaries definitely a sufficient amount. Settling of costs in a 

form of lump sum form is very beneficial from the point of view of project 

operators. This gives above all the possibility of more efficient, flexible project 

management and removes from the beneficiary the obligation of detailed and 

burdensome reporting on the eligibility of costs. 

4. Innovation of support consists primarily in applying a demand-based approach, 

requiring financial responsibility of recipients. One of the potential challenges for 

the widespread use of a solution based on providing repayable assistance for 

training in a demand-based approach is attracting customers - borrowers who 

would pay off loans. Aspects to which a stress should be put in this context are, 

on the one hand, promotional activities, and on the other, an appropriate 

motivation for applicants to repay a loan. 

5. A potential barrier affecting indirectly the applicability of solutions developed on a 

large scale is the fact that the majority of training services are not regulated 

activities. This creates a potential risk of scams or inflating the price of courses on 

the part of participants. However, as demonstrated by the current implementation 

of projects, this barrier can be effectively counteracted through the use of 

reference databases and the verification system of training institutions. 

6. In the opinion of the beneficiaries, the promotion in the form of direct contact is 

the best - meetings with the university authorities, information meetings for 
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students. At the same time, these forms of promotion are very time-consuming 

and cost-intensive. Borrowers, as the three most common sources of information 

on loans (a total of almost 90% of responses), indicated friends, websites and 

precisely training institutions and universities. 1/3 of the borrowers surveyed in the 

quantitative survey assesses badly or is unable to assess the press materials and 

press releases about the program, which probably means that the information 

transmitted through these channels did not reach them.  

7. For potential borrowers, the most important incentive to participate in the project, 

apart from the lack of interest (86,1% of indications), was the possibility of 

redeeming part of the loan (78.5% of indications), especially that the conditions 

for receiving redemption were not difficult to meet. The application procedure was 

in their opinion simple and friendly - in the assessment of individual elements of 

the application process, positive grades prevailed. From 88.1% (in total for the 

answers "rather good" and "well") in the case of the amount of information that 

had to be provided to obtain a loan to 97.4% for the readability of the IT system. 

8. Borrowers are usually people aged 26-45 (over 80% of all borrowers), working 

(80% in the OPEN project, 85% in the Loan for Education project), with higher 

education (80%). Nearly 70% of program users live in highly urbanized areas, the 

highest percentage in the Mazowieckie Voivodeship (about 20%). The most 

common form of education for which loans are granted are courses (75% of the 

total loans granted in the OPEN project, 44% - in Loans for education). Almost 1/3 

of all loans are spent on post-graduate studies. The main area of further 

education is information technology (over 57% of borrowers). The average 

amount of the loan granted in the OPEN project was approx. PLN 13.5 thousand, 

and in the Loans for education - approx. PLN 4.5 thousand (however, it should be 

remembered that almost ten times more applications were submitted in this 

second project). In most cases, the borrowers chose the longest repayment 

periods offered by the operators. 

9. For 97% of borrowers, the content-related aspect of the form of education in 

which they participated was in line with their expectations, and 94% stated the 

same about the organizational aspect. 60% of borrowers have already noticed the 

effect of completing the chosen form of education on their professional situation, 

of which 60% changed or gained a new job, and 20% - received a raise. 

10. Support in the form of a repayable instrument in the demand-based approach 

should be continued without making drastic changes and introducing additional 

access criteria. The use of solutions such as: no entry criteria, loan terms 

(including partial redemptions), project implementation by selected entities - 

operators, online process management - has worked well in practice. Detailed 

recommendations for improvements of the instrument regarding the optimal 

number of operators, implementation of the project in partnership, reaching out to 

disfavoured groups, establishing co-operation with universities and a centralized 

awareness campaign are included in the recommendation table in the chapter 6. 
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11. In first calls within „Environmental support system for adults with intellectual 

disabilities” a concern was raised about the scope of macro activities. Those 

doubts concerned two issues: (1) testing of given solution in one place (e.g. the 

city) and disseminating the solution tested in just one location and (2) actual 

dissemination of tested solutions. Previous experience from other projects 

(EQUAL, previous programming period of ESF) showed rather the lack of suitable 

dissemination at macro level.  Plans for dissemination of tested models and 

activities will be the subject of further investigation (evaluation in following years).  

12. In the case of one of the projects reduction of research activities was reported 

which would allow detailed understanding of the impact of tested model and its 

description in form of publication. At present stage the method of how the 

information of tested model could reach potentially interested institutions was not 

specified. In subsequent calls attention should be paid to planning of shape and 

scope and providing financing for this kind of activities. 

13. The focus of executors on implementation of the project is visible. The lack of 

consideration to the method of verification of effectiveness and accuracy of the 

model for the present support system for AwID could be noticed during research. 

The reflection over the method of proving legitimacy of model testing and its 

potential value as the supplement for existing offer of support of AwID is lacking. 

In subsequent calls and projects, the plan for research part of tested models and 

their legitimacy must be considered. Also, as experimental activities.  
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4 Pomoc zwrotna jako popytowy instrument finansowania działań z zakresu 

kształcenia ustawicznego 

4.1 Metodologia badania 

W badaniu wykorzystane zostały następujące metody badawcze: 

Tabela 1 Metody badawcze i dobór próby 

Metoda Dobór próby 

Desk research W ramach analizy desk research poddano analizie: 

 Dokumentację konkursową,  

 Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami (w tym opisy 

koncepcji projektów)  

 Sprawozdania z realizacji 

 Inne dokumenty dot. realizacji projektów (w tym np. regulaminy 

udzielania pożyczek, ankiety ewaluacyjne prowadzone z 

pożyczkobiorcami) 

 Raporty ewaluacyjne podobnych projektów – krajowe i 

zagraniczne. 

 Dostępne w ramach statystyki publicznej dane statystyczne 

(dot. przede wszystkim kształcenia ustawicznego) 

Analiza baz 

wnioskodawców 

Analiza objęła bazy pożyczkobiorców (uczestników, którzy podpisali 

umowę o pożyczkę) pochodzących z obu realizowanych projektów. 

Analizowane informacje dotyczące pożyczkobiorców: 

 wiek  

 miejsce zamieszkania 

 wykształcenie 

 status na rynku pracy 

 

Analizowane informacje dotyczące pożyczek: 

 wysokości pożyczek 

 okres spłaty 

 wybrana formie kształcenia 

 obszar tematyczny dokształcania 

Dodatkowo wykorzystane zostały wyniki ankiety dołączonej do 

wniosku składanym w projekcie Pożyczki na kształcenie dla 

wszystkich wnioskodawców. 

IDI z 

pożyczkobiorcami 

Przeprowadzone zostało 11 wywiadów telefonicznych z 

pożyczkobiorcami.  

Wywiadami zostali objęci pożyczkobiorcy zróżnicowani ze względu na 

następujące cechy: 

 Płeć 
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 Miejsce zamieszkania (duże miasto, obszary wiejskie) 

 Wykształcenie (podstawowe, średnie i wyższe) 

 Pożyczkobiorcy reprezentujący przedział wiekowy 50+ 

 Pożyczkobiorcy, którzy w chwili składania wniosku byli 

bezrobotni 

 Pożyczkobiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia na 

sfinansowanie zagranicznych szkoleń/kursów/studiów 

podyplomowych  

CAWI z 

ostatecznymi 

odbiorcami 

wsparcia - 

pożyczkobiorcami 

Badaniem została objęta pełna populacja osób, które skorzystały ze 

wsparcia w formie pożyczki na dokształcanie. Zaproszenie do 

wypełnienia ankiety otrzymali wszyscy obiorcy wsparcia, którzy w 

momencie rozpoczęcia badania mieli podpisaną umowę pożyczki.  

Response rate w badaniu wyniósł 38%. Ankietę wypełniło 641 

pożyczkobiorców (568 uczestników projektu Pożyczki na kształcenie, 

73 uczestników projektu OPEN). Dodatkowo do analiz wykorzystane 

zostały wyniki ankiety wypełnianej podczas składania wniosku przez 

wnioskodawców w projekcie Pożyczki na kształcenie. Analogiczne 

pytania zostały zadane uczestnikom projektu OPEN. 

IDI z operatorami 

i partnerami 

Zrealizowano 2 wywiady z operatorami – koordynatorami 

realizowanych projektów (po 1 dla projektu) oraz 3 wywiady z 

partnerami realizowanych projektów (w 1 projekcie – 1 partner, w 2 

projekcie – 2 partnerów).  

 

4.2 Kontekst realizacji konkursu 

Czy obszary, w których realizowane są projekty stanowią odzwierciedlenie 

kluczowych problemów zidentyfikowanych w zakresie interwencji publicznej 

wdrożonej w obszarze wdrażania EFS? 

Czy wypracowane modele zawierają potencjał do rozpowszechniania na 

terenie całego kraju i jakie ewentualne rozwiązania są niezbędne do 

wprowadzenia, by możliwe było ich dostosowanie w odniesieniu do 

poszczególnych jego obszarów (np. specyfika wdrażania rozwiązań na 

obszarach wiejskich lub miejskich, itp.)? 

Jakie są główne bariery, które mogą uniemożliwić zastosowanie 

wypracowanych, innowacyjnych rozwiązań w polityce społecznej i polityce 

rynku pracy? 
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4.2.1 Wprowadzenie 

Założeniem badanego konkursu „Pomoc zwrotna jako popytowy instrument 

finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicznego, realizowanego w ramach 

osi IV Innowacje Społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” jest 

zwiększenie dostępu dorosłych mieszkańców Polski do różnorodnych form 

kształcenia, co ma poprawić ich sytuację na rynku pracy. Założenie to wpisuje się 

bezpośrednio w cele Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), wśród których 

znajduje się zachęcanie do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla 

wszystkich oraz wspieranie przechodzenia młodych ludzi z etapu kształcenia do 

etapu zatrudnienia. EFS swoimi działaniami wspiera również dążenie do wysokiego 

poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku 

pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników. Ułatwia im 

dostosowanie się do zmian w przemyśle oraz w systemach produkcyjnych 

koniecznych dla zrównoważonego rozwoju. Wszystkie te cele zostały 

odzwierciedlone w założeniach badanego konkursu.  

U podstaw stworzenia interwencji w formie preferencyjnego instrumentu 

pożyczkowego w podejściu popytowym wspierającego kształcenie dorosłych stało 

założenie, że najważniejszymi powodami niekorzystania z dokształcania przez osoby 

dorosłe w Polsce są bariery: finansowa (brak funduszy na opłacenie kształcenia) 

i geograficzna (zbyt duże odległości dzielące miejsce zamieszkania od uczelni lub 

instytucji szkoleniowych).   

4.2.2 Udział Polaków w kształceniu ustawicznym 

Z samym kształceniem ustawicznym czy szerzej – ideą uczenia się przez całe życie 

– wiążą się konkretne wyzwania. Kluczowym problemem w badanym obszarze jest 

niski udział Polaków w kształceniu ustawicznym1. Potwierdzają to statystyki 

publiczne, zwłaszcza pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności: 

Polska znajduje się w przedostatniej grupie krajów Unii Europejskiej pod względem 

uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu. Niższe wskaźniki występują jedynie na 

Słowacji, w Macedonii, Bułgarii, Rumunii i Chorwacji. W czołówce europejskiej pod 

względem uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym są: Szwajcaria, 

Finlandia oraz wszystkie kraje skandynawskie.  

Należy jednak zwrócić uwagę na przyjętą metodologię badania BAEL – zgodnie z 

którą pytanie o uczestnictwo respondentów w kształceniu i szkoleniu dotyczy okresu 

czterech tygodni przed badaniem, co sprawia, że wyniki badania mogą być znacząco 

zaniżone w stosunku do rzeczywistej skali zjawiska. 

Starszych, ale za to bardziej wiarygodnych – bo dotyczących 12 miesięcy przed 

badaniem – danych dostarcza badanie Kształcenie ustawiczne przeprowadzone 

przez GUS w 2006 i 2011 roku. Wyniki badania wskazują, że w grupie w wieku 25-64 

lata w roku 2011, w porównaniu z rokiem 2006, uczestnictwo w jakiejkolwiek formie 

kształcenia wzrosło o 4,2 punkty procentowe. Badanie pokazało także, że coraz 

więcej osób bierze udział w kształceniu pozaformalnym (wzrost z 18,6% w 2006 do 

                                                      
1
 Ewaluacja usług doradztwa edukacyjnego dla osób dorosłych, Warszawa 2014 (s. 18-19) 
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21% w 2011 r.) oraz nieformalnym (wzrost z 25,4% do 29,0%). Wadą tych wyników 

jest jednak, oprócz nieaktualności, brak możliwości porównania danych z tymi 

dotyczącymi UE. Z tego powodu rzeczywiście przyjąć można za BAEL informację o 

bardzo niskim odsetku dokształcających się dorosłych Polaków.  

Za punkt odniesienia uznajemy zatem dane statystyczne dostarczane przez BAEL, 

szczególnie, że dostępne są zestawienia porównawcze dla poszczególnych krajów 

UE2 (wykres 1). Wskaźnik dla Polski w 2017 r. wynosił 10,3%, podczas gdy średnia 

dla Unii: 16,7%. (UWAGA: tu podawany następujący wskaźnik: udział osób w wieku 

18-64 lata w edukacji w okresie do 4 tyg. przed badaniem, czyli inaczej niż w badaniu 

krajowym, gdzie brana pod uwagę jest grupa wiekowa 25-64 lata – w tej grupie 

odsetek dokształcających się Polaków w 2017 roku wyniósł 4%). 

Wykres 1 Odsetek dokształcających się obywatel w wieku 18-64 lata w okresie do 4 

tygodni przed badaniem w krajach UE i wybranych krajach europejskich (2017) 

 

Źródło: EUROSTAT  

Niski udział Polaków w kształceniu ustawicznym, zwłaszcza zawodowym, 

negatywnie wpływa na aktywność zawodową osób w wieku produkcyjnym, zwłaszcza 

późnym. Zaledwie niecałe 9 proc. osób w wieku 25 lat i więcej uczestniczyło w latach 

2013-2015 w jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem swoich kwalifikacji 

zawodowych czy innych umiejętności, a więc nieco rzadziej niż wskazywały na to 

wyniki z lat poprzednich3.  

4.2.3 Bariery udziału w kształceniu  

Cennych informacji o sytuacji w zakresie kształcenia dorosłych dostarcza badanie 

„Bilans Kapitału Ludzkiego”, realizowane cyklicznie w latach 2010-2015. W raporcie 

podsumowującym cykl wskazano, że w okresie 2010-2014 w nieobowiązkowych 

                                                      
2
 http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database (Participation rate in education and 

training (last 4 weeks) population 18+) 
3
 Diagnoza społeczna 2015. Warunki życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2015 (s. 150) 
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kursach i szkoleniach uczestniczyło od 12 do 14% osób w wieku 25-59/64 lat. W roku 

2013 aż 69% dorosłych Polaków nie uczestniczyło w żadnej formie podnoszenia 

kwalifikacji i kompetencji (kursach, szkoleniach, samokształceniu lub edukacji 

formalnej), a ponad połowa z nich deklaruje, że nigdy nie uczestniczyła w żadnej 

formie dokształcania4.  

GUS wyróżnia 4 grupy osób ze względu na udział i chęć udziału w kształceniu 

formalnym i pozaformalnym: 

 osoby uczestniczące w edukacji i chcące w niej uczestniczyć́ 

 osoby nieuczestniczące w edukacji, ale chcące się̨ uczyć́ 

 osoby uczestniczące w kształceniu, lecz nie chcące w nim uczestniczyć́ w 

szerszym zakresie  

 osoby niekształcące się̨ i nie chcące się̨ kształcić́.  

Aż 79% respondentów z ostatniej grupy zadeklarowało brak potrzeby (dalszego) 

kształcenia się. Nie wiadomo jednak niestety, czym jest on dyktowany, np.: brakiem 

zainteresowań, ciekawości świata czy posiadaniem dobrze płatnej/interesującej 

pracy. Dla osób, które nie uczestniczyły w kształceniu, ale chciałyby zdobywać́ 

wiedzę, główną przeszkodą (wskazało na nią̨ 36,8% respondentów) okazał się̨ zaś 

brak czasu z powodów rodzinnych5. 

W wielu badaniach (m.in. w wymienionym powyżej Bilansie Kapitału Ludzkiego) 

zaobserwowano zależność pomiędzy aktywnością edukacyjną a statusem 

zawodowym6. W przypadku osób dorosłych ogromny wpływ na decyzję o podjęciu 

dokształcania wydaje się mieć aktualny status na rynku pracy. Okazuje się, że 

częściej dokształcają się osoby pracujące, zaś najrzadziej bierni zawodowo. W 

przypadku pracujących, w latach 2006-2011 nastąpił wzrost odsetka osób 

kształcących się w jakiejkolwiek formie z 45,3% do 48,5%. W tym samym okresie 

odsetek kształcących się bezrobotnych wzrósł z 27% do 29,7%, a biernych 

zawodowo z 16% do 21,7%. Wśród dokształcających się w systemie pozaformalnym 

największy odsetek w 2011 stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (52,5%). W 

2011 roku największy udział w kształceniu pozaformalnym miały osoby 

o wykształceniu w kierunku inżynierii, procesów produkcyjnych i budownictwa 

(27,9%) oraz nauk społecznych, ekonomii i prawa (23,7%).  

Zidentyfikowano też grupy bierne edukacyjnie: są to osoby nieaktywne zawodowo, 

bezrobotne, osoby o niskim poziomie wykształcenia, pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach robotniczych, osoby starsze. Znaczenie ma też wykonywany zawód - 

najrzadziej rozwijali swoje umiejętności robotnicy wykwalifikowani 

i niewykwalifikowani, operatorzy i monterzy, rolnicy oraz pracownicy usług. 

Skłonność do aktywności edukacyjnej rośnie wraz z poziomem wykształcenia, 

                                                      
4
 Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, red. 

Jarosław Górniak, PARP, 2015, s.142 
5
 Kształcenie dorosłych w 2016 r., GUS 

6
 Ewaluacja usług doradztwa edukacyjnego dla osób dorosłych, Warszawa 2014 
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a maleje wraz z wiekiem, choć u osób 50+ z wyższym wykształceniem 

utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie7.  

Dane statystyczne (np. Spis Powszechny z 2011 roku) z pewnością potwierdzają 

wyższy odsetek ludzi dokształcających się w miastach niż w gminach wiejskich. 

Wydawałoby się zatem, że bariera przestrzenna faktycznie stanowi jedną z 

największych przeszkód w korzystaniu z kształcenia ustawicznego przez dorosłych w 

Polsce. Dane EUROSTATU8 prezentują jednak nieco inny obraz. I tak zgodnie z 

poniższym wykresem w 2016 r. największą barierą dla dorosłych Polaków w podjęciu 

kształcenia był brak poczucia potrzeby dokształcania się (62,1% wskazań, ogromna 

przewaga nad kolejnymi barierami), a następnie – obowiązki rodzinne (11,8%) oraz 

ogólny rozkład dnia, wszystkich obowiązków (7,7%). Zauważmy, że brak 

wystarczających środków finansowych był problemem tylko dla co 20-tego 

badanego, a odległość tylko dla 0,5% badanych. W przypadku bariery finansowej 

warto zwrócić uwagę na ogromny spadek z 20,1% wskazań w analogicznym badaniu 

w 2006 r. do 5,1% dziesięć lat później. 

Wykres 2 Bariery w podejmowaniu kształcenia przez dorosłych Polaków w 2016 roku 

 

Źródło: EUROSTAT  

Warunki lokalne – odnoszące się do miejsca zamieszkania oraz poziomu 

wykształcenia i profilu zawodowego osób dorosłych – mają zdecydowany wpływ na 

                                                      
7 Polski rynek…, s.142  
8
  http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database (Obstacles to participation in 

education and training (last 12 months)) 
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podjęcie przez nie kształcenia pozaformalnego9. Struktura dokształcających się 

według klasy miejscowości zamieszkania także nie uległa dużym zmianom w latach 

2013-2015 w porównaniu do poprzednich rund badania. Jedynie około 17 proc. osób 

dokształcających się w latach 2011-2013 zamieszkiwało na wsi w porównaniu z 

około 18-20 proc. w poprzednich latach. Wśród dokształcających się mieszkańców 

miast wciąż nieco ponad połowę (55 proc.) stanowią osoby pochodzące z miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców we wszystkich rundach badania, około 18 proc. z 

miast od 20 do 100 tys. mieszkańców (18-20 proc. dla trzech wcześniejszych rund), 

a około 9 proc. z miast poniżej 20 tys. mieszkańców (10-12 proc. dla wcześniejszych 

rund).  

Dokształcają się głównie ludzie młodzi, dobrze wykształceni i mieszkańcy większych 

miast. Około 41 proc. osób dokształcających się w latach 2011-2013 oraz 2013-2015 

podejmowała aktywność edukacyjną w więcej niż jednym analizowanym okresie 

podobnie jak w latach 2009-2011 i 2007-2009 w porównaniu z 44 proc. w latach 

2005-2007. Oznacza to, że wśród osób w wieku powyżej 25 lat bardzo niewielka 

część (nie więcej niż około 4 proc.) stale się dokształca10.  

Podsumowując, typowa osoba uczestnicząca w jakiejkolwiek aktywności 

związanej z podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych czy innych 

umiejętności to wciąż osoba z wyższym wykształceniem, w wieku 25-34 lata, 

mieszkająca w dużym mieście, częściej kobieta niż mężczyzna.  

4.2.4 Uwarunkowania prawne kształcenia dorosłych 

Podstawowym aktem prawnym mającym wpływ na organizację kształcenia dorosłych 

w kraju jest ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

996, 1000 i 1290). Zgodnie z tymi przepisami (art. 117 ust. 1, 2, 3) kształcenie 

ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:  

 publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych,  

 publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, 

placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i 

doskonalenia zawodowego  

- z zastrzeżeniem ust. 2. I ust. 2.: Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być 

prowadzone przez:  

 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, 

w których kształcą oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są 

przypisane te zawody; 

 niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące 

kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w 

zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody; 

 publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2;  

                                                      
9
 Diagnoza społeczna 2015. Warunki życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2015 

10
 Diagnoza społeczna…, (s. 153) 
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 instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 instytucje rynku pracy ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-

szkoleniową;  

 podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 

prowadzenie działalności oświatowej ust. 2. Ust. 3. Kształcenie ustawiczne 

może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, a także z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

W Polsce kształcenie ustawiczne zatem z jednej strony osadzone jest w systemie 

oświaty, z drugiej – warunkowane przez wolny rynek i prowadzone np. przez ośrodki 

szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą bądź też podmioty III sektora.  

Za tworzenie i rozwój polityki kształcenia ustawicznego oraz prowadzenia działań 

związanych z realizacją idei uczenia się przez całe życie w Polsce odpowiedzialne są 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z dn. 20 kwietnia 2004 r. (art. 4 pkt 1 a) kształcenie 

ustawiczne rozumiane jako kształcenie w szkołach dla dorosłych oraz uzyskiwanie 

i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu 

do bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników i pracodawców uznano za 

jedno z zadań na rzecz rynku pracy, zaś finansowanie kształcenia ustawicznego 

wskazano jako jedno z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy 

(art. 9 ust. 1 pkt 3c)). W art. 69a ust. 1 i kolejne mowa jest o przeznaczeniu 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy), 

którego ogólnym celem jest finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawców.  

Środki ze wspomnianego Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępne były dla 

ściśle określonej kategorii osób (nie ma więc tu mowy o podejściu popytowym), co 

poświadczają regulacje poszczególnych PUP, np.: W celu umożliwienia podjęcia lub 

utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, 

wymagających szczególnych kwalifikacji, osoba bezrobotna lub poszukująca pracy 

może uzyskać́ pożyczkę̨ na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% 

przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka szkoleniowa jest nieoprocentowana, a okres 

jej spłaty nie może przekroczyć́ 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia 

zakończenia szkolenia. W przypadku wykorzystania pożyczki na inne cele, niż̇ 

określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega 

bezzwłocznemu zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki 

ustawowe ustalane są̨ także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie11.  

Do pełnego przeglądu aktów prawnych dodać należy jeszcze zapisy ustawy z 11 

marca 2004 r. o podatkach od towarów i usług, gdzie mowa (Dział VIII rozdział 2) 

przede wszystkim o zwolnieniach od podatku usług świadczonych przez jednostki 

                                                      
11

 Zasady udzielania pożyczki szkoleniowej FP – 2018, Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach 
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objęte systemem oświaty w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe oraz usług 

kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone przez 

określone w ustawie podmioty.  

Utworzenie Polskiej Ramy Kwalifikacji w pełni wpisuje się we wdrażanie idei uczenia 

się przez całe życie (Lifewide Lifelong Learning – LLL) zakładającej docenianie 

i porównywalność kwalifikacji, niezależnie od systemów edukacji (formalny, 

pozaformalny), w których zostały pozyskane. Europejski obszar LLL opiera się na 

podstawowych zasadach, m.in.:  

 szerokie podejście do uczenia się (tzn. docenianie różnych form kształcenia 

i założenie, że najlepsze efekty przynosi łączenie możliwości, jakie dają różne 

formy uczenia się),  

 docenianie uczenia na każdym etapie życia,  

 uczenie się dotyczy wszystkich (tzn. niezależnie od podziałów ekonomicznych, 

społecznych, terytorialnych),  

 otwarte podejście do kwalifikacji, niezależnie od miejsca, sposobu i czasu 

uczenia się,  

 efektywne inwestowanie w uczenie się (polityka LLL nastawiona jest bardziej 

na potrzeby osób uczących się, niż na podtrzymanie ukształtowanych 

instytucji i usług w dziedzinie kształcenia i szkolenia)12.  

Możliwość dokonywania szerokich porównań (nie tylko z programami krajowymi, ale 

prowadzonymi w UE) efektów działań jest jednym z elementów potencjalnej 

skalowalności przedsięwzięcia 

4.2.5 Przykłady podobnych rozwiązań 

Proponowane w badanym przedsięwzięciu rozwiązania znalazły już swoje 

zastosowanie na rynku edukacyjnym (co prawda kształcenia formalnego, a nie 

pozaformalnego). System finansowania zwrotnego w szkolnictwie wyższym 

wprowadzono w Polsce w 1998 r. Opiera się̨ on na dystrybucji preferencyjnych 

kredytów z okresem karencji przez sieć banków współpracujących. Finansowanie 

może być udzielane studentom, którzy nie osiągnęli określonego progu 

dochodowego. W czasie nauki studenci nie są̨ obciążani odsetkami, które pokrywa 

za nich Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich nadzorowany przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. Natomiast w trakcie spłaty koszty odsetkowe są̨ 

współdzielone. Okres spłaty rozpoczyna się̨ po dwóch latach od ukończenia studiów. 

Od roku akademickiego 2014/2015 ze wsparcia mogą̨ korzystać́ również̇ doktoranci 

w placówkach naukowych. 

Pożyczki uwarunkowane dochodem wprowadzono po raz pierwszy w Australii w 

1989 roku. Następnie ten system zaadaptowała Nowa Zelandia oraz – z pewnymi 

ograniczeniami – Republika Południowej Afryki w 1991 roku. Kolejnym krajem, który 

go wprowadził była Wielka Brytania (w 1998 roku). Do dziś́ funkcjonuje on w Anglii i 

                                                      
12

 Polska Rama Kwalifikacji: http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/Publikacje/Polska-rama-
kwalifikacji-2017.pdf 

http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/Publikacje/Polska-rama-kwalifikacji-2017.pdf
http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/Publikacje/Polska-rama-kwalifikacji-2017.pdf
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Walii. W szeregu państw, takich jak Węgry, Holandia oraz ostatnio Malezja, również̇ 

uruchomiono systemy pożyczek studenckich uwarunkowanych dochodem. Niemniej 

– ze względu na różne tradycje prawne – występują̨ istotne różnice w sposobie 

funkcjonowania tego rodzaju pożyczek w tych krajach13.  

Udzielanie pożyczek na kształcenie poza granicami kraju (jednak nie ustawiczne, a 

przede wszystkim formalne) nie jest rozwiązaniem powszechnie praktykowanym, 

nawet zagranicą. Choć́ w niektórych krajach można uzyskać́ pożyczki komercyjne na 

sfinansowanie szkoleniowego wyjazdu zagranicznego, najczęściej udzielane są̨ 

wyłącznie na warunkach komercyjnych, przez co nie są szczególnie atrakcyjne. Taki 

model funkcjonuje np. w Indiach. Udzielone pożyczki wymagają̨ zabezpieczenia 

rzeczowego. W związku z tym, że w krajach docelowych migracji edukacyjnej, można 

uzyskać́ pożyczki na o wiele lepszych warunkach, pożyczki w kraju pochodzenia nie 

cieszą̨ się̨ dużą popularnością̨. (…) Wyjazdy zagraniczne swoich obywateli w 

większym stopniu wspierają̨ także kraje Europy północnej i zachodniej. I tak, 

w Holandii wsparcie stypendialne uwarunkowane dochodem można otrzymać́ 

zarówno na studia krajowe, jak i zagraniczne. Oprócz tego dostępne są̨ rządowe 

pożyczki na ten cel. Funkcjonują też programy pożyczkowe na kształcenie 

warunkowane powrotem do kraju po zakończeniu edukacji: FUENED, 

COLFUTURO14. 

4.2.6 Wyzwania dla kształcenia dorosłych 

W raporcie kompleksowo ujmującym wpływ funduszu EFS na edukację i kształcenie 

zawarto m.in. takie spostrzeżenie: „Warto jednak zwrócić uwagę, że pozytywne 

efekty nie zostały w wielu przypadkach utrwalone w postaci zmian systemowych, 

czyli nie została zagwarantowana ich trwałość po zakończeniu realizacji projektów”. 

Oparcie systemu edukacji (także nieformalnej) na efektach kształcenia i ich trwałości 

nie tylko na poziomie jednostkowym, z mniejszym naciskiem na sam jego proces 

przyczyni się również do tworzenia warunków uczenia się przez całe życie15.  

Wśród wyzwań związanych stricte z kształceniem ustawicznym, raport16 definiuje 

następujące:  

 brak odpowiedniej oferty edukacyjnej dla osób dorosłych 

Ze względu na zmiany w systemie nabywania kwalifikacji, jak i ze względów 

demograficznych, wyzwaniem stojącym przed szkołami wyższymi jest 

poszerzenie oferty kształcenia uczelni o niestandardowe formy adresowane 

do innych grup docelowych niż młodzież w wieku 19-29 lat – przede 

wszystkim do osób powyżej 30 roku życia.  

 brak odpowiedniej komunikacji i promocji 

Oprócz poszerzenia oferty, wymaga to również oddziaływania na postawy 

społeczeństwa względem konkretnego obszaru kształcenia, co powinno być 

                                                      
13

 Ocena zapotrzebowania na instrumenty zwrotne i finansowe w obszarze szkolnictwa wyższego PO WER 
14

 Ibidem (s. 23) 
15

 Ewaluacja ex post - wpływ polityki spójności NSRO 2007-2013 na edukację i kształcenie, Warszawa 2017 
16

 Ibidem 
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realizowane na poziomie ogólnokrajowej strategii, obejmującej zmiany 

w komunikacji w tym obszarze. 

 nieprawidłowe określenie adresatów działań promocyjnych i samej 

oferty edukacyjnej 

Samo tzw. popytowe podejście, w przypadku szkoleń indywidualnych nie 

wydaje się być właściwą odpowiedzią w sytuacji, w której 65% dorosłych w 

okresie ostatnich 12 miesięcy nie wzięło udziału w dokształcaniu, a blisko 1/3 

nie dokształcała się nigdy w żaden sposób (włączając w to samokształcenie). 

Niezbędne zatem jest poszukiwanie skutecznych narzędzi promocji idei 

kształcenia dorosłych. 

Podstawowe pytania, jakie należy zatem zadać w kontekście badanego konkursu to:  

 Czy wsparcie w podejściu popytowym rzeczywiście przyczyni się do wzrostu 

udziału Polaków w kształceniu ustawicznym?  

 Czy należałoby podjąć jednak sprofilowane działania na szeroką skalę, 

oddziaływujące na poszczególne grupy potencjalnych uczestników 

przedsięwzięcia (zwłaszcza grupy szczególnie defaworyzowane, np. samotne, 

bezrobotne matki, osoby z terenów wiejskich etc.)? 

4.2.7 Wnioski dla badanego konkursu 

Założeniem badanego instrumentu jest odpowiedź na dwie bariery niskiego udziału 

dorosłych w kształceniu ustawicznym: finansową i przestrzenną. Jednak, jak 

pokazują statystyki, główne przyczyny niepodejmowania kształcenia przez dorosłych 

leżą gdzie indziej – przede wszystkim w braku świadomości konieczności 

dokształcania (objawiającej się deklaracją o braku potrzeby udziału w kształceniu). 

Jedną z barier dla powszechnego stosowania wypracowanych rozwiązań, zarówno 

w polityce społecznej, jak rynku pracy może być zatem brak zainteresowania 

dokształcaniem wśród potencjalnych odbiorców (na takie potencjalne ryzyko w 

projektach wskazywali sami ich wnioskodawcy).  

Bariery do stosowania rozwiązania na szeroką skalę nie stanowią na pewno 

uwarunkowania prawne. W obowiązujących aktach prawnych odnoszących się do 

uczenia przez całe życie nie zidentyfikowano zapisów, które uniemożliwiałyby 

stosowanie skalowanie badanego mechanizmu. Badany konkurs generalnie wpisuje 

się w założenia podejścia LLL, pewne wątpliwości w tym kontekście można mieć 

jedynie co do uczenia dotyczącego wszystkich, niezależnie od podziałów 

ekonomicznych, społecznych i terytorialnych. Założenia konkursu nie blokują 

kryteriami dostępu żadnej grupie, natomiast w rzeczywistości grupy defaworyzowane 

korzystają ze wsparcia w mniejszym stopniu. 

Zmniejszanie tych podziałów jest zdecydowanie złożonym zagadnieniem. Z jednej 

strony podejście popytowe jest ciekawym sposobem wzbogacenia/ dostosowania 

oferty edukacyjnej do potrzeb uczestników szkoleń. W badanym konkursie to sami 

wnioskodawcy wybierali tematykę szkolenia i okazuje się, że nawet bez odgórnie 

nałożonych ram w tym zakresie (jak np. w przypadku programów oferujących pomoc 

bezzwrotną) znajdowali na rynku edukacyjnym interesujące ich oferty. Takie 
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podejście w ograniczonym stopniu jednak przyczynia się do wyrównywania szans 

(także na rynku pracy) osób defaworyzowanych, jako że opiera się na prostej 

zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” (a jasne jest, że nie zawsze będzie pierwszym 

ten, który doświadcza dyskryminacji w jakimś zakresie – tu na rynku pracy).  

Pytanie zatem: czy zamiast myśleć nad dopasowaniem oferty edukacyjnej do 

potrzeb/zainteresowań uczestników wystarczy im dać wolną rękę w wyborze 

szkoleń? Być może to właśnie podejście popytowe pociąga za sobą większą niż inne 

potrzebę odpowiedniej promocji. Jak pokazały prowadzone badania, konieczne jest 

przede wszystkim promowanie samej idei dokształcania wśród dorosłych. 

Kolejną kwestią jest finansowanie dokształcania w formie pomocy zwrotnej. Ciekawe 

wnioski dla tego zagadnienia przyniosły badania ankietowe w obszarze szkolnictwa 

wyższego, przeprowadzone w 2016 roku17. Zgodnie z nimi ogólny wzrost akceptacji 

instrumentów o charakterze zwrotnym powodowało dopiero włączenie do warunków 

pożyczki lub kredytu możliwości umorzenia części zaciągniętego zobowiązania. 

Zdecydowanie mniejszą popularnością̨ we wszystkich grupach cieszyła się̨ pożyczka 

uwarunkowana dochodem. 

Innym aspektem badanej interwencji jest umorzenie części pożyczki w określonych 

warunkach. To rozwiązanie również stosowane jest w przypadku kredytów 

studenckich. Kredyty studenckie mogą̨ być́ w określonych przypadkach umarzane. 

Reguluje to Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Najpopularniejszą podstawą umorzenia są̨ dobre wyniki w nauce. W latach 2007–

2016 ponad 75% umorzeń́ kredytów studenckich zrealizowano w oparciu o tę 

podstawę̨. Kredytobiorca może skorzystać́ z tego umorzenia, jeśli zakwalifikuje się̨ do 

grona 5% najlepszych absolwentów uczelni. Opisywane umorzenie ma charakter 

częściowy i obejmuje jedynie 20% sumy udzielonego kredytu. Przekładało się̨ to na 

niską, przeciętną̨ wartość́ takiego umorzenia na poziomie 3 345 zł18. 

W badanym przez nas instrumencie pomocy zwrotnej pożyczka może także zostać 

udzielona na podjęcie szkoleń za granicą. Czy można tu liczyć na zainteresowanie 

potencjalnych p0życzkobiorców? Pośredniej odpowiedzi dostarczają dane dotyczące 

polskich studentów zagranicą. Polscy obywatele w umiarkowanym stopniu korzystają 

z możliwości odbycia regularnych studiów za granicą. W 2014 r. wyjechało w tym 

celu 23 tys. osób. 7 tys. z nich studiowało na studiach drugiego bądź́ trzeciego 

stopnia lub podyplomowych. Oznacza to, że tego rodzaju mobilność́ 

międzynarodowa objęła 1,2% polskich studentów. Byli oni zainteresowani przede 

wszystkim krajami europejskimi. Z państw pozaeuropejskich jedynie Stany 

Zjednoczone przyciągnęły większy odsetek międzynarodowych studentów z Polski19.  

Istotną kwestią jest uwzględnienie w interwencji podejścia nastawionego na efekty 

i trwałość wypracowanych rozwiązań. Podejście nastawione na efekt, a zatem 

                                                      
17

 Ocena zapotrzebowania na instrumenty zwrotne i finansowe w obszarze szkolnictwa wyższego PO WER, 
Warszawa 2016 
18

 Ibidem (s. 29) 
19

 Ibidem (s. 22) 
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powiązanie pożyczki na kształcenie z późniejszym statusem na rynku pracy 

pożyczkobiorcy (np. podjęcie zatrudnienia, awans) może do pewnego stopnia 

przeciwdziałać nierównościom na rynku pracy. W badanym instrumencie 

zaplanowane zostało monitorowanie dalszych losów zawodowych pożyczkobiorców, 

dzięki czemu możliwa będzie weryfikacja czy instrument faktycznie przynosi efekty i 

czy mają one szanse być trwałe.  

 

4.3 Realizacja projektów 

Jakie są różnice w modelach realizacji projektów przez dwóch operatorów? 

Czy na obecnym etapie realizacji projektu można zidentyfikować przewagi 

któregoś z modeli?  

Jakie działania informacyjno-promocyjne zostały podjęte w projektach? Czy 

można wyróżnić kanały informacji i strategie promocyjne przekładające się 

na zainteresowanie ofertą „kredytowania dokształcania”? 

Czy i w jakim stopniu realizacja innowacji w partnerstwie jest czynnikiem 

zwiększającym jakość wypracowanych rozwiązań, czy ułatwia osiąganie celu 

projektu? 

Czy i w jakim stopniu budżety ustalone na etapie podpisywania umów o 

dofinansowanie projektów są wystarczające dla pokrycia wydatków 

wynikających z realizacji projektu? 

Jak często istnieje konieczność wprowadzania modyfikacji założeń projektu? 

Czy i w jakim zakresie obowiązujący system wdrażania PO WER umożliwia 

wprowadzanie modyfikacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania?  

Jakie są główne bariery, które mogą uniemożliwić zastosowanie 

wypracowanych, innowacyjnych rozwiązań w polityce społecznej i polityce 

rynku pracy?  

Czy udało się dotrzeć z ofertą do osób w najtrudniejszej sytuacji?  

Czy, w jaki sposób i w jakim stopniu realizowanie projektów wpłynęło na 

podmioty zaangażowane w ich realizację? 

Jaki potencjał (kompetencje, personel, doświadczenie) powinien posiadać 

podmiot uruchamiający fundusz pożyczkowy na kształcenie? Jakie cechy 

powinno mieć idealne partnerstwo?  
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4.3.1 Zasady realizacji projektów – perspektywa beneficjentów 

Do realizacji projektów w ramach konkursu wybranych zostało dwóch operatorów 

(wraz z partnerami). Najważniejsze informacje dotyczące projektów opisane zostały 

poniżej. 

Tytuł projektu: Pożyczki na kształcenie 

Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 

Partner: Fundacja Fundusz Współpracy 

Czas realizacji projektu: 1.06.2017-31.5.2020 

Wartość projektu: 22 000 000, w tym: 

wartość pożyczek udzielonych: 20 000 000 

koszty pośrednie 2 000 000 

Zaplanowane wskaźniki20: 

Liczba udzielonych pożyczek: 4000 

Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje lub kwalifikacje w wyniku udziału 

w projekcie: 3600 

Założona średnia wartość pożyczki21: 5000 PLN 

Zakładana data zakończenia projektu: 09.2018 (i rozpoczęcie drugiego obrotu 

środków) 

Liczba podpisanych umów o pożyczkę (stan na 30.09.2018): 2349 

 

Tytuł projektu: Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” (OPEN) 

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach 

Partnerzy: Policy & Action Group Uniconsult, Stowarzyszenie Organizatorów 

Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości 

czas realizacji projektu: 1.11.2017-31.10.2020 

Wartość projektu: 29 920 000, w tym: 

wartość pożyczek udzielonych 27 200 000  

koszty pośrednie 2 720 000 

Zaplanowany wskaźnik1: 

Liczba udzielonych pożyczek: 2720 

Zakładana data zakończenia projektu: poł. 2019 (i rozpoczęcie drugiego obrotu 

środków) 

Liczba podpisanych umów o pożyczkę (na 30.09.2018): 245 

 

Główny cel obu projektów jest jednakowy i określony został jako przetestowanie 

popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej na studia podyplomowe, 

                                                      
20

 Wskaźniki indykatywne, nieobowiązkowe 
21

 Na etapie przygotowania wniosku beneficjent oszacował niższą średnią kwotę pożyczki niż ta w trakcie 

realizacji projektu. Do oszacowania były brane pod uwagę ceny studiów podyplomowych i szkoleń w różnych 

województwach, z których wyciągnięto średnią. Na tej podstawie uznano, że średnia wartość pożyczki 

wyniesie ok. 3-4 tys. PLN. W praktyce okazało się, że średnia ta jest wyższa i wynosi ok. 6-7 tys. W związku 

z tym liczba pożyczkobiorców jest niższa niż pierwotnie oszacowana.  
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kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia oferowane przez krajowe i zagraniczne 

podmioty dla osób dorosłych zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje. 

W przypadku obu projektów impulsem dla operatora do złożenia wniosku było 

doświadczenie we wspieraniu zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych oraz 

we wdrażaniu instrumentów zwrotnych. Przykładowo, operator projektu „Pożyczki na 

kształcenie” – Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizowała 

wcześniej projekty: „Pierwszy biznes, wsparcie w starcie”, polegający na wspieraniu 

osób w zakładaniu biznesu czy „Mikropożyczki świętokrzyskie”. Zdobycie tego 

doświadczenia pozwoliło operatorom poznać rynek, nie tylko lokalny, ale także 

ogólnopolski.   

Ramy czasowe realizacji projektów zostały szczegółowo określone w dokumentacji 

konkursowej. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy, przy czym 

pierwszy etap nie może przekraczać pierwszych 2 miesięcy po rozpoczęciu realizacji 

projektu. Wnioskodawcy zapewnili w tym czasie operacjonalizację koncepcji 

instrumentu pomocy zwrotnej. Drugi etap obejmuje zasadniczą realizację projektu tj. 

udzielanie pomocy zwrotnej na całą wartość przyznanego na to zadanie budżetu – 

następuje jeden obrót przyznanych środków. Okres bieżącego wykorzystywania 

spłacanych środków (kolejne obroty środków), realizowany poza rozliczeniem 

projektowym, rozpoczyna się podczas realizacji projektu i może trwać nie dłużej niż 

do 5 lat po zakończeniu projektu. 

Wytyczne konkursowe nie wymagają planowania kamieni milowych do osiągnięcia 

ani rozpisywania szczegółowego harmonogramu realizacji projektu. Jedynym 

obowiązującym terminem jest ostateczna data zakończenia projektu: 2020 rok. 

Jedynym warunkiem ukończenia projektu jest skonsumowanie środków na 

wypłacanie pożyczek i na koszty pośrednie – liczba i wartość wypłaconych pożyczek 

to jedyne formalnie sprawozdawane w ujęciu kwartalnym kwestie.   

Koszty pośrednie wynoszące 10% kosztów pożyczek i rozliczane ryczałtowo, 

pokrywają wszystkie działania beneficjenta związane z udzieleniem pomocy 

zwrotnej, tj. wypłatę środków oraz monitorowanie spłat, aż do czasu całkowitej spłaty 

pomocy zwrotnej przez uczestników projektu albo zakończenia nieskutecznej 

egzekucji od uczestników projektu. 

Dwaj operatorzy funduszy pożyczkowych na kształcenie osób dorosłych, 

wprowadzając ten sam mechanizm, różnią się w przyjętych szczegółowych 

rozwiązaniach. Dwie główne różnice pomiędzy modelami to: 

 liczba rat, na jaką można rozłożyć spłatę pożyczki (w projekcie Pożyczki na 

kształcenie – od 12 do 36, w projekcie OPEN – do 60) 

 podejście do kwestii umorzenia części pożyczki. 

Przyjęto tu następujące rozwiązania:  

 umorzenie 20% pożyczki w przypadku potwierdzonego zakończenia 

finansowanego przez nią kursu/szkolenia oraz możliwość umorzenia 

dodatkowych 5% w przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę 
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bezrobotną w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia formy kształcenia 

(projekt „Pożyczki na kształcenie”);  

 umorzenie 15% w przypadku pozytywnego ukończenia wybranej formy 

kształcenia, 20% - w przypadku spełnienia powyższego warunku oraz 

terminowego wywiązywania się ze spłaty rat pożyczki; 25% - przy 

spełnieniu dwóch powyższych warunków oraz wykazanie pozytywnej 

zmiany sytuacji na rynku pracy pożyczkobiorcy (projekt „OPEN”).   

Zespoły realizujące projekty liczą w zależności od potrzeb: Pożyczki na kształcenie – 

od 3 do 12 osób, OPEN – do ok. 10 osób. Oba projekty, zgodnie z wytycznymi 

konkursowymi realizowane są w partnerstwie. Podział zadań pomiędzy partnerów 

miał uzasadnienie merytoryczne, odnoszące się do ich doświadczenia. Oznacza to, 

że liderem w przypadku obu projektów została organizacja mająca bogaty dorobek 

w udzielaniu pożyczek i dotacji (np. na założenie działalności gospodarczej), 

zatrudniająca analityków kredytowych i pracowników doświadczonych w zarządzaniu 

funduszem pożyczkowym. Partnerzy dysponowali np. zasobami kadrowymi i IT do 

wdrożenia systemu pożyczkowego on-line, odpowiednią wiedzą merytoryczną, 

kontaktami z uczelniami. Wewnętrzny podział kosztów pomiędzy partnerów został 

dokonany proporcjonalnie do wykonywanych zadań.  

Aktywności promocyjne stanowią niezwykle ważny aspekt projektów. W przypadku 

obu beneficjentów promocja opierała się na docieraniu zarówno bezpośrednio do 

potencjalnych klientów (pożyczkobiorców), jak i na nawiązywaniu współpracy z 

pośrednikami – uczelniami, firmami, instytucjami szkoleniowymi czy organizacjami 

branżowymi. Wykorzystywane były zarówno „klasyczne” kanały promocji: media 

(prasa, radio i TV), kontakty bezpośrednie (spotkania i seminaria na uczelniach, w 

parkach technologicznych), jak i social media (facebook). 

W projekcie OPEN za działalność promocyjną odpowiedzialny był partner – SOOIPP. 

Jednym z prowadzonych działań było przekazywanie informacji prasowych 

cyklicznie, co kilka tygodni do mediów. Informacje o wsparciu były też przekazywane 

do Urzędów Pracy i organizacji wspierających grupy defaworyzowane oraz 

przesyłane do konkretnych gmin, jako sposób dotarcia do osób z terenów wiejskich. 

W początkowym okresie realizacji projektu prowadzona była bardzo szeroka 

promocja skierowana do szkół wyższych i firm szkoleniowych, które dosyć chętnie 

angażowały się do współpracy. Udało się m.in. nawiązać współpracę z firmą Coders 

Lab, która przygotowuje na zamówienie innych firm sektora ICT pracowników o 

konkretnych kompetencjach. Firma organizuje szkolenia, ale jednocześnie buduje 

portfel chętnych przedsiębiorstw, głównie informatycznych, które zgłaszają konkretne 

zapotrzebowanie na pracowników. Dzięki temu może zaoferować klientom produkt w 

postaci 3-miesięcznego kursu oraz oferty zatrudnienia po jego ukończeniu – 

uczestnicy dostają konkretne propozycje zatrudnienia od firm.   

W projekcie Pożyczki na kształcenie za działania promocyjne na poziomie 

centralnym odpowiedzialny był partner – Fundacja Fundusz Współpracy, lider 

projektu przejął działania na lokalnym rynku woj. świętokrzyskiego. Aktywności 
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promocyjne prowadzone były na poziomie centralnym (ze względu na ograniczone 

środki punktowo i w krótkich okresach – np. w programie TVP „Jak to działa”), jak i 

regionalnym – w popularnych w danym regionie mediach (np. w woj. świętokrzyskim 

dziennik Echo Dnia). Zorganizowano również kilkanaście spotkań z władzami 

uczelni, różnymi instytucjami, zarówno szkoleniowymi, jak i np. związkami 

pracodawców. Działania promocyjne w zamierzeniu miały również trafić do grup 

defaworyzowanych (np. dzięki nawiązaniu kontaktu z PFRON), jak i „nieoczywistych” 

(np. poprzez kontakty ze stowarzyszeniami branżowymi). Wraz z rozwojem realizacji 

projektu działania promocyjne zostały ograniczone, ze względu na to, że zgłaszało 

się bardzo dużo chętnych, a kończyły się środki finansowe na pożyczki. 

4.3.2 Ocena realizacji projektów 

Zarządzanie projektem 

Bardzo ogólne określenie ram realizacji projektu w wytycznych konkursowych, 

niewymagające osiągania kamieni milowych i szczegółowego cyklicznego 

sprawozdawania wskaźników sprawia, że projekty mogą być zarządzane z dużą 

elastycznością. Takie podejście sprzyja realizacji projektów innowacyjnych, 

szczególnie jeśli mają one na celu testowanie modelowych rozwiązań.  

W obu realizowanych projektach ustalono szczegółowy podział zadań i 

harmonogram na potrzeby wewnętrznego zarządzania przedsięwzięciami. W 

projekcie Pożyczki na kształcenie powołany został Komitet Sterujący, którego 

członkami są osoby decyzyjne po stronie operatora i partnera, osoby bezpośrednio 

zaangażowane w realizację projektu oraz członkowie powoływani ad hoc, w 

zależności od konkretnego tematu poruszanego podczas zebrania Komitetu. 

Spotkania odbywają się mniej więcej raz w miesiącu lub częściej, jeśli pojawia się 

potrzeba przedyskutowania konkretnego problemu związanego z realizacją projektu. 

Pozwala to na bieżące omawianie stanu realizacji projektu i konsultacje 

nieprzewidzianych sytuacji. Wprowadzenie tego rozwiązania pomaga w 

sprawniejszym reagowaniu na pojawiające się problemy i na pewno jest dobrą 

praktyką w zarządzaniu projektem.  W projekcie OPEN również wprowadzono 

spotkania zespołu projektowego, nie zostały one jednak usystematyzowane. 

Zapewnienie cykliczności takich spotkań i nadanie im swego rodzaju „oficjalności” 

działa zdecydowanie bardziej motywująco na zespół realizujący projekt. 

Jak do tej pory, w żadnym z dwóch projektów nie pojawiła się konieczność 

wprowadzania znaczących modyfikacji założeń. Drobne zmiany w regulaminach 

udzielania pożyczek, jakie zostały wprowadzone wynikały z wniosków z bieżącego 

zarządzania projektem. Wytyczne dotyczące wdrażania projektów nie stanowiły w 

tym przypadku żadnej uciążliwości dla beneficjentów. 

Koszty w projekcie 

Ze względu na wyczerpanie się środków na pożyczki – wykonanie jednego obrotu 

środków w projekcie Pożyczki na kształcenie jeden obrót środków został dokonany 

półtora roku przed planowanym terminem zakończenia projektu. W tym przypadku 
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popyt okazał się wyższy niż zakładany i przewyższył podaż. Oznaczało to 

konieczność zamknięcia naboru wniosków w październiku 2018 (operator deklaruje 

sfinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków złożonych w terminie). 

Zakończenie naboru może wpłynąć na większą liczbę wniosków składanych w 

projekcie OPEN, który rozpoczął się później i zgodnie z planem pierwszy obrót 

środków zostanie w nim zakończony w połowie 2019 roku. 

Przeznaczenie 10% wartości udzielonych pożyczek na koszty pośrednie w opinii 

operatorów i partnerów jest kwotą wystarczającą. Zastrzeżenie budzi jedynie 

rozwiązanie, które pozwala korzystać z środków dopiero, gdy beneficjent wykaże 

wydanie konkretnej kwoty na udzielenie pożyczek. Oznacza to bowiem konieczność 

poniesienia kosztów związanych z promocją i oceną wniosków pożyczkobiorców z 

własnych środków beneficjenta i partnerów, które dopiero później mogą być 

zrefundowane. Jednocześnie 10% wartości udzielonych pożyczek na koszty 

bezpośrednie przysługuje beneficjentom tylko w trakcie formalnej realizacji projektu – 

podczas pierwszego obrotu środków. Zestawienie tej zasady z wytyczną mówiącą, 

że koszty pośrednie pokrywają wszystkie działania beneficjenta związane z 

udzielaniem pomocy zwrotnej (tj. monitorowanie spłat i windykację pomocy zwrotnej 

przez cały czas realizacji projektu, ale również po jego formalnym zakończeniu aż do 

czasu całkowitej spłaty pożyczek przez odbiorców) oznacza w praktyce, że koszty 

obsługi projektu w drugim i kolejnych obrotach środków będą ponoszone przez 

beneficjentów ze środków własnych.  Rozwiązaniem tych kwestii mogłoby być 

wydłużenie czasu formalnej realizacji projektu tak, aby mógł on objąć więcej niż 

jeden obrót środków i odpowiednie dopasowanie budżetu polegające na podzieleniu 

kosztów pośrednich na poszczególne obroty środków (przy zachowaniu progu 10% 

wartości pożyczek na koszty pośrednie). 

Bardzo korzystne z punktu widzenia operatorów projektów jest rozliczanie kosztów 

w formie ryczałtowej. Daje to przede wszystkim możliwość sprawniejszego, 

elastycznego zarządzania projektem, w tym zasobami ludzkimi. Pracownik nie musi 

być zatrudniony tylko do jednego projektu, ale może być elastycznie przesuwany 

pomiędzy zadaniami w zależności od potrzeb, bez konieczności dokonywania 

skomplikowanych przesunięć w kosztach projektu. Jest to szczególnie ważne ze 

względu na cykl naborów – w szczytowych momentach (początek roku 

akademickiego i semestru letniego) potrzebne jest zaangażowanie większych 

zasobów do oceny wniosków.  

Rozliczanie ryczałtowe daje też „poduszkę bezpieczeństwa”, kiedy pojawią się 

koszty, które wcześniej nie zostały przewidziane oraz zdejmuje z beneficjenta 

obowiązek szczegółowej i uciążliwej sprawozdawczości w zakresie kwalifikowalności 

kosztów, jaka często jest konieczna w projektach współfinansowanych z funduszy 

europejskich. Jest to z pewnością czynnik zwiększający sprawność realizacji 

projektu. 

W stosunku do szacowania kosztów dokonanego na potrzeby wniosku 

konkursowego, w obu projektach w opinii operatorów niedoszacowane zostały koszty 
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administracyjne, w tym koszty monitorowania spłat (w projekcie OPEN), koszty 

przesyłek, czy koszty weryfikacji wnioskodawców w Biurze Informacji Gospodarczej 

(projekt Pożyczki na kształcenie). W projekcie OPEN po rozpoczęciu realizacji 

projektu partnerzy renegocjowali jeszcze podział środków, kiedy po zawarciu 

wstępnej umowy konsorcjum okazało się, że „twarde” koszty (zbudowanie i 

utrzymanie systemu, rekrutacja, weryfikacja wniosków) po stronie lidera zostały 

niedoszacowane w stosunku do kosztów „miękkich”, takich jak działania promocyjne, 

prace koncepcyjne dotyczące ewaluacji.  

W celu zmniejszenia kosztów wysyłki papierowych dokumentów do 

pożyczkobiorców, w projekcie Pożyczki na kształcenie w momencie szacowana 

kosztów pojawił się pomysł wykorzystywania podpisu elektronicznego, ale 

zrezygnowano z niego ze względu na możliwość ograniczenia dostępu niektórym 

wnioskodawcom. Część z nich mogłaby zrezygnować ze złożenia wniosków ze 

względu na dodatkową uciążliwość w postaci konieczności założenia profilu 

zaufanego i potwierdzenia go w urzędzie.  

Niedoszacowanie kosztów obsługi wniosków wynika głównie z zaniżonych 

szacunków liczby wnioskodawców. Przed złożeniem wniosku w konkursie 

beneficjenci oszacowali wartość pożyczek i koszty pośrednie na podstawie 

szacunkowej liczby wnioskodawców. Z kolei podstawą do oszacowania tej liczby był 

szacunek średniej wartości pożyczki dokonany na podstawie wcześniejszych 

doświadczeń beneficjentów. Te jednak dotyczyły udzielania wsparcia 

przedsiębiorcom (lub osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą), 

w przypadku których wsparcie osiąga zwykle wyższe wartości – stąd błędne 

szacowanie.   

Partnerstwo 

Partnerzy w konkursie dobierani byli według kryteriów merytorycznych i unikalnych 

kompetencji, jakie mogli wnieść do realizacji projektu. Dla lidera projektu Pożyczki na 

kształcenie najważniejszym czynnikiem przy poszukiwaniu partnera była lokalizacja 

w Warszawie jako centrum biznesu i nauki. Miało to zagwarantować lepszy dostęp 

do uczelni i firm szkoleniowych dzięki temu większe szanse na dotarcie do grup 

docelowych z prezentacją produktu i promocją. Jak wspomniano wcześniej, w 

przypadku tego projektu popyt na pożyczki przewyższył podaż, powyższe założenie 

stojące u podstaw zawiązania partnerstwa było jednym z czynników, które się do 

tego przyczyniły. Promocja z wykorzystaniem pośredników w formie uczelni i firm 

szkoleniowych okazała się najskuteczniejszą formą promocji. 

Z kolei lider OPEN szukał partnera, który wsparłby projekt merytorycznie w kwestii 

instrumentów finansowych. Partner PAG Uniconsult został zaangażowany dzięki 

wcześniejszej współpracy i znajomości środowiska funduszy pożyczkowych 

i poręczeniowych. Potem do współpracy zaproszono trzeciego partnera, którego 

zadaniem miały być działania promocyjne – SOOIPP ze względu na 

rozpoznawalność i duże doświadczenie w tym obszarze. Merytoryczne kompetencje 

pierwszego z partnerów pomogły opracować model umorzeń w projekcie. 
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Początkowo w projekcie OPEN planowany był tylko jeden próg 25% umorzenia, ale 

takie rozwiązanie nie wymagało od pożyczkobiorców żadnego wysiłku – w zasadzie 

każdy uczestnik, który ukończył szkolenie mógł skorzystać z umorzenia. Zaczęto 

zatem szukać rozwiązania, które byłoby bardziej motywujące dla pożyczkobiorców, a 

jednocześnie przynosiło efekty dla programu. Wtedy opracowany został model, który 

zakładał, że najwyższą stawkę umorzenia, 25%, otrzymają ci pożyczkobiorcy, w 

przypadku których pożyczka przynosi największe efekty, tzn. pożyczkobiorca po 

skorzystaniu z wybranej formy kształcenia znajduje lub zmienia zatrudnienie, dostaje 

lepsze wynagrodzenie.  

Oba projekty realizowane są w partnerstwie, trudno zatem porównywać je między 

sobą pod kątem efektywności działań w odniesieniu akurat do tej zmiennej 

(partnerstwo – bez partnerstwa). Jednak projekty partnerskie, bazujące na 

merytorycznym podziale obowiązków, zwłaszcza w przypadku testowania 

innowacyjnego rozwiązania są optymalnym rozwiązaniem.  

Realizacja każdego projektu w partnerstwie, nie tylko innowacyjnego, pozytywne 

wpływa na jakość wypracowanych rozwiązań oraz ułatwia osiągnięcie celów 

przedsięwzięcia, o ile zawiązanie partnerstwa wynika z realnych potrzeb, a nie jest 

jedynie odpowiedzią np. na zapisy konkursowe.  

Działania promocyjne 

W opinii projektodawców jako forma promocji najlepiej sprawdza się kontakt 

bezpośredni – spotkania z władzami uczelni, spotkania informacyjne dla studentów. 

Jednocześnie te formy promocji są bardzo czasochłonne i kosztochłonne. W opinii 

beneficjentów ważnym kanałem promocji są także media społecznościowe, jednak 

ani operator projektu Pożyczki na kształcenie, ani operator OPEN nie wykorzystywali 

tego kanału zbyt intensywnie. Oba projekty posiadają profile na facebooku (rys. 

poniżej), jednak nie są one systematycznie aktualizowane, a liczba fanów w 

przypadku obydwu wynosi niewiele ponad 100. Beneficjenci nie wykorzystują także 

innych mediów społecznościowych (np. LinkedIn, Youtube).  Może więc wnioskować, 

że nie potrafią wykorzystać w pełni potencjału mediów społecznościowych.  
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Rysunek 1 Profil projektu OPEN w serwisie Facebook 
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Rysunek 2 Profil projektu Pożyczki na kształcenie w serwisie Facebook 

 

Dla porównania profile facebook podmiotów nastawionych na wspieranie startupów, 

operatorów Platform Startowych dla nowych pomysłów (program finansowany ze 

środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020) posiadają kilku - a 

nawet kilkudziesięciokrotnie więcej fanów: np. platforma Start in podkarpackie ponad 

600, platforma Hub of talents – ponad 2700. Może to sugerować, że jednak ten kanał 

promocji nie jest adekwatny dla grupy potencjalnych odbiorców pożyczek na 

kształcenie. 

Niewystarczający poziom dotarcia z działaniami promocyjnymi do potencjalnych 

pożyczkobiorców potwierdzają również badania ilościowe. 1/3 pożyczkobiorców 

ocenia źle lub nie potrafi ocenić materiałów i informacji prasowych, co oznacza 

prawdopodobnie, że do nich nie dotarła.  
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Wykres 3 Ocena dostępu do materiałów promocyjnych (Jak ocenia Pan/i dostęp do 

informacji o pożyczkach?) 

 
Źródło: ankieta dołączona do wniosku w projekcie Pożyczki na kształcenie oraz 

badanie CAWI pożyczkobiorców 

Ośmiu z jedenastu pożyczkobiorców, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione 

również zwróciło uwagę, że trudno było im znaleźć informacje o projekcie i o 

możliwości aplikowania o pożyczkę dowiadywali się często z informacji 

przekazywanych „pocztą pantoflową”.   

 Tak, dostęp powinien być lepszy, ja się dowiedziałam przez przypadek. 

 Szczerze mówiąc, gdyby nie moja koleżanka to nie dowiedziałabym się o tym. 

Ciężko byłoby się dowiedzieć inaczej niż od pracownika. Nie widziałam żadnego 

ogłoszenia. 

Źródło: Wywiady indywidualne z pożyczkobiorcami 

Potwierdzają to badania ilościowe, w których jako trzy najczęstsze źródła informacji 

o pożyczkach (łącznie prawie 90% wskazań) wnioskodawcy wskazali właśnie 

znajomych, strony www oraz instytucje szkoleniowe i uczelnie. Można postawić 

hipotezę, że informacje na stronach internetowych znajdywali przede 

wszystkim ci wnioskodawcy, którzy intensywnie szukali konkretnie możliwości 

wsparcia na dokształcanie. 
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Wykres 4 Źródła informacji o projekcie (Skąd dowiedział/a się Pan/i o instrumencie 

pożyczkowym?) 

 
Źródło: ankieta dołączona do wniosku w projekcie Pożyczki na kształcenie oraz 

badanie CAWI pożyczkobiorców 

Najskuteczniejszym źródłem informacji okazały się uczelnie i firmy szkoleniowe 

(w szczególności te kształcące w szeroko pojętej dziedzinie informatyki). Współpraca 

z firmami szkoleniowymi poprzez wprowadzenie informacji o pożyczkach do ich 

oferty na szerszą niż dotychczas skalę, bez ograniczania do jednej branży 

przyniosłaby korzystne efekty wszystkim zainteresowanym stronom. Potencjalni 

uczestnicy szkoleń dowiadywaliby się o możliwości sfinansowania kształcenia przy 

pomocy pożyczki od zaufanego pośrednika – firmy szkoleniowej, co mogłoby pomóc 

im w podjęciu decyzji o skorzystaniu z kształcenia. Operatorzy funduszy 

pożyczkowych zyskiwaliby klientów zmotywowanych do skorzystania z konkretnego 

szkolenia, a zatem bardziej odpowiedzialnie podchodzących do spłaty pożyczki. Z 

kolei firmy szkoleniowe mogłyby osiągnąć większe zyski rozszerzając bazę klientów 

o takich, którzy nie skorzystaliby ze szkolenia, gdyby nie możliwość wzięcia pożyczki.  

Dobre efekty przyniosłoby również nawiązanie kontaktu z uczelniami. Aby było to 

jednak możliwe konieczne jest przekonanie uczelni do korzyści, jakie mogłaby dać im 

taka współpraca – przede wszystkim w postaci pewnego zysku (jeżeli osoba zaciąga 

pożyczkę na studia podyplomowe, to uczelnia otrzymuje całą kwotę z góry). Do 

uczelni państwowych ze względu na rozbudowaną strukturę, związane z tym 

skomplikowane formalności i długotrwałe procedury, trudno jest jednak dotrzeć z 

konkretną ofertą współpracy. Z kolei najlepsze uczelnie prywatne nie muszą 

zabiegać o klientów, w przypadku większości studiów podyplomowych koszty 

pokrywają pracodawcy, a dodatkowo studia podyplomowe nie są głównym źródłem 

zysku tego typu placówek.  

Działania promocyjne powinny zasadniczo obejmować dwa etapy: informacje o 

możliwości uzyskania pożyczki na kształcenie (przed uruchomieniem naboru) oraz 

systematyczne przypominanie o funkcjonowaniu wsparcia w formie pożyczek (po 

uruchomieniu naboru).  
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Celowana, profilowana promocja jest czasochłonna i kosztochłonna, a także bardziej 

skomplikowana w przypadku produktu, który z założenia adresowany jest do 

wszystkich osób, które chcą skorzystać z dokształcania. Ze względu na brak 

wydzielonych w budżecie środków z przeznaczeniem konkretnie na promocję, 

działania prowadzone przez operatorów funduszy w tym zakresie nie mogą być 

zakrojone wystarczająco szeroko.  

Produkt (pożyczka na kształcenie) ma szerokie grono potencjalnych odbiorców, 

dlatego najskuteczniejsze byłyby działania promocyjne scentralizowane, 

koordynowane z poziomu administracji centralnej. Należałoby zatem na podstawie 

badań i dostępnych danych zidentyfikować i zdefiniować najważniejsze grupy 

docelowe (osób, które się nie dokształcają) i dopasować do nich konkretne działania 

informacyjno-promocyjne i kanały dotarcia. Przykładem takich działań byłaby 

ogólnopolska kampania w tv, radiu (skierowana do ludzi młodych np. w radiu Eska, 

do starszych – w Programie 1 Polskiego Radia) czy product placement (np. w 

serialu).  

Wyzwania związane z realizacją projektów 

Z punktu widzenia przygotowania modelu funkcjonowania instrumentu popytowego, 

zakładając, że pożyczka mieści się w logicznym standardzie, konkretne cechy 

pożyczki (oprocentowanie, zabezpieczenia, umorzenia) dla operatora wydają się 

drugorzędne. Najważniejsze jest udzielenie pożyczek o założonej wartości 

pozwalające na wykorzystanie środków i wprowadzenie ich do kolejnego obrotu.  

Wyzwanie stanowi zatem pozyskanie klientów – pożyczkobiorców, którzy spłacą 

pożyczki. Jak wskazano wcześniej brak zainteresowania dokształcaniem wśród 

potencjalnych odbiorców jest jedną z barier dla powszechnego stosowania 

wypracowanego rozwiązania. Dlatego tak ważne są z jednej strony aktywności 

promocyjne, a z drugiej odpowiednia motywacja dla wnioskodawców do spłacania 

pożyczki.  

Pewnym wyzwaniem w pozyskiwaniu klientów jest harmonogram naborów. 

Prowadzenie naboru w trybie ciągłym wymagałoby zaangażowania znacznych 

zasobów ludzkich do oceny zdolności kredytowej. Konieczne zatem jest podzielenie 

naborów na tury, które powinny być skorelowane z zapotrzebowaniem, tj. np. 

większe środki potrzebne są na przełomie lata i jesieni, kiedy zaczyna się rok 

akademicki oraz w styczniu, kiedy zaczyna się drugi semestr. W każdym kolejnym 

obrocie pula środków zmniejsza się ze względu na umorzenia oraz na różne długości 

spłaty pożyczek. Oznacza to, że przeprowadzanie naboru staje się opłacalne dopiero 

po „uzbieraniu pewnej kwoty” (szacowanej przez operatora projektu Pożyczki na 

kształcenie na ok. 3-4 mln PLN).  

We wnioskach o dofinansowanie obecnych operatorów funduszu zdefiniowano 

bariery, które pośrednio mogą mieć wpływ na zastosowanie wypracowanych 

rozwiązań w polityce społecznej i polityce rynku pracy: większość usług 

szkoleniowych nie została zaliczona do tzw. działalności regulowanej, czyli takiej, 
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której wykonywanie wymaga spełnienia określonych szczegółowych warunków 

określonych specjalnymi przepisami prawa, nie wymaga się także dla ich 

prowadzenia koncesji, zezwolenia, licencji, dokonania zgłoszeń lub otrzymania zgody 

odpowiedniego organu. W związku z powyższym istnieje ryzyko wyłudzeń lub 

zawyżanie cen kursów ze strony uczestników. Dotychczas jednak skutecznie 

przeciwdziałają temu w analizowanych projektach stosowne bazy referencyjne oraz 

system weryfikacji. 

Ponieważ kształcenie w szeroko pojętej dziedzinie ICT ma największy udział wśród 

zaciąganych pożyczek w badanym konkursie, warto również zwrócić uwagę na 

pojawienie się potencjalnie konkurencyjnego projektu „Programator”. Projekt 

realizowany przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych jest również 

finansowany ze środków z PO WER, i skierowanego właśnie do branży ICT. Jego 

celem jest dostarczanie uczestnikom kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w 

charakterze programisty i polega on również na udzieleniu pomocy zwrotnej. Zasady 

są jednak korzystniejsze, ponieważ w przypadku zatrudnienia na stanowisku 

programisty w ciągu 6 miesięcy od ukończenia udziału w kształceniu można uzyskać 

100% umorzenie pożyczonej kwoty (do 18 000 PLN). Wprowadzanie podobnych, 

potencjalnie konkurencyjnych rozwiązań może stanowić barierę dla zastosowania 

badanego instrumentu w polityce społecznej, a z pewnością dla zwiększenia jego 

skali. 

Jednocześnie nie można mówić o konkurencji pomiędzy dwoma operatorami, 

ponieważ modele opracowane w ramach obu projektów nie różnią się zasadniczo. 

Tylko 36 pożyczkobiorców zadeklarowało, że złożyło wniosek jednocześnie do obu 

projektów. Z tego o wyborze operatora w 25 przypadkach zadecydował 

korzystniejszy regulamin pożyczek – co ciekawe deklarowali to w równym stopniu 

pożyczkobiorcy, którzy wybrali projekt Pożyczki na kształcenie, co OPEN. Tylko 

jedna osoba wskazała konkretnie, że korzystniejszy był dłuższy okres spłaty (w 

projekcie OPEN), a 11 – krótszy czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu pożyczki 

(5 osób w projekcie Pożyczki na kształcenie, 6 – w OPEN). Nie można zatem 

obiektywnie (ani nawet na poziomie deklaratywnym) wskazać, który regulamin był 

korzystniejszy z punktu widzenia pożyczkobiorców. 

W projekcie Pożyczki na kształcenie pojawiła się prawidłowość polegająca na tym, że 

po uzyskaniu umorzenia część pożyczkobiorców wnioskuje o jednorazową spłatę, co 

z jednej strony jest korzystne dla obu stron – pożyczkobiorca szybciej „pozbywa się” 

długu, a operator funduszu szybciej odzyskuje środki, które może wprowadzić do 

ponownego obrotu. Z drugiej jednak, może również wskazywać na wystąpienie 

efektu jałowej straty (deadweight)22 – skoro pożyczkobiorca był w stanie spłacić 

pożyczkę jednorazowo, to nie potrzebował finansowania zwrotnego, a uzyskanie 

umorzenia było sposobem na otrzymanie rabatu od ceny wybranej formy kształcenia. 

                                                      
22

 Efekt ten oznacza, że rezultat po zastosowaniu interwencji byłby taki sam bez jej zastosowania – w tym 
przypadku pożyczkobiorca bez możliwości uzyskania finansowania zwrotnego i tak wziąłby udział 
w kształceniu.   
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4.4 Profil pożyczkobiorców 

Jaki był profil ostatecznych odbiorców wsparcia, w tym: podstawowe 

charakterystyki (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie), sytuacja 

na rynku pracy, forma dokształcania, motywacje, oczekiwania? 

Jak ostateczni odbiorcy wsparcia oceniają uczestnictwo w projekcie (w tym 

proces rekrutacji, aplikacji, przyznawania i spłaty pożyczki)? 

4.4.1 Wnioskodawcy 

Ze względu na fakt, że operatorzy znajdują się na różnych etapach realizacji 

projektu, ogólna liczba udzielonych przez nich pożyczek znacznie się różni. W 

projekcie Pożyczki na kształcenie zakończono już praktycznie pierwszy obrót 

środków, a liczba udzielonych w jego ramach pożyczek jest około 10 krotnie większa 

niż w projekcie OPEN.  

Proporcje odrzuconych oraz rozpatrywanych wniosków i przydzielanych pożyczek są 

podobne w obu projektach. Zaakceptowane wnioski stanowią średnio ponad 2/3 

wszystkich składanych aplikacji. Stopa odrzuconych wniosków to około 20%, z czego 

w projekcie Pożyczki na kształcenie 65% to decyzje odrzucone formalnie, a 35% 

negatywne decyzje pożyczkowe (ocena zdolności kredytowej). 

Tabela 2 Statusy wniosków pożyczkowych (liczby bezwzględne) 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych wnioskodawców.  

Organizacja Zaakceptowany Odrzucony W trakcie oceny Razem

OPEN 208 61 45 314

Pożyczki na kształcenie 2349 611 47 3007
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Wykres 5 Statusy wniosków pożyczkowych (odsetek) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych wnioskodawców 

Fundusz Pożyczki na kształcenie gromadzi również dane na temat osób, które są 

w trakcie „edycji wniosku”. Status ten oznacza założenie konta na stronie 

internetowej operatora oraz rozpoczęcie wypełniania wniosku o pożyczkę – bez jego 

ukończenia.  Aktualnie taki status ma 3843 wniosków, czyli o 836 więcej niż suma 

wszystkich zaakceptowanych, odrzuconych i ocenianych wniosków u tego operatora. 

Fakt istnienia dużej ilości wniosków mających status „w edycji” może być wynikiem 

ciekawości potencjalnych pożyczkobiorców i potrzeby sprawdzenia, jak wygląda 

wniosek. Potwierdza to fakt, że ponad 90% wniosków będących „w edycji” to wnioski 

niewypełnione. Z drugiej strony, wysoka liczba nieskończonych wniosków może 

wskazywać na ewentualne problemy przy wypełnianiu wniosku lub inne trudności 

aplikujących. Jednak wśród wnioskodawców, którzy ukończyli wypełnianie wniosku, 

tylko niecały 1% źle ocenił czytelność systemu informatycznego (por. wykres 7 

Ocena procesu składania wniosku). 

4.4.2 Udział w projekcie – perspektywa wnioskodawców 

Dla wnioskodawców najważniejszą motywację do udziału w projekcie, ze 

zrozumiałych względów, obok braku oprocentowania, stanowi możliwość umorzenia 

części pożyczki, szczególnie, że warunki otrzymania umorzenia nie są trudne do 

spełnienia. 
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Wykres 6 Które z cech pożyczki były dla Pana/Pani najważniejsze przy 

podejmowaniu decyzji o jej zaciągnięciu?  [możliwość wyboru więcej niż jednej 

odpowiedzi] 

 
Źródło: ankieta dołączona do wniosku w projekcie Pożyczki na kształcenie oraz 

badanie CAWI pożyczkobiorców 

Proces udziału pożyczkobiorcy w projekcie składa się z następujących kroków: 

  

Wniosek o przyznanie pożyczki wypełniany on-line zawiera dane kontaktowe, 

informacje dotyczące wykształcenia i statusu na rynku pracy wnioskodawcy, 

informacje o wybranej formie kształcenia, informacje dotyczące zdolności kredytowej 

(w tym źródła dochodów, posiadany majątek, posiadane zobowiązania, informacje o 

gospodarstwie domowym, w tym posiadanie dzieci, bezdomność). Złożony wniosek 

jest w pierwszej kolejności oceniany pod względem formalnym (czy spełnia 

wymagania, czy termin szkolenia jest odpowiedni – nie zbyt krótki i nie zbyt odległy w 

czasie, czy wnioskodawca załączył wszystkie potrzebne dokumenty). W przypadku 

negatywnej oceny formalnej wnioskodawca jest proszony o uzupełnienie 

dokumentów. Bieżący kontakt z wnioskodawcami odbywa się głównie drogą 

mailową, rzadziej telefoniczną. W przypadku pozytywnej oceny formalnej rozpoczyna 

się ocena zdolności kredytowej (obejmująca weryfikację w Biurze Informacji 

Gospodarczej – jeśli wpis jest negatywny, wniosek jest automatycznie odrzucany, 

negatywny wpis może być jednak wyjaśniony i usunięty, dzięki czemu wnioskodawca 

może ponownie złożyć wniosek). W ramach oceny zdolności kredytowej 

przyznawane są punkty i w zależności od liczby punktów wnioskodawca otrzymuje 

pożyczkę taką, o jaką wnioskował lub pożyczka przyznana jest warunkowo (o niższej 
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wartości lub wymaga dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia). W przypadku 

pozytywnej oceny zdolności kredytowej i dopełnienia ewentualnych dodatkowych 

formalności ustalane są warunki pożyczki (liczba rat, harmonogram spłat, okres 

karencji) i podpisywana umowa pożyczki. Środki wypłacane są bezpośrednio 

wybranej przez pożyczkobiorcę uczelni/instytucji szkoleniowej. Po zakończeniu 

udziału w wybranej formie kształcenia pożyczkobiorca dostarcza zaświadczenie jej 

ukończenia. Po upływie zaplanowanego okresu karencji zaczyna spłacać pożyczkę 

zgodnie z harmonogramem i może wnioskować o częściowe umorzenie, zgodnie z 

zasadami przyznawania umorzeń. 

Spośród ukończonych wniosków, odsetek wniosków źle wypełnionych w obu 

projektach jest bliski zeru. Ze względu na nieskomplikowaną procedurę aplikowania, 

która nie wymaga od wnioskodawcy przedstawiania analizy finansowej, biznesplanu, 

ani żadnych dodatkowych dokumentów poza prostym zabezpieczeniem, procent 

nieskutecznych wnioskodawców jest relatywnie niski. Prostotę i przyjazność 

procedury aplikowania potwierdzają opinie wnioskodawców. W ocenie 

poszczególnych elementów procesu składania wniosku zdecydowanie dominują 

oceny pozytywne. Od 88,1% (łącznie dla odpowiedzi „raczej dobrze” i „dobrze”) w 

przypadku ilości informacji, które należało przekazać, aby uzyskać pożyczkę do 

97,4% dla czytelności systemu informatycznego. 

Wykres 7 Ocena procesu składania wniosku (Jak ocenia Pan/i proces składania 

wniosku?)  

 

Źródło: ankieta dołączona do wniosku w projekcie Pożyczki na kształcenie oraz 

badanie CAWI pożyczkobiorców 

Sytuacje, w których wnioskodawcy złożył pełny wniosek i nie otrzymywali pożyczki 

zdarzały się rzadko. Częściej pożyczkobiorcy rozmyślali się, przede wszystkim z 

powodu zmiany sytuacji na rynku pracy lub ogólnej sytuacji życiowej. Najwięcej 

nieskutecznych wniosków pojawia się pomiędzy pierwszym a drugim etapem oceny 
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wniosków – kiedy wnioskodawcy nie złożą zabezpieczeń albo złożone 

zabezpieczenia okazują się niewystarczające. 

Negatywna ocena nie zamyka furtki dla składania ponownego wniosku tym 

wnioskodawcom, którzy nie spełnili warunków za pierwszym razem. Skuteczny 

wnioskodawca może również składać wniosek powtórnie o dofinansowanie kolejnej 

formy kształcenia, do łącznej kwoty 100 000 PLN.  

Operatorzy starają się postępować „prokliencko” – sytuacje niestandardowe zawsze 

rozstrzygane są na korzyść wnioskodawcy (np. w projekcie Pożyczki na kształcenie 

wprowadzono udogodnienie: jeśli osoba musi zrezygnować z pracy, żeby podjąć 

studia podyplomowe za granicą, to może zostać potraktowana jako osoba 

niepracująca, co pozwoli przedłużyć proces karencji). Jednocześnie operatorzy 

muszą pogodzić podejście „proklienckie” z gospodarowaniem środkami publicznymi 

tj. upewnić się w jak największym stopniu, że pożyczkobiorca będzie w stanie spłacić 

pożyczkę. Dlatego poza dokładną weryfikacją zdolności kredytowej podejmowane 

były różne działania, wychodzące naprzeciw klientowi i jednocześnie mające na celu 

zminimalizowanie ryzyka po stronie pożyczkodawcy, jak np. umożliwienie 

aplikowania o pożyczkę osobom bezrobotnym nie posiadającym zabezpieczenia w 

postaci majątku. 

4.4.3 Pożyczkobiorcy 

Pożyczkobiorcy, których wnioski zostały zaakceptowane do finansowania byli w 

większości mężczyznami. Większa dysproporcja płciowa wśród wnioskodawców 

wystąpiła w funduszu OPEN, w którym 71% przyznanych do tej pory pożyczek trafiło 

do mężczyzn (wśród pożyczkobiorców projektu Pożyczki na kształcenie jest 54% 

mężczyzn i 46% kobiet). Tak duża dysproporcja wynika najprawdopodobniej z 

wczesnej fazy realizacji projektu OPEN i z prowadzonych aktywności promocyjnych z 

wykorzystaniem firm szkoleniowych. Analiza instytucji, w których dokształcanie 

podjęli pożyczkobiorcy, wskazuje, że w większości są to firmy kształcące w obszarze 

informatyki i programowania. W tych dziedzinach kształcą się głównie mężczyźni23. 

Tabela 3 Pożyczkobiorcy w podziale na płeć 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych pożyczkobiorców 

Wśród wniosków odrzuconych w projekcie OPEN więcej jest wniosków złożonych 

przez mężczyzn, co naturalnie wynika z faktu, że mężczyźni częściej niż kobiety 

                                                      
23

 W krajach rozwiniętych na stanowiskach związanych z szeroko pojętą dziedziną IT pracuje mniej niż 25% 
kobiet. W Polsce odsetek ten również nie przekracza 25% (według badań prowadzonych przez Deloitte w 2016 
roku: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/kobiety-w-it.html). 
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aplikują o pożyczki. W projekcie Pożyczki na kształcenie w liczba odrzuconych 

wniosków kobiet i mężczyzn jest podobna. 

Tabela 4 Odrzuceni wnioskodawcy w podziale na płeć 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych pożyczkobiorców 

Struktura wiekowa pożyczkobiorców w obu projektach jest niemal identyczna. 

Beneficjentami pożyczek są najczęściej osoby w przedziale wiekowym 26-45 lat, 

które stanowią w sumie ponad 80% wszystkich pożyczkobiorców. Niemal 60% z 

nich ma poniżej 35 lat, co wpisuje się w ogólne trendy związane z dokształcaniem się 

dorosłych, wskazane m.in. w Diagnozie Społecznej: 

 „Typowa osoba uczestnicząca w jakiejkolwiek aktywności związanej z 

podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych czy innych umiejętności to wciąż 

osoba z wyższym wykształceniem, w wieku 25-34 lata.”24 

Zdecydowanie mniej licznie wśród pożyczkobiorców występują osoby zdecydowanie 

młodsze – poniżej 25 roku życia (15 % ogółu pożyczkobiorców) oraz osoby po 45 

roku życia (niecałe 5% wszystkich pożyczkobiorców). Niski odsetek osób w 

najstarszej grupie wiekowej biorących udział w programie wynika z malejącej z 

wiekiem skłonności do dokształcania się25. Skłonność do aktywności edukacyjnej 

rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Wraz z wiekiem coraz niższy jest udział osób 

z wyższym wykształceniem, a to one dokształcają się najczęściej.  

                                                      
24

 Diagnoza społeczna 2015. Warunki życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2015, s.153. 
25

 Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, red. 
Jarosław Górniak, PARP, 2015: 
http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48675/PARP_policy_paper_srodek_pop7.pdf 

http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48675/PARP_policy_paper_srodek_pop7.pdf
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Wykres 8 Wiek pożyczkobiorców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych pożyczkobiorców. 

Osoby z wyższym wykształceniem (absolwenci studiów licencjackich, magisterskich, 

doktoranckich) stanowią około 80% wszystkich pożyczkobiorców. Osoby posiadające 

jedynie podstawowe wykształcenie były wśród wnioskodawców zdecydowanymi 

wyjątkami. W funduszu Pożyczki na kształcenie było to 9 osób, a u operatora OPEN 

nie przyznano jeszcze pożyczek takim osobom. Wysoki odsetek osób posiadających 

wyższe wykształcenie, przejawiających chęć do dokształcania się, wpisuje się w 

ogólną prawidłowość wskazującą, że osoby lepiej wykształcone częściej podejmują 

dalszą aktywność edukacyjną.  Potwierdzają to m.in. badania prowadzone w 

projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego26.  

                                                      
26 Polski rynek pracy…   
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Wykres 9 Wykształcenie pożyczkobiorców 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych pożyczkobiorców. 

Spośród pożyczkobiorców posiadających wyższe wykształcenie przeważająca część 

(77%) posiada tytuł magistra lub dyplom studiów podyplomowych27. 20% stanowią 

osoby, które ukończyły studia licencjackie. Najmniej liczną grupą, są osoby 

posiadające tytuł doktora (3%).  

  

                                                      
27

 Studia magisterskie i podyplomowe zostały połączone w jedną kategorię przez operatora Pożyczki na 
kształcenie. 
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Wykres 10 Podział pożyczkobiorców z wyższym wykształceniem w projekcie 

Pożyczki na kształcenie  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych pożyczkobiorców 

Podobnie jak w przypadku wykształcenia, struktura pożyczkobiorców pod względem 

statusu na rynku pracy zdominowana jest przez jedną grupę. Osoby pracujące 

stanowią 80% (167 wniosków) wszystkich pożyczkobiorców w projekcie OPEN oraz 

85% (1998 wniosków) w projekcie Pożyczki na kształcenie. Wyższa skłonność do 

dokształcania się u osób pracujących, również wpisuje się w ogólną prawidłowość, 

jak wskazano m.in. w raporcie „Ewaluacja usług doradztwa edukacyjnego dla osób 

dorosłych”: 

W przypadku osób dorosłych ogromny wpływ na decyzję o aktywności edukacyjnej 

wydaje się mieć aktualny status na rynku pracy. Okazuje się, że najczęściej 

dokształcają się osoby pracujące zaś najrzadziej bierni zawodowo.28 

Bezrobotni wnioskowali o pożyczki zdecydowanie rzadziej. Łącznie w obu projektach 

były to 224 osoby. Liczba studentów jest jeszcze niższa – łącznie w obu projektach 

wyniosła 41 osób (28 w projekcie Pożyczki na kształcenie i 13 w OPEN). Jedną z 

przyczyn małego udziału osób bezrobotnych może być weryfikacja wszystkich 

wniosków w Biurze Informacji Gospodarczej, która premiuje osoby o silnym statusie 

ekonomicznym. Próby rozwiązania tej kwestii podjęto się w projekcie Pożyczki na 

kształcenie, gdzie w drugim naborze wniosków wprowadzono dla osób bezrobotnych 

możliwość otrzymania pożyczki do kwoty 5000 zł (poziom ryzyka, które operator 

skalkulował jako takie, które jest w stanie ponieść) pod warunkiem dostarczenia 

zabezpieczenia. 

                                                      
28

 Ewaluacja usług doradztwa edukacyjnego dla osób dorosłych, Warszawa 2014 s.123: https://www.efs.2007-
2013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/documents/ewaluacja_uslug_doradztwa_edukacyjnego_dla_osob_
doros%C5%82ych_raport_koncowy.pdf 

https://www.efs.2007-2013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/documents/ewaluacja_uslug_doradztwa_edukacyjnego_dla_osob_doros%C5%82ych_raport_koncowy.pdf
https://www.efs.2007-2013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/documents/ewaluacja_uslug_doradztwa_edukacyjnego_dla_osob_doros%C5%82ych_raport_koncowy.pdf
https://www.efs.2007-2013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/documents/ewaluacja_uslug_doradztwa_edukacyjnego_dla_osob_doros%C5%82ych_raport_koncowy.pdf
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Wykres 11 Status pożyczkobiorców na rynku pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych pożyczkobiorców 

Miejsce zamieszkania pożyczkobiorców to główne obszary wysoko zurbanizowane29. 

Prawie 70% korzystających z programu mieszka w obszarach wysoko zaludnionych. 

Niecałe 30% wnioskodawców, z którymi podpisano umowy zamieszkuje obszary 

średnio lub nisko zurbanizowane. 

Wykres 12 Miejsce zamieszkania pożyczkobiorców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych pożyczkobiorców 

                                                      
29

 Według klasyfikacji DEGURBA (Degree of urbanization – stopień urbanizacji), EUROSTAT 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Degree_of_urbanisation  
Stopień 3 obszary wysoko zurbanizowane to duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 mieszkańców i dużej 
gęstości zaludnienia); 
Stopień 2 obszary średnio zurbanizowane to małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia); 
Stopień 3 obszary nisko zurbanizowane to obszary wiejskie (o ludności < 5 000 i małej gęstości zaludnienia) 
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Jak wynika z Diagnozy Społecznej wyższy odsetek osób korzystających z 

dokształcania, mieszkających na obszarach zurbanizowanych nie zmienił się w 

ostatnich latach. Struktura dokształcających się według klasy miejscowości 

zamieszkania także nie uległa dużym zmianom w latach 2013-2015 w porównaniu do 

poprzednich rund. Jedynie około 17 proc. osób dokształcających się w latach 2011-

2013 zamieszkiwało na wsi w porównaniu z około 18-20 proc. w poprzednich 

rundach badania 30. Przedstawione odsetki osób mieszkających na wsi 

i korzystających z dalszej edukacji są porównywalne do zaprezentowanych powyżej 

odsetków pożyczkobiorców.  

W ujęciu terytorialnym największy odsetek pożyczkobiorców skorzystał z programu 

w województwie mazowieckim (około 20%). Najmniej reprezentowanymi 

województwami były: lubuskie, podkarpackie, opolskie i świętokrzyskie.  

Tabela 5 Miejsce zamieszkania pożyczkobiorców w podziale na województwa 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych pożyczkobiorców 

4.4.4 Pożyczki 

Wartości najczęściej udzielanych pożyczek wahały się pomiędzy kwotą 5 000 a 10 

000 zł. W przypadku projektu OPEN stanowiły one 57% wszystkich udzielonych 

pożyczek, a ich przedmiotem były głównie kursy programistyczne (np. kurs Java od 

podstaw, kurs programowania Back-end Developer, Junior Front-end Developer). 

W przypadku funduszu Pożyczki na kształcenie we wskazanym przedziale mieściło 

się 46% wszystkich zaakceptowanych wniosków, z których ponad połowa 

przeznaczona została na kursy, szkolenia oraz e-learning z zakresu programowania. 

Innymi były studia podyplomowe (25%), kursy językowe, prawa jazdy, czy 

                                                      
30

 Diagnoza społeczna…, s.152 

Województwo Pożyczki na kształcenie OPEN

MAZOWIECKIE 22,9% 19,7%

DOLNOŚLĄSKIE 10,3% 4,3%

ŚLĄSKIE 10,2% 7,2%

WIELKOPOLSKIE 7,5% 7,2%

MAŁOPOLSKIE 7,4% 9,1%

POMORSKIE 6,9% 14,9%

ŁÓDZKIE 6,9% 6,7%

LUBELSKIE 5,0% 8,7%

KUJAWSKO-POMORSKIE 4,9% 3,9%

PODKARPACKIE 3,4% 2,4%

ŚWIĘTOKRZYSKIE 3,2% 0,5%

PODLASKIE 3,1% 6,3%

ZACHODNIOPOMORSKIE 3,0% 3,4%

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2,4% 4,3%

OPOLSKIE 1,9% 0,0%

LUBUSKIE 1,0% 1,4%
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coachingowe. Najrzadziej udzielanymi pożyczkami były te o bardzo niskich kwotach 

– poniżej 1000 złotych oraz bardzo wysokie – powyżej 30.000 zł.  

Pożyczki o najwyższych kwotach (powyżej 30 000 zł) w funduszu OPEN 

przeznaczane były na studia MBA (64%) oraz szkolenia lotnicze (35%), a w projekcie 

Pożyczki na kształcenie na szkolenia lotnicze (60%) oraz studia podyplomowe 

(20%).  

Pożyczki pomiędzy 10 000 zł a 30 000 zł w OPEN, przeznaczane są na kursy 

programistyczne (75%), szkolenia lotnicze (11%), ale także na studia MBA (7%), 

a w przypadku Pożyczki na kształcenie głównie na kursy, szkolenia, oraz e-learning 

z zakresu programowania (58%), a także studia podyplomowe (20%). 

Wykres 13 Kwoty udzielanych pożyczek 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych pożyczkobiorców 

Główne różnice w wysokości udzielanych pożyczek pomiędzy dwoma projektami 

widoczne są w przedziałach: 

 1.000-5.000 zł, który stanowi 37% wszystkich udzielonych pożyczek w 

projekcie Pożyczki na kształcenie, podczas gdy w przypadku funduszu 

OPEN – niespełna 11%. 

 10.000-30.000 zł, w którym mieści się ¼ pożyczek udzielana w projekcie 

OPEN, podczas gdy w Pożyczki na kształcenie – tylko 13% 

Fundusz Pożyczki na kształcenie najczęściej przyznaje pożyczki oscylujące 

pomiędzy 1.000 a 10.000 zł (83% udzielonych pożyczek). W przypadku projektu 

OPEN większość pożyczek (82%) udzielana jest w wyższym przedziale kwotowym w 

granicach 5.000 - 30.000 zł.  

W przypadku Pożyczki na kształcenie średnia kwota pożyczki wynosi 4 559 zł, a w 

OPEN 13 466 zł. Średnia kwota pożyczki jest więc wyższa o prawie 9 tysięcy złotych. 

Mediana udzielanych w pożyczek w przypadku obu projektów jest niższa od średniej, 
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natomiast zachowana jest różnica między dwoma projektami (wynosząca w tym 

przypadku 8 500 zł).  

Wykres 14 Średnia kwota pożyczki  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych pożyczkobiorców 

Porównując wartości pożyczek, należy pamiętać, że w projekcie OPEN liczba 

udzielonych pożyczek jest dziesięciokrotnie niższa niż w projekcie Pożyczki na 

kształcenie. Wiadomo jednak na pewno, że wyższe wartości pożyczek udzielanych w 

projekcie OPEN to wynik dużego udziału pożyczek na relatywnie drogie szkolenia 

informatyczne i programistyczne oraz możliwości rozłożenia spłaty na większą liczbę 

rat (co zachęca do brania pożyczek na wyższe kwoty). Możliwości elastycznego 

doboru spłaty rat była pozytywnie oceniana przez badanych pożyczkobiorców, ze 

względu na to, że daje możliwość lepszego dopasowania pożyczki do ich potrzeb 

beneficjentów oraz sytuacji ekonomicznej, w której aktualnie się znajdują.  

Wykres 15 Okresy spłaty długu (w miesiącach) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych pożyczkobiorców 
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Średnia liczba wybieranych przez pożyczkobiorców rat różni się pomiędzy 

projektami. Wynika to w dużej mierze z różnic w regulaminach udzielania pożyczek. 

W projekcie Pożyczki na kształcenie maksymalny okres spłaty pożyczki to 36 

miesięcy, natomiast w projekcie OPEN – 60. Drugą różnicą pomiędzy operatorami 

jest fakt, że w projekcie Pożyczki na kształcenie pożyczkobiorca może wybrać 

spośród czterech możliwości: 6/12/24/36 rat, podczas gdy w OPEN liczba rat może 

być dopasowana do preferencji pożyczkobiorcy (pomiędzy 1 a 60). Jak widać po 

wysokim odsetku pożyczkobiorców OPEN (48%), którzy wybrali wyższe niż 36 

miesięcy okresy zwrotu pożyczek, możliwość rozłożenia długu na większą liczbę rat 

jest korzystna dla pożyczkobiorców.  

W większości przypadków pożyczkobiorcy wybierają najdłuższe okresy spłaty 

oferowane przez operatorów. W przypadku Pożyczki na kształcenie (51% 

pożyczkobiorców) jest to okres 25-36 miesięcy, a niemal 90% pożyczek z tego 

przedziału zostało udzielonych na maksymalny okres spłaty. U operatora OPEN 

prawie połowa pożyczkobiorców skorzystała z okresu spłaty dłuższego niż 3 lata.  

Skłonność do wyborów dłuższych okresów spłaty pożyczek została poruszona także 

przez respondentów wywiadów pogłębionych. Ich zdaniem z programu korzystają 

osoby chcące się dokształcać, uzyskać nowe kompetencje, zmienić swoją sytuację 

na rynku pracy zarówno mające niski dochód i korzystające z relatywnie niskich 

pożyczek, jak i dobrze zarabiający, ale wnioskujący o wysokie pożyczki np. na studia 

MBA. W jednym i drugim przypadku, opłata za udział w kształceniu jest zbyt dużym 

jednorazowym wydatkiem, a rozłożenie jej na większą liczbę mniejszych rat nie 

stanowi dużego obciążenia budżetu.  

Przykładem może być 48 letnia respondentka, mieszkająca w małym mieście, która 

wzięła pożyczkę o wartości 3500 zł na kurs księgowej. Jej aktualna praca jako 

ekspedientki w sklepie, nie umożliwiała jej oszczędzania pieniędzy na kurs. Wzięcie 

pożyczki z długim okresem spłaty pozwoliło jej wziąć udział w kursie i jednocześnie 

nie naruszać miesięcznego budżetu domowego.  

Najczęstszą formą dokształcania, na którą udzielane są pożyczki, są kursy. W 

przypadku OPEN, stanowią one przedmiot 75% ogółu udzielonych pożyczek, a 

Pożyczki na kształcenie – 44%. Prawie 1/3 wszystkich pożyczek przeznaczana jest 

na studia podyplomowe.  
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Wykres 16 Formy dokształcania  

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych pożyczkobiorców 

Również ponad połowa uczestników wywiadów wybrała dokształcanie w formie 

kursu. Zdaniem respondentów, zdecydowanym plusem kursów jest ich intensywność, 

dzięki czemu, można w krótszym czasie zdobyć konkretne kwalifikacje lub 

umiejętności. Udział w dokształcaniu ma miejsce równolegle do regularnej pracy, 

dlatego długość i czas trwania są istotnymi czynnikami wpływającymi na wybór formy 

podnoszenia kompetencji.  

Głównym obszarem dokształcania jest informatyka, która jest celem dla ponad 57% 

pożyczkobiorców. Pozostałe obszary stanowią po kilka procent wszystkich kursów. 

Do relatywnie często wybieranych obszarów należą także: finanse i medycyna. 
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Wykres 17 Obszary tematyczne kształcenia wybierane przez pożyczkobiorców 

funduszu Pożyczki na kształcenie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych pożyczkobiorców 

Czterech respondentów wywiadów pogłębionych również wybrało kursy związane 

z informatyką. W przypadku 3 respondentów był to kurs programistyczny, jeden 

respondent wybrał szkolenie na testera oprogramowania.  

Kursy i studia zagraniczne 

Osoby decydujące się na wzięcie pożyczek na kurs zagraniczny31 stanowiły 

nieznaczny odsetek zaakceptowanych wniosków. W przypadku funduszu Pożyczki 

na kształcenie stanowiły one 2% (52 wnioski)32. Najwięcej pożyczek udzielanych 

zostało w euro oraz dolarach. 

                                                      
31

 Przedstawione powyżej dane oparte są na założeniu, że kurs zagraniczny to taki, który jest opłacany w obcej 
walucie – dane dostarczone przez operatora nie pozwalają sprawdzić kraju odbycia szkolenia, w części 
przypadków jest to także nie możliwe (kursy online). Metoda ta obarczona jest błędem i nie pozwala na 
dokładną weryfikację czy szkolenie odbyło się zagranicą/w zagranicznej instytucji. 

32
 W dostarczonej przez operatora programu Open bazie danych nie ma informacji na temat kraju odbywania 

szkolenia oraz waluty, w jakiej przydzielona została pożyczka. Podczas analizy listy nazw instytucji 
szkoleniowych dla zaakceptowanych wniosków, nie zidentyfikowano w niej nazw zagranicznych uczelni, lub 
obcojęzycznych nazw firm nie kończących się na Sp. z o.o., S.A, SC itd. Stąd można przypuszczać, iż operator 
Open nie przyznał jeszcze żadnych pożyczek na szkolenia zagraniczne. 
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Wykres 18 Pożyczki w zagranicznych walutach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych pożyczkobiorców   

Pożyczki udzielane w obcej walucie są spłacane przez pożyczkobiorców w 

złotówkach i to oni ponoszą koszty przewalutowania. Zdaniem respondentów 

wywiadów, kursy przewalutowań oferowanych przez operatorów są niekorzystne 

(zawyżone).  

Najliczniejsza branżą pożyczek udzielanych w zagranicznych walutach jest 

medycyna, w szczególności stomatologia33.  

                                                      
33

 Jak pokazuje Tabela 6 dla wszystkich pożyczek udzielonych w obcych walutach, zdarzyły się sytuacje, 
w których takie pożyczki udzielane były na kształcenie w polskich instytucjach szkoleniowych. Dotyczyło to: 
- Politechniki Lubelskiej – pożyczka na studia Master of Business Administration, koszt 1100 USD. 
- Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studia EXECUTIVE MBA, koszt, 8080 EUR. 
- firmy Orident Edukacja s.c. Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda, firma zarejestrowana w Poznaniu, 
prowadząca szkolenia z zakresu stomatologii. Szkolenia oparte są na programie Vienna School of 
Interdisciplinary Dentistry (VieSID). Uczestnicy kursu po zdanym egzaminie końcowym otrzymają oficjalny 
certyfikat VieSID, który upoważnia do kontynuacji nauki na kursach zaawansowanych w Wiedniu lub w Polsce. 
Cena kursu na stronie podawana jest w Euro. 
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Tabela 6 Spis instytucji edukacyjnych dla pożyczek udzielonych w obcych walutach 

 

 

4.4.5 Profile pożyczkobiorców 

Najczęściej występujący pożyczkobiorca, jaki wyłania się z analizy baz danych oraz 

wywiadów pogłębionych to osoba posiadająca wyższe wykształcenie (najczęściej 

magisterskie) oraz stałą pracę, mieszkająca na obszarze wysoko 

zurbanizowanym, która skorzystała z kursu w obszarze informatyki.  

Analiza baz i wywiady pogłębione pozwoliły wyłonić oprócz powyżej wskazanego, 

dwa często występujące profile pożyczkobiorców. Wszystkie trzy typowe profile: (1) 

Nazwa instytucji edukacyjnej Rodzaj

500 Startups Szkolenie

700+ Club Warsztaty

Berkeley Summer Sessions Office Kurs

Berkeley Summer Sessions Office Kurs

Bowtech Theoklitos Tsallos Szkolenie

CAE Aviation Training B.V. Szkolenie

Delta Safety Training Kurs

DenCo dental conference Studia podyplomowe

ESMT Berlin Schlossplatz 1 10178 Berlin, Germany Inne

European School for Advanced Veterinary Studies Kurs

Evolation Yoga Kurs

Fitch Learning Szkolenie

Guthrie Castle Szkolenie

Harvard Business School E-learning

Harvard Business School Studia podyplomowe

Harvard University, Business School Studia podyplomowe

Hyper Island Program AB Inne

IIR UK Ltd. w imieniu i na rzecz King's College London - Centre of European Law Studia podyplomowe

INSEAD The Business School for the World Studia podyplomowe

International Dance Academy Kurs

International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland Inne

Leiden Universiteit, Grotius Centre for International Legal Studies Kurs

lion media s r.o. Szkolenie

M&P FORMACIÓN SL. Kurs

Maltalingua  School of English Kurs

New York University School of Law Studia podyplomowe

Nielsen Norman Group Szkolenie

NYU Stern School of Business Studia podyplomowe

Orident Edukacja s.c. Agnieszka Szygenda Szkolenie

Orident Edukacja s.c. Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda Szkolenie

Orident Edukacja s.c. Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda Szkolenie

Orident Edukacja s.c. Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda Szkolenie

Orident Edukacja s.c. Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda Szkolenie

Orident Edukacja s.c. Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda Szkolenie

Orident Edukacja s.c. Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda Kurs

Orident Edukacja Spółka Cywilna Agnieszka Szygenda Jakub Szygenda Szkolenie

Politechnika Lubelska Studia podyplomowe

SCHWEISSTECHNIK INTERNATIONAL MBH Kurs

Sciences Po Studia podyplomowe

SLV-GSI POLSKA Sp. z o.o. Kurs

Springboard E-learning

Technische Universitat Berlin Studia podyplomowe

The Animation Mentor Kurs

The Gallup Organization Ltd Kurs

The Gallup Organization Ltd Kurs

The Gallup Organization Ltd Kurs

University of South Carolina Studia podyplomowe

University of the Arts London Kurs

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Studia podyplomowe

Virtual Aviation Limited Kurs

Wharton School of the University of Pennsylvania Studia podyplomowe

WU Executive Academy Wirtschaftsuniversität Wien Vienna University of Economics and Business Studia podyplomowe
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programisty, (2) małej pożyczki - dużej zmiany oraz (3) kursu zagranicznego zostały 

opisane poniżej. 

Programista 

Dokształcanie w kierunku informatyka, jest bardzo popularnym obszarem 

doszkalania wśród pożyczkobiorców w obu projektach. Łącznie ponad 1200 osób 

wybrało ten kierunek kształcenia (w projekcie Inwestuj Rozwój - 1100 osób, 47%, w 

projekcie OPEN – 147 osób, 70%).  Obszar informatyka można jednak podzielić na 

pod-obszary, takie, jak:  

 Administracja IT 

 Procesy biznesowe 

 Programowanie 

 Projektowanie graficzne 

 Systemy komputerowe 

 

Spośród powyższych najczęściej wybieranym przez pożyczkobiorców celem 

dokształcania jest programowanie. W projekcie Pożyczki na kształcenie stanowi 

ono 83% kursów informatycznych oraz 39% wszystkich pożyczek udzielonych przez 

operatora. Kursy programistyczne realizowane były tylko na terytorium Polski. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych pożyczkobiorców Pożyczki 

na kształcenie oraz wywiadów z pożyczkobiorcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rysunek 3 Profil pożyczkobiorcy – Programista 
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Mała pożyczka - duża zmiana 

Rysunek 4 Profil pożyczkobiorcy - Mała pożyczka - duża zmiana 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych pożyczkobiorców Pożyczki 

na kształcenie oraz wywiadów z pożyczkobiorcami. 
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Kurs lub studia zagraniczne 

Rysunek 5 Profil pożyczkobiorcy - Kurs zagraniczny 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych pożyczkobiorców Pożyczki 

na kształcenie oraz wywiadów z pożyczkobiorcami. 
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4.5 Efekty dokształcania 

W jaki sposób należy ocenić wpływ projektów w odniesieniu do osób 

będących odbiorcami innowacji opracowywanych w ramach projektów Osi IV 

PO WER? W jakich obszarach wpływ ten jest obserwowany w największym 

stopniu? 

Zdecydowana większość pożyczkobiorców jest zadowolona z wybranej formy 

kształcenia. 97% z nich stwierdziło, że aspekt merytoryczny formy kształcenia, w 

jakiej uczestniczyli był zgodny z ich oczekiwaniami, a 94% stwierdziło to samo o 

aspekcie organizacyjnym. Jest to zapewne częściowo pokłosiem podejmowania 

bardziej świadomych decyzji dotyczących wyboru formy kształcenia. Konieczność 

spłaty pożyczki jest w tym przypadku motywatorem do większej odpowiedzialności za 

dokonywany wybór. 

Wykres 19 Weryfikacja oczekiwań pożyczkobiorców (W jakim stopniu wybrana forma 

kształcenia jest/była zgodna z Pana/Pani oczekiwaniami?) 

Źródło: badanie CAWI pożyczkobiorców 

Warto zwrócić uwagę, że ponad 60% badanych pożyczkobiorców była na tyle 

usatysfakcjonowana zarówno wybraną formą kształcenia, jak i warunkami pożyczki, 

że gdyby miała ponownie brać udział w projekcie dokonałaby dokładnie takich 

samych wyborów. Jednocześnie prawie ¼ pożyczkobiorców deklaruje, że gdyby 

ponownie podejmowała decyzję o zaciągnięciu pożyczki, wybrałaby inną instytucję 

szkoleniową. W kontekście ponad 90% zgodności wybranych form kształcenia z 

oczekiwaniami można ten wynik interpretować dwojako. Uczestnicy byli 

usatysfakcjonowani udziałem w kształceniu, ale chcieliby, żeby nie tylko spełniało 

ono ich oczekiwania, ale je przekraczało. Jednocześnie sytuacja ta może wskazywać 

na niezbyt wysoką jakość oferowanych przez firmy bądź instytucje szkoleniowe form 

kształcenia. W przyszłości operatorzy mogliby zbierać informacje o wskaźniku 

zadowolenia pożyczkobiorców z kształcenia i podmiotu je oferującego. Baza 

najlepszych szkoleń i kursów w danej dziedzinie byłaby użyteczna dla przyszłych 

pożyczkobiorców.  

0,3% 

1% 

3% 

4% 

26% 

30% 

71% 

64% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pod względem merytorycznym

Pod względem organizacyjnym

Zupełnie niezgodna W niewielkim stopniu zgodna W dużym stopniu zgodna W pełni zgodna
n=641 
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Wykres 20 Scenariusz alternatywny (Gdyby miała Pan/i jeszcze raz podjąć decyzję o 

zaciągnięciu pożyczki na wybraną formę kształcenia, to...) [możliwość wyboru więcej 

niż jednej odpowiedzi] 

 

Źródło: badanie CAWI pożyczkobiorców 

Tylko 20% pożyczkobiorców deklaruje, że bez pożyczki i tak wzięłoby udział w 

wybranej formie kształcenia w tym samym czasie. Z jednej strony można 

interpretować to jako deklarację, że studia lub szkolenie, sfinansowane przy pomocy 

pożyczki wybrali świadomie i udział w kształceniu odpowiadał im faktycznym 

potrzebom. Z drugiej strony, jeśli dodamy do tego jeszcze 13% pożyczkobiorców, 

którzy wzięliby udział w tej samej formie kształcenia, ale w innym terminie, może 

oznaczać to, że program dociera w zauważalnej części do jednostek na wstępie 

„lepszych” – osób, które mają zaplanowaną ścieżkę rozwoju zawodowego i są 

bardziej świadome konieczności inwestowania w zwiększanie kompetencji i 

kwalifikacji. Natomiast zdecydowanie za pozytywny należy uznać fakt, że ponad 1/3 

pożyczkobiorców bez pożyczki nie skorzystałaby z wybranej formy kształcenia – to 

właśnie ta grupa w pełni realizuje cel konkursu, jakim jest zwiększenie udziału 

dorosłych w dokształcaniu. 

  

61% 

3% 

14% 

14% 

15% 

23% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nic bym nie zmienił/a

Aplikowałbym/abym  o pożyczkę do innego operatora

Wybrałbym/abym inną formę kształcenia

Wnioskowałbym/abym o pożyczkę w innym momencie

Zmieniłbym/abym warunki spłaty pożyczki (np. liczbę
rat)

Wybrałbym/abym inną szkołę/uczelnię/instytucję
szkoleniową

n=641 
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Wykres 21 Scenariusz alternatywny (Czy, gdyby nie możliwość uzyskania 

pożyczki, wziąłby/aby Pan/i udział w wybranej formie kształcenia?) 

 

Źródło: badanie CAWI pożyczkobiorców 

Aby móc ocenić efekty wsparcia, a przede wszystkim ich trwałość dla 

pożyczkobiorców należałoby przyjrzeć się ich sytuacji na rynku pracy po upłynięciu 

pewnego czasu od zakończenia udziału w wybranych formach kształcenia. Funkcję 

tę będzie spełniał monitoring losów pożyczkobiorców, zaplanowany w projektach. Na 

obecnym etapie realizacji, jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby mówić o 

faktycznych efektach udziału w projekcie dla pożyczkobiorców. Dla pierwszych 

pożyczkobiorców od złożenia wniosku o pożyczkę upłynął rok (pierwsze wnioski w 

projekcie Pożyczki na kształcenie zostały złożone we wrześniu 2017 roku), zatem od 

zakończenia udziału w kształceniu – okres jeszcze krótszy. 

Efekty udziału w wybranej formie kształcenia sfinansowanej z pożyczki można zatem 

na tym etapie zbadać jedynie na poziomie deklaratywnym, czego podjęliśmy się w 

badaniu.  Z deklaracji uczestników projektu wynika, że 60% z nich dostrzegło już 

wpływ ukończenia wybranej formy kształcenia na swoją sytuację zawodową. 

Wykres 22 Wpływ udziału w kształceniu na sytuację zawodową pożyczkobiorców 

(Czy dostrzega Pan/i wpływ ukończonej formy kształcenia na Pana/i sytuację 

zawodową?) 

 

Źródło: badanie CAWI pożyczkobiorców 
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Spośród tych pożyczkobiorców, którzy już dostrzegają wpływ udziału w dokształcaniu 

na swoją sytuację zawodową, dla prawie 60% był on punktem zwrotnym, który 

poprowadził ich do zmiany lub zdobycia pracy, a 20% z nich pomógł w otrzymaniu 

podwyżki.  Jak widać na poniższym wykresie, 1/3 spośród tych pożyczkobiorców 

wskazała również inne korzyści, jakie przyniósł im udział w wybranej formie 

kształcenia.  

 

Wykres 23 Wpływ udziału w kształceniu na sytuację zawodową pożyczkobiorców 

(Jak wpłynęło ukończenie wybranej formy kształcenia na Pana/i sytuację 

zawodową?) 

 

Źródło: badanie CAWI pożyczkobiorców 

Można powiedzieć, że udział w dokształcaniu był dla części uczestników impulsem 

do zmiany w życiu zawodowym. Oprócz tych, którym już udało się znaleźć nową 

pracę, dla dużej grupy pożyczkobiorców był to pierwszy krok do zmobilizowania się 

do poszukiwania nowej posady. Osiemnastu z nich deklaruje, że jest w trakcie 

poszukiwania pracy lub myśli o jej zmianie, a udział w kształceniu sfinansowanym z 

pożyczki przyczynił się do podniesienia ich atrakcyjności na rynku pracy. Pięciu 

pożyczkobiorców po zakończeniu udziału w kształceniu założyło (lub jest w trakcie 

zakładania) działalność gospodarczą. W przypadku części pożyczkobiorców, mimo 

że udział w dokształcaniu nie przełożył się jeszcze na wymierne korzyści w postaci 

awansu lub podwyżki, to dzięki zdobyciu nowych kompetencji lub uprawnień, 

zwiększył ich atrakcyjność dla obecnego pracodawcy. Objawia się to angażowaniem 

ich do nowych projektów, ale również wzrostem poczucia własnej wartości jako 

pracownika: 

 Jestem lepszym pracownikiem, bardziej pewnym siebie i świadomym 

wykonywanych czynności, wspieram swoją wiedzą innych. 

 Moja praca przynosi większą wartość. 

 Pracuje mi się dużo łatwiej i efektywniej z ludźmi, osiągam bardzo dobre wyniki. 

 Czuję się pewniej.  
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Źródło: badanie CAWI pożyczkobiorców  

Pożyczkobiorcy zwracają również uwagę na zdobycie nowych kontaktów 

zawodowych, głównie w nowych branżach, które mogą być potencjalnie przydatne w 

poszukiwaniu nowej pracy. 

4.6 Wnioski 

Jaka jest prognozowana skuteczność, efektywność oraz wpływ wsparcia (na 

rozwiązywanie problemów społecznych) realizowanego w ramach Osi 

Priorytetowej IV w perspektywie najbliższych kilku lat? W jaki sposób można 

ocenić bilans kosztów i korzyści uzyskanych dzięki wdrażanej interwencji? 

Jakie wnioski i rekomendacje należy sformułować na podstawie zdobytych 

doświadczeń dla przyszłego okresu programowania w zakresie realizowania 

projektów mających na celu wypracowanie innowacji społecznych?  

Czy jesteśmy w stanie w ramach instrumentu wsparcia podjąć działania 

wpływające na zwiększenie świadomości w zakresie konieczności 

dokształcania się przez osoby dorosłe? Jakie mogłyby być to działania? Czy 

MIIR powinno zaangażować się bardziej i jak w działania komunikacyjne?  

Czy, w jaki sposób i w jakim stopniu realizowanie projektów wpłynęło na 

podmioty zaangażowane w ich realizację? 

 Jakimi kanałami docierać do osób w najtrudniejszej sytuacji? Czy należałoby 

kierować wsparcie do specyficznych grup, sektorów gospodarki, stosować 

kryteria dostępowe, dodatkowe kryteria wyboru?       

Czy instrument wsparcia wpływa na zwiększenie świadomości w zakresie 

konieczności dokształcania się przez osoby dorosłe? W jaki sposób? Czy w 

przyszłości jesteśmy w stanie w ramach instrumentu wsparcia podjąć 

działania wpływające na zwiększenie świadomości w zakresie konieczności 

dokształcania się przez osoby dorosłe?   Jakie mogłyby być to działania? 

Instrument polegający na udzielaniu pomocy zwrotnej, przeznaczonej na 

dokształcanie osób dorosłych wpisuje się w ogólną ideę Lifewide Lifelong Learning i 

jest pomysłem nowym, niemającym do tej pory w kraju swojego poprzednika. 

Innowacyjność tego rozwiązania polega na zastosowaniu podejścia popytowego, 

wymagającego odpowiedzialności finansowej odbiorców, a także objęcie programem 

nie tylko kursów krajowych, ale też zagranicznych.  

Trudno jeszcze mówić o wpływie realizacji projektów na beneficjentów poza 

zdobywaniem nowych doświadczeń, związanych z realizacją dużych projektów 

wymagających obsługi wielu uczestników. Natomiast obaj beneficjenci deklarują, że 
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gdyby mieli ponownie złożyć wniosek do konkursu, zrobiliby to, w dodatku bez 

drastycznych zmian w koncepcji instrumentu pożyczkowego w stosunku do obecnie 

realizowanej. Przystąpiliby do projektu z tym samym partnerem i z podobnym 

podziałem zadań w partnerstwie, z uwzględnieniem pewnego poziomu elastyczności 

(w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zadań – np. w postaci konieczności 

przygotowania dodatkowych zestawień). Zmiany w stosunku do obecnie realizowanej 

koncepcji dotyczyłyby wewnętrznego podziału budżetu, który uwzględniałby wyższe 

niż planowane koszty administracyjne.   

Oba projekty są realizowane w skali ogólnokrajowej, stąd wszelkie wypracowane w 

nich praktyczne rozwiązania mają potencjał skalowalności. Na tym etapie można 

powiedzieć z całą pewnością, iż nie ma po temu żadnych przeciwskazań, jeśli chodzi 

o uwarunkowania prawne. Nie wprowadzono natomiast żadnych rozwiązań 

dedykowanych grupom (społecznym, wiekowym, branżowym) ani poszczególnym 

jednostkom terytorialnym. Wydaje się zatem, że wypracowywane są modelowe 

rozwiązania, ale trochę na zasadzie samoregulacji, bez uwzględnienia lokalnego 

kontekstu. Dopracowania wymaga zatem zagadnienie wdrażania przedsięwzięcia w 

kontekście konkretnych warunków terytorialnych (podział miasto/wieś) oraz sytuacji 

społecznej i ekonomicznej potencjalnych uczestników, w szczególności w zakresie 

dotarcia do grup defaworyzowanych (w aspekcie terytorialnym i społeczno-

ekonomicznym). Warto zastanowić się nad wprowadzeniem sposobu na promowanie 

grup defaworyzowanych, jednocześnie nieograniczających popytowego podejścia. 

Znaczne zwiększanie liczby operatorów nie wydaje się dobrym pomysłem, ponieważ 

spowoduje konkurencję, która jednak będzie niekorzystna głównie dla 

wnioskodawców – zbyt dużo możliwości może spowodować, że trudno będzie im 

wybrać podmiot, do którego złożyć wniosek. Każdy z podmiotów miałby swój 

regulamin, co wymagałoby od wnioskodawcy przestudiowania i porównania wielu 

zasad. Regionalizacja operatorów, zmuszałaby z kolei wnioskodawców do 

korzystania z regionalnego operatora, który może nie być konkurencyjny w stosunku 

do innych. Powodowałoby również nierównomierne obłożenie ośrodków – rozkład 

regionalny pożyczkobiorców pokazuje wyraźnie, że dominuje kilka regionów.  

Ograniczanie dostępu kryteriami, w tym zawężanie branżowe, nie jest dobrym 

pomysłem. Większe spektrum szkoleń daje większe możliwości, a jednocześnie nie 

blokuje również dostępu najpopularniejszym branżom (ICT).  Mniej popularne branże 

nie występują w takiej skali, ale często specjalistyczne kursy są dużo droższe, więc 

pożyczki są potrzebne potencjalnym uczestnikom. Gdyby zostało wprowadzone 

ograniczenie branżowe, nie mogliby wziąć oni udziału w szkoleniach.  

Także z punktu widzenia dostarczyciela produktu najlepszy jest produkt uniwersalny. 

Podejście takie jest charakterystyczne dla całego rynku funduszy poręczeniowo-

pożyczkowych – pożyczki uniwersalne sprawiają, że nie trzeba się zastanawiać nad 

specjalistycznymi kryteriami doboru i nie trzeba szukać klientów. Dzięki temu obsługa 

funduszu jest tańsza, nie wymaga przeznaczania dużych środków na marketing, 
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oferta może być kierowana do wszystkich, a dzięki temu bilans korzyści i kosztów – 

zdecydowanie korzystniejszy.   

Założeniem instrumentu popytowego jest, żeby był otwarty dla wszystkich bez 

żadnych kryteriów weryfikujących potencjał odbiorcy bądź wartość wybranej formy 

kształcenia dla jego sytuacji na rynku pracy. Podejście polegające na przeznaczaniu 

10% udzielonych pożyczek na koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo z jednej strony 

jest transparentne – wiadomo, że koszty obsługi pożyczek nie mogą przekroczyć 

10% środków na pożyczki.  Z drugiej strony, ponieważ kwota ta jest swojego rodzaju 

zyskiem dla operatora, takie rozwiązanie może spowodować, że pożyczki udzielane 

mogą być osobom, które ich nie potrzebują, a w ekstremalnej sytuacji może 

prowadzić to do nadużyć w postaci „naboru klientów z ulicy”. 

Pośrednik finansowy – w tym przypadku fundusz pożyczkowy – z założenia działa 

dla zysku, cele założone w programach operacyjnych, nie mają dla niego de facto 

znaczenia (poza formalnym wypełnieniem warunków umowy). Fundusz pożyczkowy 

działa w zasadzie zero-jedynkowo: czy pożyczka została udzielona i czy można 

skorzystać z 10% ryczałtu na koszty pośrednie. W interesie operatorów – funduszy 

pożyczkowych jest udzielenie pożyczek, charakterystyka klienta nie ma dla nich 

większego znaczenia To, na jaki cel i komu jest udzielana pożyczka nie jest dla niego 

istotne, o ile pożyczkobiorca spełnia kryteria zawarte w regulaminach. Przy 

całkowitym otwarciu możliwości aplikowania operatorzy będą sięgać zatem po 

łatwiejszych klientów np. poprzez współpracę z firmami szkoleniowymi, głównie 

z branży ICT (jako tej o największym udziale w wybieranych formach kształcenia). 

Potrzebna jest zatem centralna kampania świadomościowa, która pozwoliłaby 

informować o korzyściach kształcenia i przy okazji prezentować program pomocy 

zwrotnej. Jednocześnie docierała by do szerokiej grupy potencjalnych odbiorców 

pomocy, w tym dzięki zastosowaniu odpowiednich kanałów – do grup 

defaworyzowanych: 

- przestrzennie (ogólnopolska TV, prasa lokalna, wykorzystanie lokalnych 

pośredników – np. strony urzędu gminy, PUP, lokalnych NGO), 

- społeczno – ekonomicznie (wykorzystanie jako pośredników organizacji 

wspierających bezrobotnych, osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej i 

niepełnosprawnych). 

Operatorzy funduszy korzystali już częściowo z tych kanałów docierania do grup 

defaworyzowanych, jednak, aby były faktycznie skuteczne, powinny być 

wykorzystywane w zdecydowanie większym stopniu. Nawiązywanie relacji z 

partnerami lokalnymi wymaga jednak przede wszystkim odpowiednich zasobów 

ludzkich zaangażowanych w działania promocyjne po stronie operatora. 

Niewystarczające zasoby ludzki są jednym z powodów, dla których kampania o 

zasięgu ogólnopolskim nie może być prowadzona przez operatorów funduszy. 

Przede wszystkim jednak operatorzy jako podmioty działające dla zysku nie 

przeznaczą niepotrzebnych środków na marketing, jeżeli będą mogli pozyskać 
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klientów tańszym kosztem poprzez promocję punktową. Jeśli uda im się nawiązać 

współpracę np. z firmami szkoleniowymi, które dostarczą zasobu klientów, to nie 

będą musieli się dalej promować, ponieważ będą mogli osiągnąć swoje cele w 

postaci udzielenia pożyczek na określoną kwotę. Efektem będzie wsparcie klientów 

kilku firm szkoleniowych, ale nie rozwiąże to problemu niskiej świadomości 

konieczności dokształcania się przez dorosłych, ponieważ informacja nie dotrze 

szeroko do potencjalnych klientów.  

Czy zastosowanie podejścia popytowego ma szansę zwiększyć udział Polaków 

w kształceniu ustawicznym? Na pewno kształcenie, za które uczestnik musi zapłacić 

wybierane są bardziej świadomie, w sposób przemyślany. Jednocześnie uczestnicy 

mają świadomość, że oni sami decydują o formie i temacie dokształcania, co 

zwiększa zaangażowanie i odpowiedzialność. Prostota mechanizmu, 

nieskomplikowane wymagania formalne zachęcają do podjęcia dodatkowego 

nauczania. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych zasadach (nieoprocentowane 

z możliwością umorzenia), co oznacza, że skorzystać z nich mogą np. osoby 

bezrobotne lub takie, które chcą rozwijać kwalifikacje niezwiązane z wykonywanym 

zawodem – czyli grupy, które raczej nie mogłyby skorzystać z innego wsparcia na 

dokształcanie. Rozwiązanie natomiast jest przede wszystkim „dla wybranych” czyli 

dla grup, do których dotarła promocja oraz do tych osób, które same aktywnie 

poszukują możliwości rozwoju kwalifikacji i kompetencji. Wśród pożyczkodawców 

zauważalną grupę stanowią osoby, które zaciągnęły pożyczkę na sfinansowanie 

studiów MBA, czy specjalistycznych szkoleń zagranicznych – czyli osoby na wstępie 

bardziej świadome swej drogi zawodowej, o lepszej startowej pozycji na rynku pracy.  

Efektywność kształcenia dzięki temu ma szanse być wyższa niż w przypadku 

kształcenia finansowanego z dotacji, natomiast nie przyniesie rewolucyjnego wzrostu 

wskaźnika kształcenia dorosłych Polaków. 
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5 Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną 

Dokument prezentuje koncepcję ewaluacji i monitorowania projektów, które będą 

zrealizowane w ramach konkursu na makro-innowacje w temacie: Środowiskowy 

system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – etap II, Oś IV 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, „Innowacje społeczne i 

współpraca ponadnarodowa”.  

Modele obecnie zakwalifikowane do testowania to dwa spośród kilku, które jeszcze 

będą przyjęte. Już w tych dwóch przypadkach widać, ze zakładane podejścia są 

bardzo różne, mają zupełnie odmienny zasięg, sposób dotarcia do odbiorców i różne 

formy wsparcia. Dlatego przygotowanie jednej metodologii dla projektów, z których 

większości nie mieliśmy możliwości dokładnie poznać, jest trudne i obciążone 

ryzykiem.  

W związku z tym chcemy podkreślić, że przedstawiona tu metodyka, przygotowana 

po dokładnym zapoznaniu się z dwoma modelami, jest pewnym minimum. Należy ją 

traktować jako wstępne założenie, które być może w momencie wybrania 

pozostałych projektów do realizacji, będzie wymagało modyfikacji.  

Przygotowanie metodyki jest niezbędne, by możliwe było przeprowadzenie badań 

tożsamych dla wszystkich testowanych modeli. Istotny dla prowadzenia ewaluacji jest 

fakt, że wszelkie wydatki związane z ewaluacją w badanym konkursie są 

niekwalifikowane. Dlatego po stronie Instytucji Organizującej Konkurs leży 

zaplanowanie badań, zaś przeprowadzenie ewaluacji będzie należeć do wykonawcy 

niniejszego badania. Zatem przygotowując metodologię zwracano uwagę, by 

działania badawcze, których realizacja leży po stronie projektodawcy, były 

ograniczone do niezbędnego minimum.  

W przypadku modeli testowanych w badanym konkursie należy też zaznaczyć, że – 

w odróżnieniu od projektów dotyczących deinstytucjonalizacji lecznictwa 

psychiatrycznego – w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

nie ma doświadczeń badawczych, pozwalających weryfikować tego typu innowacyjne 

podejścia służące zwiększeniu samodzielności osób z niepełnosprawnością 

intelektualną (OzNI) w społeczeństwie. Model biopsychospołecznego funkcjonowania 

osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, będący dominującym w krajach 

zachodnich podejściem, w Polsce dopiero zaczyna być wdrażany. W 2019 roku 

założenia tego modelu będą prowadzane do podstawy programowej w szkołach 

specjalnych. Obecnie jednak nie istnieje dorobek badawczy ani gotowe narzędzia, 

które mogłyby stanowić podstawę do badań. W ewaluacji opisanego tutaj konkursu 

utrudnieniem jest również fakt, że realizatorzy nie mogli uwzględnić w swoich 

projektach działań badawczych, poza obowiązkową sprawozdawczością. Dlatego 

wszystkie zaproponowane działania badawcze, których realizacja leży po stronie 

projektodawcy, ograniczone są do niezbędnego minimum. Więcej na ten temat 

opisano w rozdziale dotyczącym koncepcji badania.  
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Zakładamy, że zaproponowana tutaj metodyka badania pozwoli na uwzględnienie 

różnorodności testowanych modeli, ale jednocześnie uwzględnia ramy konkursu, w 

ramach którego są realizowane.   

Na końcu dokumentu, przed załącznikami, przedstawiliśmy również krótkie 

podsumowanie w punktach z dotychczasowej realizacji konkursu. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że rozmawialiśmy z przedstawicielami jedynie dwóch projektów. 

5.1 Założenia badania  

5.1.1 Cele badania  

Celem głównym badania jest ocena i bieżący monitoring jakości wsparcia 

realizowanego w formie innowacji społecznych, w tym w odniesieniu do celów 

określonych dla IV Osi Priorytetowej PO WER oraz pozyskanie bieżącej, pogłębionej 

wiedzy w odniesieniu do interwencji realizowanych w obszarze innowacji 

społecznych. Przedmiotowe badania powinno mieć zatem charakter ewaluacji 

towarzyszącej wdrażaniu interwencji realizowanej w ramach Osi IV Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).  

Konkurs obejmuje projekty mające na celu diagnozę i opracowania modeli wsparcia 

OzNI. Zgodnie z założeniami, cele badania ewaluacyjnego są następujące: 

 

Cel pierwszy zwraca uwagę na ocenę skuteczności i adekwatności poszczególnych 

działań realizowanych w ramach modeli, które są objęte testowaniem. Punktem 

odniesienia do oceny skuteczności wypracowanych modeli są przede wszystkim 

standardowe działania prowadzone w ramach wsparcia osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. W tym celu istotne jest, by uchwycić różnorodność testowanych 

rozwiązań. Odnośnie do trafności zaproponowanych rozwiązań istotne jest 

zweryfikowanie potrzeb odbiorców, na które obecnie nie ma odpowiedzi na rynku 

wsparcia. 

Cel drugi ma umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące 

upowszechniania testowanych rozwiązań. Ma też pomóc w sformułowaniu warunków 

powodzenia wprowadzenia ich do praktyki. W tym celu w większym stopniu zostanie 

położony nacisk na badanie możliwości wdrażania testowanych rozwiązań. 

Będziemy dążyć do stworzenia katalogu czynników wewnętrznych (związanych z 

wdrażaniem modelu), jak i zewnętrznych (kontekstowych), na temat których dane 

będą gromadzone w procesie ewaluacji.  

Cele badania 

1. Ocena skuteczności i adekwatności 
testowanych modeli. 

2. Ocena możliwości skalowania 
testowanych modeli oraz możliwości 

włączenia ich do praktyki. 
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Do powyżej określonych celów przypisano kryteria ewaluacyjne, wskazujące na 

podstawowe wątki analiz w ramach każdego z celów. Dla niniejszego badania są to: 

Cel 1: Ocena skuteczności i adekwatności testowanych modeli.  

Kryterium 

ewaluacji Definicja 

Skuteczność W jakim stopniu cele projektu zostały osiągnięte? 

Adekwatność W jakim stopniu modele przyczyniają się do 

rozwiązywania problemów osób z 

niepełnosprawnością intelektualną? 

Cel 2: Ocena potencjału do skalowania i wdrażania do praktyki testowanych 

modeli. 

Kryterium 

ewaluacji Definicja 

Efektywność Jaka jest efektywność wykorzystania zasobów w 

projekcie (czas, fundusze i zasoby ludzkie)? 

W jakim stopniu będzie możliwe utrzymanie 

wydajności ekonomicznej rozwiązań z projektu przy 

ich skalowaniu? 

Trafność W jakim stopniu zaproponowane modele możliwe są 

do zaadaptowania w istniejących uwarunkowaniach 

prawnych?  

 

5.1.2 Przedmiot badania - projekty 

Zakres przedmiotowy badania stanowią projekty wybrane do realizacji w II konkursie 

na Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną. W momencie przygotowania raportu do etapu II konkursu zostały 

wybrane 2 projekty: 

Podmioty składające Tytuł Skrócony opis projektu  

1. Polskie 

Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Niepełnosprawności

ą Intelektualną 

(PSONI),  

2. Stowarzyszenie Biuro 

Bezpieczna 

przyszłość 

osób z NI - 

testowanie 

modelu 

Poprawa jakości działań na rzecz osób 

dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną (OzNI) i zwiększenie ich 

bezpieczeństwa poprzez pilotażowe 

przetestowanie wypracowanego w 

konkursie I etapu modelu 

środowiskowego wsparcia Bezpieczna 
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Podmioty składające Tytuł Skrócony opis projektu  

Obsługi Ruchu 

Inicjatyw Społecznych 

BORIS,  

3. Stowarzyszenie 

Rodziców i Przyjaciół 

Dzieci Niewidomych i 

Słabowidzących Tęcza 

4. Stowarzyszenie 

HORYZONT 

5. Katolickie 

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 

Archidiecezji 

Warszawskiej 

6. Gmina Suwałki 

7. Powiat Olsztyński 

8. Powiat Jarosławski 

9. Starostwo Powiatowe 

w Ostródzie 

10. Gmina Miasto 

Elbląg 

11. Gmina Miasto Gdańsk 

12. Gmina i Miasto 

Goleniów 

13. Gmina Nidzica 

14. Uniwersytet 

Warszawski 

przyszłość OzNI w 8 społecznościach 

lokalnych w okresie od 1.09.2018 do 

31.03.2021. Cel realizowany będzie 

poprzez przetestowanie Modelu 

"Bezpieczna przyszłość osób z NI", który 

stanowi całościowy plan z uwzględnienie 

ścieżki wsparcia na udane życie osoby z 

NI działający w oparciu o 3 filary:  

1. Osobistą sieć wsparcia/otoczenia 

osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną (krąg wsparcia osoby 

z NI). 

2. Rozwój pasji, zainteresowań, 

aktywności społecznej i 

samodzielności OzNI. 

3. Zaplanowanie z rodziną i z OzNI 

zabezpieczenia przyszłości OzNI w 

tym: finansowe, mieszkaniowe, 

zdrowotne, socjalne. 

Główne narzędzia Modelu to krąg 

wsparcia i plan na przyszłość dla OzNI. 

Krąg to środowiskowy system wsparcia i 

opieki, na który składają się osoby i 

instytucje uczestniczące w codziennym 

życiu OzNI i od których zależy jakość jej 

obecnego i przyszłego życia, np. 

wolontariusze, rodzina, specjaliści. 

Wspólnie pracują nad rozwojem 

umiejętności i pasji OzNI, stwarzają jej 

możliwości aktywnego udziału w lokalnej 

społeczności, otaczają ją opieką i tworzą 

zabezpieczenie przyszłego 

samodzielnego funkcjonowania. Plan na 

przyszłość to dokument stworzony 

wspólnie z rodziną i OzNI zawierający 

skonkretyzowaną wizję przyszłości OzNI 

dotyczącą obszarów ich życia oraz życia 

rodziny, koniecznych do przepracowania, 

omówienia, zmiany aby zbudować 

bezpieczną przyszłość OzNI m.in: 

sposób funkcjonowania OzNI w rodzinie i 

jej rolę, relacje między członkami rodziny, 

zasoby otoczenia społecznego rodziny i 
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Podmioty składające Tytuł Skrócony opis projektu  

jej otwartość, warunki mieszkaniowe, 

finansowe, życiowe; sytuację prawną 

OzNI, sytuację osobistą. 

1. Stowarzyszenie Na 

Tak 

2. Miasto Poznań 

 

Dorośli – 

niezależni – 

w praktyce. 

Wdrożenie 

modelu 

wsparcia 

dorosłych 

osób z 

niepełnospra

wnością 

intelektualną 

w środowisku 

życia. 

Celem głównym projektu jest 

zwiększenie dostępu do usług 

świadczonych na rzecz dorosłych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną 

(OzNI) i ich rodzin poprzez 

przetestowanie kompleksowego 

środowiskowego modelu wsparcia 

dorosłych OzNI. Cel będzie realizowany 

od IX.2018 do VIII.2021 r. na terenie 

miasta Poznania i powiatu poznańskiego. 

Model zostanie przetestowany wśród 250 

OzNI powyżej 18 r.ż. i 250 opiekunów 

faktycznych (OF). Do grupy docelowej 

zakwalifikowane zostaną OzNI 

korzystające m. in. ze wsparcia 

poznańskich dziennych placówek 

opiekuńczych, terapeutycznych, 

rehabilitacyjnych i edukacyjnych. 

Odbiorcami będzie także 250 rodziców 

i/lub opiekunów faktycznych dorosłych 

OzNI.  Zgodnie z wypracowanym 

Modelem, grupę docelową tworzą także 

użytkownicy korzystający z 

przetestowanego Modelu - lokalne 

instytucje publiczne i społeczność 

lokalna. Model zakłada koordynację 

działań różnych podmiotów działających 

na terenie Miasta Poznania na rzecz 

OzNI. W modelu możliwa będzie 

poprawa funkcjonowania OzNI w 

systemie polityki społecznej. Odciążony 

zostanie system wsparcia publicznego, a 

dzięki innowacyjnemu podejściu 

wprowadzone zostaną rozwiązania, które 

nie mogłyby zostać zastosowane w 

obowiązującym systemie. 
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5.1.3 Podmiot badania – interesariusze 

W działaniach objętych analizowanym konkursem są zaangażowane różne grupy 

interesariuszy, które określają zakres podmiotowy badania. Dla każdego z celów 

szczegółowych badania wskazujemy podstawowych interesariuszy. 

Cel 1: Ocena skuteczności i adekwatności testowanych modeli 

W przypadku tego celu kluczowymi podmiotami analizy jest sieć wsparcia stworzona 

wokół OzNI, uwzględniająca wszystkie pokazane niżej na schemacie okręgi. Z jednej 

strony istotne będzie zweryfikowanie czy one odpowiadają potrzebom i 

możliwościom tych osób i podmiotów. Z drugiej - czy taka sieć może działać 

skutecznie, czy jest sprawna w realizacji swoich założeń.  

Cel 2: Ocena potencjału do skalowania i wdrażania do praktyki testowanych 

modeli. 

W przypadku tego celu kluczowymi podmiotami analizy są członkowie zespołu 

koordynującego projekt, z uwzględnieniem wszystkich partnerów i ich ról, jakie pełnią 

w modelu. Szczególny nacisk położony będzie na kwestie związane z potencjałem 

i zasobami niezbędnymi do wdrożenia modelu. Analizowana będzie też współpraca 

pomiędzy kluczowymi instytucjami w modelu. Do weryfikacji tego celu będzie 

niezbędne również, w kolejnym dalszym etapie badania, uwzględnienie opinii 

ekspertów w zakresie możliwości wdrożenia przetestowanych rozwiązań oraz 

określenia niezbędnych warunków. 

 

OzNI 

Rodziny OzNI objęte 
wsparciem 

Personel projektu 
pracujący z rodzinami i 
OzNI 

Społeczność lokalna, 
sąsiedzi, znajomi 

Instytucje opieki i inne 
podmioty (np. NGO) 

System prawno-finansowy 

funkcjonowania OzNI 
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Rysunek 6. Schemat prezentujący interesariuszy modelu w sieci  

Niezależnie od testowanego modelu, zgodnie z przyjętą koncepcją opisaną niżej, w 

przypadku każdego z projektów będzie można uwzględnić dwie opisane 

perspektywy: projektu oraz interesariuszy. 

 

5.2 Koncepcja badania 

5.2.1 Podejście  

Najnowsza definicja niepełnosprawności intelektualnej opracowana przez American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), wskazuje, że 

niepełnosprawność ta charakteryzuje się znacznymi ograniczeniami w 

funkcjonowaniu intelektualnym (dotyczy ono ogólnych zdolności umysłowych, takich 

jak: rozumowanie, uczenie się, rozwiązywanie problemów) oraz równocześnie w 

zachowaniach przystosowawczych, które obejmują codzienne umiejętności 

społeczne i praktyczne. Niepełnosprawność intelektualna jest zjawiskiem złożonym, 

charakteryzującym się występowaniem niejednorodnych zaburzeń o różnej genezie, 

obrazie i przebiegu klinicznym. Definicja niepełnosprawności intelektualnej przyjęta 

przez Światową Organizację Zdrowia podkreśla znacznie niższy od przeciętnego 

ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy istotne 

ograniczenie funkcjonowania przystosowawczego, co najmniej w zakresie dwóch lub 

więcej rodzajów sprawności:  

 porozumiewania się,  

 troski o siebie,  

 trybu życia domowego,  

 sprawności społeczno-interpersonalnych,  

 korzystania ze środków zabezpieczenia pracy,  

 sposobów organizowania czasu wolnego,  

 troski o zdrowie i bezpieczeństwo.  

Niepełnosprawność intelektualna objawia się przed 18 rokiem życia.  

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat sytuacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną uległa zmianie. Nastąpiła znacząca ewolucja w podejściu do 

niepełnosprawności, powstał nowy paradygmat w jej postrzeganiu. Wyrazem tego 

jest między innymi Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która 

podkreśla, że żadne prawo, w stosunku do żadnej osoby z niepełnosprawnością nie 

powinno być pomijane. Zmieniło się postrzeganie osób z niepełnosprawnością 

intelektualną: z negatywnego koncentrującego się na deficytach i ograniczeniach, na 

pozytywne z naciskiem na ich zalety, mocne strony, umiejętności społeczne oraz 

możliwości aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jak znacząco określiła to 

Marzena Bałtowska-Jucha: „Niepełnosprawność nie tkwi tylko w człowieku. To 



74 
 

środowisko czyni człowieka bardziej niepełnosprawnym niż jest on 

w rzeczywistości. Niepełnosprawność traktowana jest dynamicznie, nie jako pewien 

brak po stronie jednostki, ale jako interakcja między osobą z niepełnosprawnością 

a środowiskiem, podlegająca ciągłym zmianom”. 

Idea wyrównywania szans jest centralnym pojęciem, wokół którego tworzy się 

indywidualne rozwiązania, które wynikają z przeświadczenia, że „upośledzenie 

umysłowe nie musi być traktowane jako dysfunkcja i niepełnosprawność. Może być 

ujmowane jako specyficzny sposób bycia człowiekiem, stanowić wartość i 

przyczyniać się do wzbogacenia życia nas wszystkich” (Zakrzewska-Manterys E.).  

Znacznie zmniejszyła się tendencja, by izolować osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną w zamkniętych ośrodkach, za to stopniowo – zarówno na świecie, jak i 

w Polsce – rozwijają się alternatywne formy wsparcia.  

Należy też podkreślić, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są coraz 

częściej postrzegane jako podmioty wolności i praw34. Odchodzi się więc do 

traktowania OzNI przez pryzmat niepełnosprawności, ograniczeń i deficytów. 

Wszystkie kilkudziesięciu lat te zmiany wpisują się w nowy, coraz bardziej 

powszechny paradygmat społecznego modelu niepełnosprawności (Wołowicz-

Ruszkowska A. 2017), który akcentuje działania obywatelskie i indywidualne 

wspieranie OzNI. Jego podstawowe założenia zostały sformułowane w opozycji do 

modelu medycznego. 

 Osoba z niepełnosprawnością jest traktowana podmiotowo. 

 Należy udostępniać osobom z niepełnosprawnością wszelkie możliwości, z 

których korzysta ogół obywateli. 

 Udzielanie wsparcia powinno być prawnym obowiązkiem państwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
34

 „Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach” – Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka. 

„Innowacyjną metodą pozwalająca na indywidualnym podejście w procesie 

diagnozy jest zastosowanie elementów Międzynarodowej Klasyfikacji 

Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) do opisu funkcjonowania 

osoby. Koncepcja Klasyfikacji ICF zakłada postrzeganie człowieka w kontekście 

całościowym i wielowymiarowym, z uwzględnieniem środowiska, w którym 

dany człowiek funkcjonuje. Ta wielowymiarowość daje szansę każdej osobie, w 

tym osobie z niepełnosprawnością na określenie indywidualnego potencjału oraz 

czynników mających wpływ na jego ograniczanie bądź rozwój. Dodatkowo 

pozwala na zastosowanie pewnych wspólnych uniwersalnych mierników, które 

oceniają stopień ograniczenia bądź trudności zarówno osoby jak i otoczenia, 

pozwala na ustalenie priorytetów w planowanym działaniu oraz ocenie wyników 

zastosowanych interwencji. Filozofia koncepcji oraz jej uniwersalizm daje szansę 

na wprowadzenie jednolitego standardu diagnozy funkcjonowania oraz 

kategoryzowania niezbędnych rodzajów wsparcia”. 

Za: Marzena Bałtowska-Jucha, Marzena Głaz-Skirzyńska „Międzynarodowa 

Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) – innowacyjne 

podejście do opisu funkcjonowania społeczna –zawodowego osób 

z niepełnosprawnością intelektualną” 
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Osoby z niepełnosprawnością powinny być wspierane w środowiskach, w których 

mieszkają przy jednoczesnym zapewnieniu im warunków do samodzielnej 

aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym. 

Podsumowując obecnie podkreśla się, że należy dostosować środowisko osób 

z niepełnosprawnościami do ich potrzeb. Należy więc budować sieć formalnych 

i nieformalnych grup wsparcia, zmieniać instytucje, by oferowały wsparcie 

zindywidualizowane oraz zmieniać postawy społeczne wobec niepełnosprawności 

i świadomość otoczenia. Istotą integracji powinno być bowiem rzeczywiste łączenie 

osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Integracja to subiektywne i 

rzeczywiste włączenie osób upośledzonych w społeczną organizację osób 

pełnosprawnych (Głodkowska 2005: 111). 

W świetle powyższych zmian dotyczących OzNI ważną interwencją jest konkurs, 

mający na celu rozwijanie w Polsce środowiskowego systemu wsparcia osób 

dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Innowacyjne projekty realizowane w 

ramach konkursu mają szasnę wyjść naprzeciw zmianom i podejściu do OzNI, które 

właśnie mają miejsce. Projekty mają stymulować rozwój usług na poziomie lokalnym, 

które są alternatywą dla opieki instytucjonalnej (w tym głównie zapewnianej przez 

Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej i inne dla OzNI), które wzmacniają system wsparcia dla tych osób.  

Projekty, które zgłoszono do konkursu, mają być odpowiedzią na problemy osób 

z niepełnosprawnościami, nie tylko w ujęciu poprawy sytuacji życiowej tych osób, ale 

też mają zapoczątkować zmiany systemowe. Problemy te zostały szczegółowo 

sformułowane w dokumentacji konkursowej: 

1. brak skoordynowanego, międzysektorowego, zindywidualizowanego 

systemu działań wobec osób dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną, dopasowanego m.in. do zróżnicowanego stopnia stanu 

zdrowia i możliwości psychofizycznych i funkcjonowania tych osób, który 

przy zapewnieniu odpowiednich warunków środowiskowych umożliwiłyby 

ich równoprawny udział w życiu społecznym,  

2. brak systemu pomocy w prawnym i finansowym zabezpieczeniu osób 

z niepełnosprawnością intelektualną na wypadek śmierci osób bliskich lub 

niemożności sprawowania przez nich dalszej opieki, pozwalającego 

osobie z niepełnosprawnością intelektualną na pozostanie w 

dotychczasowym miejscu zamieszkania po śmierci opiekunów, 

3. brak wsparcia dla rodzin i opiekunów, którzy podejmując trud opieki 

nad osobą z niepełnosprawnością intelektualną, często same zostają 

wykluczone z życia społecznozawodowego (wykluczenie społeczne i 

zawodowe), a których problemy wpływające na zdolność sprawowania 

opieki i wsparcia rosną wraz z wiekiem własnym oraz dziecka przy 

jednoczesnym zmniejszeniu potencjału finansowego rodziny (brak 

dochodów z pracy),  



76 
 

4. brak systemu wsparcia w sytuacji kryzysu w rodzinie, a zwłaszcza 

problemów związanych ze starzeniem się rodziców lub opiekunów oraz 

konieczności przerwy regeneracyjnej dla rodziny,  

5. brak środowiskowych sieci wsparcia dla rodzin i osób z 

niepełnosprawnością intelektualną,  

6. nadopiekuńczość rodzin, brak odpowiednio stopniowanych wymagań 

i oczekiwań wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną powodujący, 

iż osoby te nie czują się wystarczająco silne i kompetentne do 

podejmowania działań,  

7. brak zaplanowanej i spójnej koncepcji aktywizacji 

społecznej/zawodowej. 

Problemy te pokazują, z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz ich opiekunowie. Zarysowują też obszary, w jakich pożądane są 

zmiany. Głównym zadaniem systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami 

intelektualnymi jest dążenie do zdobycia przez nich zaradności życiowej, zdolności 

do porozumiewania się z otoczeniem, zdolności do wykonywania pracy oraz 

możliwości włączenia się w życie grupy społecznej (Sękowska 2001: 231).  

Konkurs na makro innowacje wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną daje podstawy do tego, by możliwe było wypracowanie rozwiązań w 

środowisku funkcjonowania OzNI, które jest kluczowe w procesie zwiększania ich 

samodzielności, na co wskazuje Radosław Piotrowicz: „Osiągniecie dorosłości jest 

olbrzymim wyzwaniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Długofalowym 

celem rehabilitacji jest przygotowanie osoby z niepełnosprawnością do odgrywania 

określonych ról społecznych w sposób godny i zapewniający jej samorealizację. 

Zadanie polega na zintegrowaniu jednostki ze społecznością lokalną, 

wykorzystaniu jej potencjału zawodowego, odciążeniu rodziny w zapewnieniu opieki” 

(Piotrowicz: 2010). Wskazuje się na następujące wymiary, w jakich powinny 

prowadzone być działania dla tych osób:  

 fizyczno-biologiczny, poprzez rehabilitację, propagowanie zdrowego stylu 

życia, kształtowanie właściwego stosunku do choroby, starości, zdrowia i 

sportu.  

 psychologiczno-społeczny, poprzez analizę potrzeb, pragnień, dążeń i 

wartości kształtowanie właściwych relacji społecznych, umiejętności 

werbalizacji pragnień, uczuć, empatii, asertywności, samooceny i 

samoakceptacji,  

 noetyczny, dający możliwość swobodnego dokonywania wyboru, zajmowania 

postawy wobec uwarunkowań i okoliczności. Ważne jest kształtowanie 

świadomego odniesienia do siebie i świata zewnętrznego, w wyniku, którego 

powstaje mechanizm właściwego, zgodnego ze stanem faktycznym 

odczytywania rzeczywistości, umożliwiający podejmowanie właściwych 

wyborów (Krośniak-Kiszka, 2005: 50-51).  
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W Polsce funkcjonuje wieloszczeblowy i wielosektorowy system instytucji 

publicznych świadczących wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Swoim zakresem 

działania obejmuje on praktycznie wszystkie sfery życia osób niepełnosprawnych, co 

powinno gwarantować skuteczne zaspokajanie potrzeb tej kategorii osób i zapewniać 

ich dobre funkcjonowanie w społeczeństwie. Bliższe przyjrzenie się prawnie 

określonemu zakresowi działania instytucji i  faktycznej ich aktywności prowadzi 

jednak do wniosku, iż pojawiają się w tym układzie instytucji istotne luki, które 

skutkują generalnie niezadowalającym poziomem wsparcia i występowaniem 

licznych problemów w integracji społecznej osób niepełnosprawnych (Gąciarz B., 

Kubicki P., Rudnicki P., 2014: 105). Do tego należy dodać brak koordynacji działań 

instytucji zajmujących się pomocą OzNI: podmiotów publicznych, organizacji 

pozarządowych oraz innych.  

Projekty, realizowane w ramach konkursu mają charakter innowacyjny. Służą 

przetestowaniu w małej skali rozwiązań, które – poprzez ich upowszechnienie mają 

przyczynić się do zmian systemowych. System wsparcia osób niepełnosprawnych 

należy traktować jako układ lokalny, działający w otoczeniu osoby z 

niepełnosprawnością. Na taki system składają się następujące elementy: 

 Odbiorcy wsparcia (osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny, opiekunowie) – 

cechy społeczno-demograficzne, gotowość do zmiany sytuacji, oczekiwania i 

potrzeby dotyczące wsparcia IOKe wsparcia – z różnych sektorów (cechy tych 

podmiotów, zasięg, zadania), 

 Pracownicy instytucji – ich postawy, 

 Programy i strategie działania, wyznaczające cele do osiągnięcia oraz 

współpraca pomiędzy różnymi aktorami zaangażowanymi w ich realizację, 

 Unormowania prawne, w których funkcjonują OzNI i instytucje. 

W metodyce badania projektów przyjętych do realizacji niezbędne jest uwzględnienie 

całościowego kontekst funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną 

opisanego wyżej oraz zróżnicowania ich potrzeb.  

5.2.2 Rama analityczna CIMO 

Zgodnie z przyjętą ogólną logiką całego badania w ewaluacji projektów dotyczących 

wsparcia OzNI zastosowane będzie podejście wywodzące się z nurtu tzw. realistic 

approach, tj. ramy analitycznej CIMO. Schematycznie przedstawiono ją poniżej: 
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Badanie ma dostarczyć dowodów i pomóc w analizowaniu ich w podziale na 

merytoryczne bloki: 

 Kontekst (C) – w tym miejscu przeanalizowane będą kwestie dotyczące 

uwarunkowań prawnych, instytucjonalnych, dotychczasowych praktyk, relacji 

między aktorami w poszczególnych projektów, ale też w ujęciu ogólnym – 

dotyczącym systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną 

tworzonego w nowym, biopsychospołecznym paradygmacie. 

 Interwencja (I) – tutaj należy skupić się na analizowanych interwencjach – 

poszczególnych projektach. W tej części badane będą kwestie dotyczące form 

wsparcia (zasady, zasoby, czas) oraz wszystko to, co dotyczy działań 

projektowych. 

 Mechanizmy (M) – ten blok ma umożliwić odpowiedzenie na pytanie jak 

interwencja w ujęciu całościowym (konkursy, projekty, modele) zadziałała, 

jakie reakcje uruchomiła w odbiorcach interwencji, jakie mechanizmy 

odblokowała/zablokowała, jakie czynniki wspierały interwencje, a jakie je 

hamowały. 

 Rezultaty (O) – w tym miejscu znajdzie się analiza osiągniętych efektów w 

stosunku do przyjętych zamierzeń. Szczególną uwagę należy zwrócić nie tylko 

na spodziewaną poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

ale na zmiany służące budowaniu systemu i trwałych rozwiązań w różnych 

kontekstach. 

Ze względu na to, że biopsychospołeczny model wspierania osób z 

niepełnosprawnością intelektualną jest stosunkowo nowym podejściem na gruncie 

polskim, brakuje usystematyzowanych badań, które mogłyby stanowić 

podstawę teoretyczną koncepcji ewaluacji projektów konkursowych. Instytucje 

i organizacje działające na rzecz OzNI mają różne doświadczenia w tym 

zakresie. Wypracowały też sieć relacji z podmiotami zagranicznymi, dzięki którym 

mogą przenosić rozwiązania do Polski i testować je w swoich środowiskach. Nie ma 

jednak sprawdzonych metod i narzędzi oceny interwencji systemowych w obszarze 

Context 

Intervention 

Mechanism 

Outcome 
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wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną na gruncie polskim, (polskich 

uwarunkowań formalno-prawnych). To stanowiło wyzwanie w opracowaniu koncepcji 

ewaluacji projektów konkursowych. 

Dlatego optymalnym rozwiązaniem będzie partycypacyjny plan badania. Oznacza 

to, że w opracowaniu koncepcji ewaluacji angażuje się interesariuszy, czyli 

projektodawców. Zależało nam, by to podmioty, które opracowały koncepcje 

wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, były podstawowym źródłem 

informacji o kontekście, w jakim powstał dany model oraz o prowadzonych 

działaniach. 

W ramach partycypacyjnego planu badawczego nie stosuje się podziału badacz vs. 

przedmiot badania czy też źródło informacji. W tym podejściu organizuje się 

interakcyjną wspólnotę refleksyjną, której głównymi aktorami są przedstawiciele 

tych środowisk, dla których pytania stawiane w badaniu są ważne z punktu widzenia 

ich roli w społeczeństwie, ich aktywności, odpowiedzialności czy też zainteresowań. 

Wówczas nie tylko badacze, ale także eksperci i interesariusze z pola innowacji 

społecznych – w tym wypadku środowiskowego wspierania OzNI, stają się 

pełnoprawnymi współ-badaczami, przyczyniają się istotnie do ukierunkowania 

badania, nadania mu właściwej formy, odpowiedniego położenia akcentów. Taka 

forma pracy nad koncepcją badania na początku ma wpływ na realizację badania i 

jego końcowy efekt, czyli trafność rekomendacji oraz ich wdrażanie. Jeśli 

interesariusze są zaangażowani w tworzenie koncepcji badania, dobrze ją rozumieją 

i wiedzą, czemu badanie ma służyć.  

Pierwszym etapem w pracy nad koncepcją badania była jego konceptualizacja. 

Obejmowała wstępną analizę danych zastanych, wywiady jakościowe z kluczowymi 

interesariuszami z poszczególnych projektów. Uzyskany w ten sposób materiał miał 

być podstawą przeprowadzenia warsztatu strukturyzacyjnego z 

projektodawcami, na którym planowano doprecyzowanie zagadnień/obszarów i 

pytań badawczych. 

Celem działań związanych z konceptualizacją było wypracowanie wspólnych ram 

badania przy jednoczesnym uwzględnieniu różnorodności podmiotów i 

prowadzonych przez nich działań. Etap ten miał kończyć się rozpisaniem organizacji i 

metod badawczych użytych do analiz w ramach danego raportu tematycznego.  

Niewątpliwą zaletą partycypacyjnego planu badawczego jest również jego 

nastawienie na uczenie się i budowanie kompetencji osób i instytucji uczestniczących 

w realizacji badania (interesariuszy). W przypadku ewaluacji osi priorytetowej 

dotyczącej innowacji społecznych jest to o tyle ważne, że ewaluacja może być 

jednym z elementów budowania porozumienia między różnymi aktorami i 

wzmacniania tego, co zamawiający w SOPZ nazwał „ekosystemem” wdrażania 

innowacji społecznych, ich upowszechniania i włączania do głównego nurtu.  

Jednak ze względu na opóźnienie konkursu na etapie przygotowania raportu 

były dostępne tylko dwa projekty i ich kadra. Pozostałe projekty nadal znajdują 
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się w fazie oceny, więc ich przedstawiciele nie mogli wziąć udziału w badaniu i 

przygotowywaniu metodyki. Należy więc zaznaczyć, że proponowane rozwiązania 

nie zostały – z obiektywnych względów – w pełni zweryfikowane.  

Niezbędne jest dopracowanie koncepcji ewaluacji z pomocą pozostałych 

projektodawców. Dlatego należy zorganizować dodatkowe spotkanie z 

projektodawcami po podpisaniu umów na realizację projektów (np. w styczniu/lutym 

2019 r.). Szczegóły przebiegu badania opisano w kolejnym podrozdziale. 

5.3 Plan realizacji badania 

Proponujemy, by badanie składało się z dwóch poziomach: 

1. Bieżącym: obejmującym monitorowanie postępu projektów. 

2. Śródokresowym: obejmującym ewaluację projektów. 

Poniżej opisano każdy z etapów. 

5.3.1 Monitoring 

Monitoring jest działaniem, które prowadzi realizator projektu. Podczas zbierania 

danych do opracowania metodyki weryfikowaliśmy zaproponowane narzędzie 

monitoringowe dla projektodawców, które musi spełniać następujące warunki: 

1. dawać możliwość wpisywania takiego samego rodzaju danych dla 

każdego z różnych projektów, 

2. umożliwiać uwzględnienie ich różnorodności (przez wpisanie 

wskaźników dotyczących konkretnego projektu). 

Badani uznali, że wpisywanie dodatkowych danych w opisanym w narzędziu zakresie 

(poza przygotowywaniem sprawozdań) jest możliwe do wykonania w ramach 

prowadzenia przez projektodawców monitoringu. Jednocześnie da im to następujące 

korzyści: 

1. umożliwili śledzenie zmian w odstępach kwartalnych przy użyciu jednego 

spójnego narzędzia, 

2. umożliwi poznanie ewentualnych zmian w kontekście, w jakim funkcjonuje 

projekt, ponieważ w każdym kwartale istnieje konieczność wpisania uwag do 

osiągniętych wskaźników, 

3. da niezależność ewaluatorom w dostępie do danych dotyczących wskaźników 

bez konieczności przygotowywania dokumentów przez opiekunów projektów 

w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.  

Uzupełnianie danych w narzędziu monitoringowym polega na wpisaniu w trybie 

kwartalnym danych dotyczących postępu w realizacji osiągania wskaźników, które 

projektodawca założył we wniosku o dofinansowanie. Narzędzie, które będzie służyło 

do tego celu, zostało skonsultowane z przedstawicielami dwóch wybranych do 

realizacji projektów.   
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W procesie przygotowywania metodyki ustalono, że zebranie danych, które mają być 

weryfikowane w monitoringu, powinno być zgodne czasowo z trybem 

sprawozdawczym, któremu projektodawcy podlegają w Ministerstwie Inwestycji i 

Rozwoju. Dlatego zaproponowano, by sprawozdania były sporządzane kwartalnie. 

Taką częstotliwość uwzględnia też narzędzie monitoringowe, które zostało 

przedstawione w załącznikach.  

Narzędzie zakłada, że: 

1. Każdy projektodawca w pierwszej kolumnie podaje wskaźniki, które powinny 

być osiągnięte i monitorowane w danym projekcie. Informacje te będą 

pochodzić z wniosku o dofinansowanie. 

 W drugiej kolumnie wpisuje się planowaną wysokość wskaźnika 

 Następnie raz na kwartał koordynator projektu (lub inna osoba do tego 

oddelegowana) odpowiada na pytania umieszczone w kolejnych kolumnach 

dla danego kwartału, w tym między innymi o: 

o Stopień realizacji celu (odpowiedź wpisana cyfrą).  

o Zgodność osiągnięcia wskaźnika z założeniem harmonogramu. 

Możliwe odpowiedzi: 1- w pełni zgodny, 2 niezgodny – zbyt niski, 3 

niezgodny – zbyt wysoki 

o Jeśli wcześniej odpowiedź nr 2 – należy wpisać przyczyny niższego 

osiągnięcia wskaźników. 

o Uwagi. Tu należy słownie wpisać inne ważne kwestie, które dotyczą 

danego wskaźnika w danym kwartale. Wszelkie zmiany związane z 

wielkością wskaźnika, ale również nieprzewidziane wcześniej trudności 

czy inne zmiany (np. partnera) które mogą mieć wpływ na osiąganie 

wskaźników. 

Każdy kwartał realizacji projektu ma zaplanowane te same kolumny (pytania). Zaleca 

się, by tabelę przekazać realizatorom projektu możliwie szybko po podjęciu decyzji o 

wyborze projektu.  

Dla wygody wpisywania poszczególnych danych i współdzielenia pliku z partnerami 

zaleca się by był to dokument dostępny online np. poprzez narzędzia typu Google 

documents.  Każdy realizator będzie swój własny plik, stworzony tylko dla niego 

przez wykonawcę. Współpraca dotycząca uzupełniania tego pliku będzie przebiegać 

między wykonawcą badania a realizatorem projektu, bez angażowania Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju. 

Dokument powinien być dostępny i na bieżąco uzupełniany, bo dzięki temu będzie 

stanowił źródło danych dla ewaluatorów oraz samych realizatorów. Dzięki temu, że 

nie jest rozbudowany będzie w szybki sposób umożliwiał zobaczenie postępu w 
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takim samym stopniu i pod takimi samymi względami dla wszystkich, bardzo różnych 

projektów.  

Wskaźniki  

Poniżej przedstawiono zakładane wskaźniki dla obu projektów, wyłonionych w 

konkursie, których realizacja się już rozpoczęła. Stopień osiągania tych wskaźników 

będzie monitorowany przy pomocy opisanego narzędzia. 

1. Wskaźniki dla projektu „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” 

(PSONI):
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Wskaźnik Wartość 

bazowa 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Źródło danych Sposób pomiaru 

K M O K M O 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba przetestowanych 

innowacji 

społecznych w skali makro 

     1 dokumentacja projektowa - 

sprawozdania specjalistów, 

raporty z badań w ramach 

laboratorium, 

zweryfikowany Model. 

Sposób pomiaru: analiza raportów 

z sesji laboratorium, z badań 

terenowych, analiza sprawozdań 

specjalistów, 

decyzja partnerstwa o 

zweryfikowaniu Modelu 

o poszczególne elementy na 

podstawie analiz raportów. 

Częstotliwość pomiaru: śr. co dwa 

miesiące w czasie sesji labor. i na 

koniec projektu. 

Liczba rodzin z OzNI u 

których 

wzrośnie poczucie 

bezpieczeństwa 

zabezpieczenia przyszłości 

OzNI 

poprzez stworzenie 

indywidualnego 

planu zabezpieczenia, 

zawierającego 

     60 dokument plan na przyszłość 

wypr. w ramach Zad 2. 

Sposób pomiaru: wywiad ustrukt. z 

rodziną i OzNI (2 razy/projekt - 

pocz. i koniec), raporty specjalistów 

ds. 

kręgów/rodzin (kwartalne). 
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Wskaźnik Wartość 

bazowa 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Źródło danych Sposób pomiaru 

K M O K M O 

konkretne rozwiązania w 

zakresie: 

finansów, ochrony zdrowia, 

mieszkania, relacji 

społecznych 

Wskaźnik Wartość 

bazowa 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Źródło danych Sposób pomiaru 

K M O K M O 

Wskaźniki produktu 

Liczba dorosłych OzNI 

objętych 

wsparciem w projekcie 

   43 37 80 Dokument. rekrutacyjne 

(form. PEFS), listy ze 

spotkań, raporty specj. ds. 

rodzin i kręgów. 

Sposób: analiza dok. PEFS, 

raportów, list ob., tworzenie listy 

uczestników (raz na kwartał i na 

koniec 

projektu). 

Liczba 

rodziców/opiekunów/członków 

otoczenia OzNI objętych 

wsparciem w 

projekcie 

   58 22 80 Dokument. rekrutacyjne 

(form. PEFS), listy ze 

spotkań, raporty specj. ds. 

rodzin i kręgów. 

Sposób: analiza dok. PEFS, 

raportów, list ob., tworzenie listy 

uczestników (raz na kwartał i na 

koniec 

projektu). 

Liczba stworzonych kręgów 

wsparcia 

wokół OzNI 

     80 Porozumienia z wolont. 

(członk. kręgów), listy ze 

spotkań, raporty specjalist. 

ds. kręgów, dok. plan na 

Analiza porozumień, list, raportów, 

tworzenie listy kręgów (raz na 

kwartał i na koniec projektu) 
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Wskaźnik Wartość 

bazowa 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Źródło danych Sposób pomiaru 

K M O K M O 

przyszłość, portret OzNI. 

Liczba podmiotów objętych 

wsparciem 

     40 Dokum. projektowa w tym 

formularz PEFS, listy ze 

spot., raporty specjalist. ds. 

kręgów i rodzin. 

Analiza dok. projektowej w tym 

PEFS, list, raportów, tworzenie listy 

podmiotów (raz na kwartał i na 

koniec 

projektu) 

Liczba lokalnych koalicji      8 Porozumienie koalicji, listy i 

notatki ze spotkań, raporty 

specjalist ds. rodzin i kręgów. 

Zbieranie i archiwizowanie 

porozumień, analiza list i notatek 

ze spotkań, tworzenie listy 

uczestników koalicji 

(raz na kwartał oraz ostateczna 

weryfikacja na koniec projektu) 

Liczba przeprowadzonych 

szkoleń 

centralnych dla lokalnej kadry 

i otoczenia 

     5 Program szkolenia, lista 

uczestników, dok. projekt w 

tym form. PEFS, 

zaświadczenia ze szkoleń; 

Analiza list obecności, formularzy 

PEFS, tworzenie list uczestników i 

wydanych zaświadczeń (przed i po 

każdym szkoleniu oraz na koniec 

projektu) 

Liczba godzin superwizji dla 

zespołów 

lokalnych w 8 środowiskach 

     1000 karty pracy superwizorów, 

listy/karty ze spotkań, 

sprawoz. specjalisty ds. 

rodzin i kręgów. 

Analiza kart czasu pracy, list/kart 

ze spotkań, sprawozdań (raz na 

kwartał i na koniec projektu) 

Liczba godzin mentoringu dla 

zespołów 

lokalnych w 8 środowiskach 

     200 karty pracy mentorów, 

listy/karty ze spotkań, 

sprawoz. specjalisty ds. 

Analiza kart czasu pracy, list/kart 

ze spotkań, sprawozdań (raz na 

kwartał i na koniec projektu) 
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Wskaźnik Wartość 

bazowa 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Źródło danych Sposób pomiaru 

K M O K M O 

rodzin i kręgów. 

Liczba godzin doradztwa dla 

rodzin/opiekunów/otoczenia 

w 8 środowiskach 

     1680 karty pracy doradców, 

listy/karty ze spotkań, 

sprawoz. specjalisty ds. 

rodzin i kręgów. 

Analiza kart czasu pracy, list/kart 

ze spotkań, sprawozdań (raz na 

kwartał i na koniec projektu) 

Liczba przeprowadzonych 

szkoleń 

lokalnych dla kadry i 

otoczenia 

     40 Program szkolenia, lista 

uczestników, dok. projektu w 

tym form. PEFS, 

zaświadczenia ze szkoleń; 

Analiza list obecności, formularzy 

PEFS, tworzenie list uczestników i 

wydanych zaświadczeń (przed i po 

każdym szkoleniu oraz na koniec 

projektu) 

Liczba utworzonych 

i działających 

platform edukacyjnych 

     1 Gotowa platforma, liczba 

odsłon, zamieszczane treści. 

Print screeny ekranów, analiza 

statystyk wejść i zamieszczanych 

treści (co dwa miesiące i na koniec 

projektu). 

Liczba utworzonych 

i działających 

narzędzi do komunikacji 

w kręgach 

     1 Gotowe narzędzie, liczba 

wejść, zamieszczane wpisy, 

liczba użytkowników. 

Print screeny ekranów, analiza 

statystyk wejść i zamieszczanych 

treści (co dwa miesiące i na koniec 

projektu). 

Liczba sesji laboratorium      14 program sesji, listy 

obecności, raporty z sesji. 

Analiza programu, list obecności, 

raportów. 

Liczba przeprowadzonych 

kampanii 

Edukacyjnych 

     1 Dokumentacja fotograficzna, 

raport specjalisty ds. 

kampanii, plan kampanii 

Analiza dokumentacji 

fotograficznej, raportów, planu (co 

dwa miesiące w trakcie realizacji 

kampanii i na 
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Wskaźnik Wartość 

bazowa 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Źródło danych Sposób pomiaru 

K M O K M O 

koniec projektu). 

Liczba seminariów 

edukacyjnych 

centralnie 

     2 lista obecności, program 

semin., 

analiza listy obecności, programu, 

opracowanie listy os. 

uczestniczących (po każdym 

seminarium i na koniec 

projektu). 

Liczba seminariów 

edukacyjnych 

lokalnie 

     24 lista obecności, program 

semin., 

analiza listy obecności, programu, 

opracowanie listy os. 

uczestniczących (po każdym 

seminarium i na koniec 

projektu). 

Tabela 7 Wskaźniki na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu: „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” 

(PSONI): 

2. Wskaźniki dla projektu „Dorośli - niezależni - w praktyce. Wdrożenie modelu wsparcia dorosłych osób z 

niepełnosprawnością intelektualną w środowisku życia”. 

Wskaźnik Wartość bazowa 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Źródło danych Sposób pomiaru 

K M O K M O 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba 

przetestowanych 

innowacji 

     1 Model wypracowany w ramach 

etapu I zmodyfikowany w wyniku 

testowania. 

Częstotliwość pomiaru: raz w m-cu, w 

okresie IX.2018-VIII.2021. Moment 

pomiaru wskaźnika: przekazanie 
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Wskaźnik Wartość bazowa 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Źródło danych Sposób pomiaru 

K M O K M O 

społecznych w 

skali makro 

zmodyfikowanego modelu do IOK 

uwzgl. wyniki testowania i możliwość 

modyfikacji przez interesariuszy, 

zatwierdzenie zmodyfikowanego modelu 

przez IOK. 

Os. odp. za pomiar: asystent 

koordynatora. 

Liczba OzNI i ich 

opiekunów, którzy 

potwierdzili 

wzmocnienie 

systemu wsparcia 

i integracji OzNI w 

wyniku utworzeniu i 

działalności CUD 

   275 175 450 Deklaracje uczestnictwa, listy 

obecności, potwierdzenie 

skorzystania ze wsparcia (karty 

usług), umowy z ekspertami, 

formularze nt. danych 

osobowych, ankiety przed 

rozpoczęciem i na zakończenie 

wsparcia 

Częstotliwość pomiaru: raz na trzy 

miesiące w okresie IX.2019-VIII.2021. 

moment pomiaru w sposób ciągły na 

podstawie dok. uczestników projektu i 

dot. wsparcia.  

Założono real. wskaźnika na poziomie 

90%. 

Os. Odp. Za pomiar: asystent 

koordynatora. 

Liczba OzNI u 

których 

zaobserwowano 

wzrost 

samodzielności w 

wyniku udziału w 

treningu 

w mieszkaniu 

   9 6 15 Deklaracje uczestnictwa, listy 

obecności, potwierdzenie 

skorzystania ze wsparcia (karty 

usług), umowy z ekspertami, 

formularze nt. danych 

osobowych, ankiety przed 

rozpoczęciem i na zakończenie 

wsparcia 

Częstotliwość pomiaru: raz na trzy 

miesiące w okresie I.2019-VIII.2021. 

moment pomiaru w sposób ciągły na 

podstawie dok. uczestników projektu i 

dot. wsparcia.  

Założono real. wskaźnika na poziomie 

90%. 

Os. Odp. Za pomiar: asystent 
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Wskaźnik Wartość bazowa 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Źródło danych Sposób pomiaru 

K M O K M O 

wspomaganym koordynatora. 

Liczba rodzin, u 

których 

zaobserwowano 

wzrost poziomu 

jakości życia dzięki 

skorzystaniu z 

usług przerwy 

regeneracyjnej 

     90 Deklaracje uczestnictwa, listy 

obecności, potwierdzenia 

skorzystania ze wsparcia. 

Umowy z 

ekspertami, formularze nt. 

danych osobowych. Ankiety 

przed rozpoczęciem i na 

zakończenie wsparcia. 

Częstotliwość pomiaru: raz w m-cu, w 

okresie IX.2018-VIII. 2021.Moment 

pomiaru: przez cały okres trwania 

projektu, na podstawie dokumentacji 

ekspertów, personelu i dot. skorzystania 

ze wsparcia, ankiet. Ze 

względu na specyfikę grupy docelowej 

założono, iż zmiana zostanie 

zaobserwowana wśród 90% 

uczestników. 

Os. odp. za pomiar: asystent 

koordynatora. 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób (ONI + 

OF), która 

skorzystała z usług 

oferowanych przez 

Centrum Usług i 

Doradztwa dla 

Osób 

Niepełnosprawnych 

Intelektualnie 

(CUD) 

   305 195 500 Deklaracje uczestnictwa, listy 

obecności, potwierdzenia 

skorzystania ze wsparcia (karty 

usługi). Umowy z 

ekspertami, formularze nt danych 

osobowych. 

Częstotliwość pomiaru: raz w m-cu, w 

okresie IX.2018-VIII. 2021.Moment 

pomiaru: w sposób ciągły na podst. 

dok. uczestników proj. i dot. wsparcia. 

Liczbę kobiet i mężczyzn obliczono na 

podst. średniej z diagnozy (pkt. 3.2) 

OzNI 57%, OF 65% = średnio 

61%. 

Os. odp. za pomiar: asystent 

koordynatora 
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Wskaźnik Wartość bazowa 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Źródło danych Sposób pomiaru 

K M O K M O 

Liczba osób, która 

wzięła udział w 

treningu 

samodzielności w 

mieszkaniach 

wspomaganych 

     15 Deklaracje uczestnictwa, listy 

obecności, potwierdzenia 

skorzystania ze wsparcia. 

Umowy z ekspertami, 

formularze nt. danych 

osobowych. 

Częstotliwość pomiaru: raz w m-cu, w 

okresie I.2019-VIII.2021. Moment 

pomiaru: w sposób ciągły na podst. 

dok. uczestników proj. i dot. wsparcia. 

Os. odp. za pomiar: asystent 

koordynatora 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie, które 

skorzystały z 

usług przerwy 

regeneracyjnej 

   57 43 100 Deklaracje uczestnictwa, listy 

obecności, potwierdzenia 

skorzystania ze wsparcia. 

Umowy z ekspertami, 

formularze nt. danych 

osobowych. 

Częstotliwość pomiaru: raz w m-cu, w 

okresie IX.2018-VIII. 2021.Moment 

pomiaru: w sposób ciągły na podst. 

dok. uczestników proj. i dot. wsparcia. 

Os. odp. za pomiar: asystent 

koordynatora 

Liczba portali www 

utworzonych i 

prowadzonych w 

ramach projektu 

     1 Faktury, dokumentacja 

elektroniczna. 

Raz w miesiącu, w okr. IX-XII.2018. 

Moment pomiaru: finalne utworzenie i 

upublicznienie portalu w sieci 

www. 

Os. odpowiedzialna za pomiar - asystent 

koordynatora 

Tabela 8: wskaźniki na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu „Dorośli - niezależni - w praktyce. Wdrożenie modelu 

wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku życia”. 
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5.3.2 Ewaluacja 

Opracowana koncepcja uwzględnia monitoring oraz ewaluację zewnętrzną projektów 

w konkursie. 

Zakładamy, że ewaluacja zostanie przeprowadzona najwcześniej w drugim roku 

realizacji projektów, choć optymalnie powinna mieć miejsce pod koniec testowania 

modeli (pod koniec realizacji projektów). Uzupełniany na bieżąco dokument 

monitorujący będzie jednym ze źródeł danych o postępie projektu. Zadaniem 

ewaluacji jest umożliwienie poruszenia kwestii kluczowych dla zbadania skuteczności 

i trafności testowanych modeli. 

Ewaluacja powinna uwzględniać następujące wymiary badania:   

1. odbiorców wsparcia – osoby opiekującej się OzNI 

2. realizatorów wsparcia – czyli podmiotów, które są partnerami  

3. otoczenia – czyli instytucji, które mogą lub stanowią sieć, czyli Ośrodki 

Pomocy Społecznej, inne organizacje pozarządowe.  

4. systemu - instytucji, które obecnie pełnią różnego rodzaju usługi i wsparcie 

dla OzNI, ale również sytemu rozumianego jako schemat formalno-prawny ich 

funkcjonowania. 

Działania badawcze we wszystkich wymienionych wymiarach odnosić się będą do 

osób będących w centralnych miejscu całej sieci opisanej na schemacie nr 1 (strona 

63), czyli osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponieważ jednak w wielu 

przypadkach niemożliwe jest poznanie ich opinii na różne, abstrakcyjne tematy, 

zakładamy, że to opinie i dane zebrane na opisanych wyżej wymiarach dadzą 

możliwość oceny tego, w jakim stopniu testowany model sprzyja zwiększeniu ich 

samodzielności. 

Powyższe wymiary pokazują kolejne zakresy oddziaływania projektu i testowanego 

modelu. Na każdym z nich ewaluacja będzie zbierać różnego rodzaju dane. Na 

poniższym schemacie przedstawiono te wymiary wraz z proponowanymi metodami 

zbierania danych, które służyć będą ocenie modeli (ich skuteczności, trafności 

i adekwatności). 
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W dalszej części raportu opisujemy poszczególne działania badawcze w ramach 

ewaluacji i moment ich realizacji.  

W jednym z badanych projektów (w którym liderem jest PSONI) uwzględniony jest 

aspekt badawczy realizowany przez partnera projektu (Uniwersytet Warszawski). 

Podczas wywiadu z przedstawicielem partnera ustaliliśmy jakie działania są 

planowane, tak by nie dublować ich w opisanej tu metodyce. Dane uzyskane przez 

partnera realizatora proponujemy uwzględnić w ewaluacji.  

Jeśli w kolejnych projektach również będą komponenty badawcze, zostaną one - w 

miarę możliwości - ujęte w ewaluacji. 

5.4 Pytania badawcze vs metody 

W tabeli zamieściliśmy pytania kluczowe wraz z metodami, którymi powinny być 

zbierane dane (opisane w dalszej części raportu). Dodatkowe, uszczegółowione 

pytania do każdego z pytań kluczowych, znajdują się w poszczególnych narzędziach. 

 

 

 

  

Opiekunowie 
OzNI 

• Ankieta wejścia 
i wyjścia z 
projektu 

• Wywiad 
grupowy (FGI) 

• Wywiady 
telefoniczne z 
odbiorcami/opi
ekunami 

Realizatorzy 
projektów 

• Wywiad 
indywidualny 
(IDI) z 
koordynatorem 

• FGI z 
partnerami 

• Dokumentacja 
projektu 

 

Otoczenie 

• IDI z publiczną 
instytucją 
otoczenia 

• IDI  z 
niepubliczną 
instytucją 
otoczenia 

System  

• Analiza 
dokumentów 

• Panel 
ekspertów 

• Ścieżki 
skalowania 
modeli 
(warunki 
prawne, 
finansowe, 
organizacyjne i 
społeczno-
kulturowe) 

• IDI 
przedstawiciel 
MIiR 
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Cel 

szczegółowy 

Pytanie ewaluacyjne Metody badawcze 

Ocena 

skuteczności i 

adekwatności 

testowanych 

modeli. 

 

1. W jakim stopniu realizowane 

projekty odpowiadają na potrzeby 

i wyzwania, zwłaszcza w 

odniesieniu do obserwowanych 

obecnie problemów społecznych 

oraz problemów obecnego rynku 

pracy w Polsce?  

 IDI samorząd 

(mid-term) 

 FGI odbiorcy 

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 

 Ankieta odbiorcy 

2. Czy i w jakim stopniu działania 

podejmowane przy testowaniu 

modeli pozwalają na osiągnięcie 

głównego celu konkursu, tj. 

usamodzielnienie OzNI? 

 IDI samorząd 

(mid-term) 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 

 FGI odbiorcy 

 Ankieta odbiorcy  

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 

 Panel  

 IDI instytucje 

otoczenia 

3. Czy i w jakim stopniu nastąpiło 

zwiększenie świadomości 

rodziców/opiekunów w poczuciu 

sensu i korzyści wypływających 

dla nich z usamodzielniania OzNI? 

 IDI samorząd 

(mid-term) 

 Ankieta odbiorcy 

 FGI odbiorcy 

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 
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Cel 

szczegółowy 

Pytanie ewaluacyjne Metody badawcze 

4. Czy obszary, w których 

realizowane są projekty stanowią 

odzwierciedlenie kluczowych 

problemów zidentyfikowanych w 

zakresie interwencji publicznej 

wdrażanej w obszarze wdrażania 

EFS? 

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 

 IDI instytucje 

otoczenia 

 panel 

5. Czy i w jakim stopniu realizacja 

innowacji w partnerstwie jest 

czynnikiem zwiększającym jakość 

wypracowanych rozwiązań, czy 

ułatwia osiąganie celu projektu?  

 IDI samorząd 

(mid-term) 

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 

6. Jak często istnieje konieczność 

wprowadzania modyfikacji założeń 

projektu? Czy i w jakim zakresie 

obowiązujący system wdrażania 

PO WER umożliwia 

wprowadzanie modyfikacji 

niezbędnych do prawidłowej 

realizacji zadania?  

 IDI samorząd 

(mid-term) 

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 

 IDI przedstawiciel 

MIiR 

7. Czy i w jakim stopniu 

obowiązujący system 

sprawozdawczości oraz 

monitorowania wsparcia jest 

dostosowany do specyfiki 

projektów innowacyjnych? Jakie 

rozwiązania należałoby 

wprowadzić w celu zwiększenia 

wykorzystania systemu 

i dostosowania do specyfiki 

realizowanych projektów?  

 IDI samorząd 

(mid-term) 

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 

 IDI przedstawiciel 

MIiR 

8. Czy, w jaki sposób i w jakim 

stopniu realizowanie projektów 

wpłynęło na podmioty 

zaangażowane w ich realizację? 

Czy wpływ ten był zróżnicowany 

ze względu na typ instytucji? Jaki 

był wpływ na instytucje sektora 

 IDI samorząd 

(mid-term) 

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 
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Cel 

szczegółowy 

Pytanie ewaluacyjne Metody badawcze 

publicznego, przedsiębiorstwa, 

organizacje pozarządowe i inne 

instytucje biorące udział w 

projektach?  

Ocena 

możliwości 

skalowania 

testowanych 

modeli oraz 

możliwości 

włączenia ich do 

praktyki. 

9. Czy wypracowane modele 

zawierają potencjał do 

rozpowszechniania na terenie 

całego kraju i jakie ewentualne 

rozwiązania są niezbędne do 

wprowadzenia, by możliwe było 

ich dostosowanie w odniesieniu 

do poszczególnych jego obszarów 

(np. specyfika wdrażania 

rozwiązań na obszarach wiejskich 

lub miejskich, itp.)?  

 IDI samorząd 

(mid-term) 

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 

 IDI instytucje 

otoczenia 

 Panel 

 IDI przedstawiciel 

MIiR 

10. Jak należy ocenić 

obowiązujący system prawny, 

system wyboru projektów oraz 

system finansowania projektów 

innowacji społecznych w 

kontekście wdrażanej interwencji? 

Czy i w jakim stopniu wpływa on 

na realizację projektów? Jakie 

rozwiązania należałoby 

wprowadzić, by system ten 

usprawnić?  

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 

 IDI przedstawiciel 

MIiR 

 

11. Czy i w jakim stopniu budżety 

ustalone na etapie podpisywania 

umów o dofinansowanie projektów 

są wystarczające dla pokrycia 

wydatków wynikających z 

realizacji projektu? Czy i w jakim 

stopniu obowiązujące w PO WER 

procedury oraz ramy określające 

sposób wdrażania mogą utrudniać 

opracowanie innowacji najwyższej 

jakości?  

 IDI samorząd 

(mid-term) 

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 

 IDI przedstawiciel 

MIiR 

 

12. Jak oceniany jest proces 

współpracy pomiędzy 

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 
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Cel 

szczegółowy 

Pytanie ewaluacyjne Metody badawcze 

projektodawcami a 

koordynatorami projektów 

wyznaczonymi z ramienia 

Ministerstwa Rozwoju? Czy i w 

jakim zakresie proces ten 

należałoby usprawnić?  

(mid-term i ex-

post) 

 IDI przedstawiciel 

MIiR 

 

13. W jakim stopniu Innowacje 

społeczne realizowane w ramach 

IV Osi Priorytetowej PO WER 

przyczyniają się do wypracowania 

nowych podejść, narzędzi i metod, 

które mogłyby być zaadaptowane 

do polityki przeciwdziałania 

nierównościom i dyskryminacji na 

rynku pracy?  

 IDI samorząd 

(mid-term) 

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 

 IDI przedstawiciel 

MIiR 

 IDI instytucje 

otoczenia 

 panel 

14. Które z zaproponowanych 

innowacji charakteryzują się 

największym potencjałem do 

włączenia w szeroki nurt polityki 

publicznej zarówno w odniesieniu 

do całych modeli, jak również ich 

poszczególnych elementów?  

 IDI przedstawiciel 

MIiR 

 IDI instytucje 

otoczenia 

 panel 

15. Czy (i ewentualnie w jakim 

stopniu) innowacyjne rozwiązania 

wypracowywane przez 

projektodawców są bardziej 

skuteczne od instrumentów 

wykorzystywanych w 

standardowych działaniach 

podmiotów realizujących politykę 

społeczną, edukacyjną i rynku 

pracy, etc.?  

 IDI przedstawiciel 

MIiR 

 panel 

16. Jakie są główne bariery, które 

mogą uniemożliwić zastosowanie 

wypracowanych, innowacyjnych 

rozwiązań w polityce społecznej 

i polityce rynku pracy?  

 IDI samorząd 

(mid-term) 

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 
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Cel 

szczegółowy 

Pytanie ewaluacyjne Metody badawcze 

 IDI przedstawiciel 

MIiR 

 IDI instytucje 

otoczenia 

 panel 

17. Czy i w jakim stopniu 

rozwiązania wypracowywane w 

ramach projektów uwzględniają 

perspektywę przedstawicieli grup 

dyskryminowanych lub 

defaworyzowanych, na rzecz 

których rozwiązania są 

wypracowywane? 

 IDI samorząd 

(mid-term) 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 

 IDI przedstawiciel 

MIiR 

 panel 

18. Czy i w jakim stopniu dzięki 

wdrażanej interwencji uda się w 

sposób trwały wdrożyć 

innowacyjne rozwiązania do 

głównego nurtu polityk? Jaka jest 

efektywność kosztowa?  

 IDI przedstawiciel 

MIiR 

 panel 

Pytania 

dotyczące obu 

celów 

19. Jakie wnioski i rekomendacje 

należy sformułować na podstawie 

zdobytych doświadczeń dla 

przyszłego okresu programowania 

w zakresie realizowania projektów 

mających na celu wypracowanie 

innowacji społecznych?  

 IDI samorząd 

(mid-term) 

 FGI partnerzy 

 IDI koordynator 

(mid-term i ex-

post) 

 IDI przedstawiciel 

MIiR 

 IDI instytucje 

otoczenia 

 panel 

 

5.5 Opis i kolejność realizacji badań 

Na poniższym schemacie pokazano kolejność działań badawczych. Kolorem 

zielonym zaznaczono działania, za których realizację odpowiedzialni są 

projektodawcy. Kolor szary to zadania realizowane w ramach opisanej zewnętrznej 

ewaluacji. 
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Poniżej opisujemy szczegółowo działania badawcze. 

 Ankieta ewaluacyjna 

Przygotowanie poniższej ankiety zaproponowaliśmy po przeprowadzeniu działań 

badawczych i warsztatów w dwóch obecnie wybranych do realizacji projektach. 

Z badania wynika bowiem, że projektodawcy skupiają się raczej na aspekcie 

wdrożeniowym projektów oraz ich realizacji zgodnie z wnioskiem. Jeden z nich 

planował wprowadzenie pewnych narzędzi diagnozujących sytuację przed i po 

testowaniu modelu, jednak jeszcze nie ma gotowych narzędzi. Ma natomiast 

sporo wątpliwości jak to zrobić. Drugi projektodawca położył natomiast nacisk na 

bieżące spotykanie zespołu i omawianie procesu testowania, nie planował jednak 

żadnych narzędzi, które w sposób bardziej systematyczny będą badały opinie 

osób opiekujących się OzNI.  

Uznaliśmy zatem, że niezbędne jest wprowadzenie narzędzia, pozwalającego w 

taki sam sposób dla wszystkich projektów uchwycić kluczowe dla całej interwencji 

kwestii. (wskazane na stronie 66 niniejszego dokumentu). 

Zakładamy, że opiekunowie będą wypełniali ankietę dwukrotnie: na wejściu do 

projektu i na wyjściu. 

1a. ankieta na wejściu 

Zakładamy, że realizacja ankiety będzie leżała po stronie projektodawcy. Ankietę 

powinien wypełnić każdy uczestnik projektu, który jest osobą opiekującą się OzNI 

i po raz pierwszy korzysta ze wsparcia oferowanego w ramach projektu. Oznacza 

to, że zaakceptowany formularz ankiety powinien być przekazany realizatorom od 

początku realizacji projektu.  

Osoba wypełniająca ankietę na wejściu powinna wpisać kod, który będzie prosty 

do zapamiętania: inicjały plus data urodzenia pisane łącznie. Przykładowy kod dla 

Anny Nowak urodzonej 12 maja 1975 wyglądałby: AN12051975. Ten sam kod 

osoba wpisuje w ankiecie na zakończenie projektu. Jeśli projekt nie kończy się, 

ale istnieje prawdopodobieństwo, że osoba więcej nie skorzysta z oferty 

projektowej również wpisuje kod w drugiej ankiecie (zwanej ankieta na wyjściu). 

W ten sposób będzie możliwe porównanie odpowiedzi w dwóch ankietach dla tej 

samej osoby. W przypadku, gdyby dany uczestnik jednak wrócił do projektu, w 

późniejszej analizie należy uwzględnić pierwszą i ostatnią ankietę. 

1a. ankieta na wejściu 
2. badania 
jakościowe 
(wywiady) 

3. panel 
4. analiza i 

opracowanie 
wyników 

MONITORING 

1B. ANKIETA NA WYJŚCIU 
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Możliwe jest, że osoba ostatecznie wypełni tylko jedną ankietę na wejściu, 

ponieważ korzystając z usługi nie wie jeszcze czy będzie brała w czymś udział 

czy nie. Takie ankiety nie będą wówczas uwzględnione w analizie.  

Z doświadczeń dwóch uwzględnionych w badaniu projektów można wnioskować, 

że w niektórych projektach planowano prowadzenie podobnych ankiet na swój 

użytek. Sugerujemy wówczas połączenie tych narzędzi lub uzupełnienie 

prezentowanej tu ankiety o dodatkowe pytania. Istotne jest jednak, by nie 

zmieniać zaproponowanego w ankiecie brzmienia pytań i odpowiedzi, bowiem 

wszyscy odbiorcy wsparcia ze wszystkich projektów powinni odpowiadać na takie 

same pytania. Dzięki temu możliwe będzie porównanie projektów na etapie 

analizy danych i formułowanie konkluzji ze wszystkich projektów. 

1b. ankieta na wyjściu 

Po raz drugi ankietę wypełnić powinni uczestnicy, którzy kończą korzystanie ze 

wsparcia projektu. Na podstawie rozmów z projektodawcami obecnie widzimy 

dwa potencjalne momenty takiego „wychodzenia” z projektu: 

1. Zaplanowany. Odbiorca korzysta z zaplanowanego procesu wspierania, jak 

np. w przypadku projektu „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie 

modelu” tworzenia kręgów. Wówczas można określić, kiedy kończy się proces 

wsparcia i wtedy uczestnicy powinni wypełnić ankietę.  

Ten moment w różnych modelach może być odmienny na linii czasu, będzie 

z pewnością zależny od oferowanego wsparcia – nie wszystkie działania będą 

trwały przez cały okres projektu, niektóre skończą się wcześniej niż będzie 

miał miejsce koniec projektu (jak w przypadku projektu poznańskiego, gdzie 

np. odbiorca skorzysta z doradztwa, z opieki wytchnieniowej i nie będzie 

planował dalszego udziału w projekcie, który będzie jeszcze trwał). 

2. Trudny do przewidzenia. To może mieć miejsce w projektach, w których jest 

różnorodny rodzaj wsparcia zarówno punktowy jak i ciągły, np. opiekun może 

skorzystać wyłącznie z doradztwa, ale może również skorzystać w sposób 

ciągły z dłużej trwającej pomocy. 

Ankieta i jej wyniki w obu przypadkach będą przydatne dla realizatorów projektów, 

ponieważ na koniec projektu będą oni dysponowali danymi, które pozwolą zobaczyć, 

czy w opiekunach można zauważyć zmianę w postrzeganiu problemów i potrzeb 

oraz systemu pomocy OzNI, w którym funkcjonują. Ewaluacja z punktu widzenia 

przydatności danych z ankiety powinna być zatem przeprowadzona (jak napisaliśmy 

wyżej) pod koniec testowania modeli. Wówczas realizatorzy będą dysponowali 

największą liczbą ankiet „na wyjściu”. Zrealizowanie tej samej ankiety na początku 

i na końcu wsparcia powinno pozwolić na dostrzeżenie zmian w postrzeganiu sytuacji 

opiekuna i systemu pomocy, w której on jest.  

Obie ankiety (na wejściu i wyjściu) nieco się różnią: ankieta na wejściu zawiera dane 

dotyczące wieku badanego, rodzaju niepełnosprawności których to pytań nie będzie 

w zamykającej ankiecie. Druga ankieta zawiera natomiast dane dotyczące wsparcia, 

z którego osoba skorzystała.  
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Ankieta została przygotowana po warsztacie z realizatorami projektu, jej brzmienie 

nie zostało jednak skonsultowanie z realizatorami. Dlatego sugerujemy, aby po 

przygotowaniu ostatecznej wersji ankiety, skonsultować ją z realizatorami – np. 

podczas warsztatu w styczniu/lutym 2019, gdy wszyscy realizatorzy testowanych 

modeli zostaną już wybrani.  

Wykorzystanie ankiety. 

Ankieta będzie miała dwojakie wykorzystanie: 

a) Przez realizatorów projektów. Z dotychczasowych badań wynika, że na 

razie trudno jest skupić się realizatorom na refleksji nad przydatnością 

testowania. W większym stopniu skupieni są na bieżących działaniach. 

Podejrzewamy, że również kolejni projektodawcy nie myślą o tym, po czym 

poznają czy testowany model przyczynił się do zmian w opiniach 

opiekunów i OzNI. Dlatego dzięki ankiecie będą mogli uchwycić tę zmianę. 

Dodatkowo będą mogli zobaczyć, jaki rodzaj wsparcia (jednorazowy, czy 

stały, warsztaty czy indywidualne spotkania a może inna forma) w 

największym stopniu jest skuteczna. Sądzimy, że realizatorzy – o ile 

ostatecznie zaakceptują przedstawioną metodologię – powinni zostać 

poinformowani na warsztacie na początku roku, w jakiś sposób zapisywać 

dane i jak je wykorzystać. 

b) Przez realizatorów ewaluacji. Realizatorzy badania będą mogli w momencie 

realizacji ewaluacji zobaczyć czy i w jakim stopniu testowany model 

przyczynia się do zmiany postrzegania sytuacji opiekunów i OzNI.  

Wykonawca badania przygotuje bazę do ankiety online. Projektodawcy - po 

zebraniu ankiet papierowych - będą mogli sukcesywnie uzupełniać dane w 

bazie, do której będziemy mieć dostęp. Jeśli realizatorzy projektów będą chcieli 

sprawdzić dane wcześniej niż będzie realizowana ewaluacja, raz do roku 

przygotujemy zestawienie dla tych projektodawców, którzy będą dysponowali 

zarówno ankietami na wejściu jak i na wyjściu.   

W przypadku, gdyby projektodawcy nie wyrazili zgody na uzupełnianie danych 

na bieżąco (czyli również nie byliby zainteresowani wynikami) w momencie 

realizacji ewaluacji odbierzemy zebrane ankiety w papierze i wykonawca 

badania wykona pracę uzupełnienia danych oraz późniejszej analizy. 

 

 Badania jakościowe 

Ewaluacja, by dać rzetelne i pełne informacje o testowaniu modeli, ze względu na ich 

różnorodność, długość trwania projektów, ale także zróżnicowany czas rozpoczęcia, 

powinna zakładać zarówno zbieranie danych w formie mid-term jak i ex post.   

 

Mid-term – rok 2019 

Pod koniec 2019 roku powinny zostać przeprowadzone wywiady z wszystkimi 

koordynatorami realizowanych projektów, według załączonego do raportu 

scenariusza. Pozwolą na zebranie danych o przebiegu projektów i testowania, 
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zdiagnozowaniu potencjalnych trudności. Jeśli będzie potrzebna modyfikacja 

scenariusza wywiadu pod kątem późniejszego zastosowania w ewaluacji ex-post, 

wówczas zmiany te zostaną naniesione.  

 

Drugim rodzajem wywiadu, który powinien być przeprowadzony w każdym projekcie 

jest wywiad z przedstawicielem samorządu tworzącym partnerstwo. Pozwoli na 

zebranie informacji o roli tego podmiotu w partnerstwie i testowaniu. 

 

Ten etap badania powinien zakończyć się raportem, do przygotowania którego 

zostaną wykorzystane: 

1. przeprowadzone wywiady  

2. dane z monitoringu  

3. dane z ankiet (o ile będzie taka możliwość, w przypadkach, w których będą 

zrealizowane ankiety na wejściu i na wyjściu) 

 

Ex-post – nie wcześniej niż IV kwartał 2020 

Pod koniec trwania projektów powinna zostać przeprowadzona ewaluacja 

podsumowująca. 

Ten etap badań będzie polegał na przeprowadzeniu jakościowych metod – 

wywiadów indywidualnych oraz grupowych, przeanalizowaniu danych z dokumentów. 

W poniższej tabeli opisano liczebności i dobór respondentów w każdym z badanych 

projektów: 

 

metoda próba opis 

Ankieta  W zależności od 

liczby opiekunów 

w danym 

projekcie 

Realizacja ankiety leży po stronie 

projektodawcy, dlatego jej forma jest 

możliwie krótka i ujednolicona, by była 

możliwa do zastosowania w każdym z 

projektów. Jednocześnie dotyka kwestii 

najbardziej problematycznych w opiece 

nad OzNI.  

Dane uzyskane w ten sposób pozwolą nie 

tylko na zebranie danych niezbędnych do 

ewaluacji, ale również pozwolą 

realizatorom na zebranie danych dla nich 

istotnych (zmian w opiniach odbiorców). 

Ankieta na wyjściu zawiera przykłady 

rodzajów wsparcia, które występują w 

dwóch uwzględnionych obecnie 

projektach.  Być może, po warsztacie z 

wszystkimi projektodawcami, który 

sugerujemy, kafeterię możliwego wsparcia 

będzie trzeba zmodyfikować lub w ogóle 
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metoda próba opis 

dostosować do każdego projektu. 

IDI koordynator 1 w każdym 

projekcie 

Badanie projektu powinno rozpocząć się 

od wywiadu z jego koordynatorem. Ten 

wywiad pozwoli na poznanie 

szczegółowych kwestii związanych z 

założeniami, wdrażaniem, trudnościami i 

nieprzewidzianymi wcześniej kwestiami.  

Wywiad przeprowadzony w miejscu 

realizacji każdego z projektów (siedzibie 

projektodawcy lub jednego z partnerów). 

FGI partnerzy 1 w każdym 

projekcie.  

Zakładamy, że w wywiadzie będą 

uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 

partnerów. W zależności od projektu 

będzie do między 2 a 8 osób. 

Wywiad przeprowadzony w miejscu 

realizacji każdego z projektów. 

FGI opiekunowie W każdym FGI 

min 4 osoby. 

Wywiad grupowy z opiekunami, odbiorcami 

wsparcia jest bardzo istotny dla możliwości 

pogłębienia kwestii dotyczących trudności 

z jakimi zmagają się opiekunowie OzNI z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności.  

Ponieważ każdy projekt zakładana inną 

formę pomocy i odciążenia obecnego 

systemu istotne jest by taki wywiad 

przeprowadzić w każdym z badanych 

projektów. 

Zakładamy, ze w wywiadach FGI będziemy 

rozmawiać z innymi opiekunami niż brali 

udział w wywiadach telefonicznych.  

Wywiad przeprowadzony w miejscu 

realizacji projektu. 

TDI opiekunowie 

OzNI 

5 w każdym 

projekcie. 

Badanie będzie realizowane telefonicznie, 

po otrzymaniu listy kontaktowej do 

rozmówców realizatorów projektów. 

Zakładamy, że rozmowy tę będą 

przeprowadzone po badaniu jakościowym 

na miejscu realizacji projektu. Najpierw 

będą zrealizowane wywiady grupowe z 

odbiorcami, które pozwolą na poznanie i 

pogłębienie specyfiki danego projektu. 

Dopiero potem zostaną przeprowadzone 

wywiady telefoniczne. 
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metoda próba opis 

IDI instytucja 

otoczenia systemu 

1 publiczna 

1 niepubliczna  

Instytucje te będą ustalane w każdorazowo 

w przypadku badanego projektu. 

Zakładamy, że wywiady, przeprowadzone 

na miejscu realizacji projektu, odbędą się z 

jedną instytucją publiczną, jedną 

niepubliczną, by możliwe było poznanie 

perspektyw różnych podmiotów na temat 

systemu wsparcia OzNI, ale także 

propozycji wsparcia tego systemu poprzez 

testowany model. 

IDI/diada 

przedstawiciel 

Ministerstwa 

Inwestycji i 

Rozwoju 

1 Wywiad z przedstawicielem Ministerstwa 

odpowiedzialnym za projekty testujące 

modelowe rozwiązania jest niezbędny, by 

poznać perspektywę instytucji wdrażającej. 

Doświadczenie badania mikro-innowacji 

z poprzedniego konkursu pokazuje, że 

kluczowe jest zweryfikowanie opinii 

dotyczących wdrażania przedstawianych 

przez projektodawców. Zakładamy 

realizację takiego wywiadu po 

przeprowadzeniu badań w projektach, ale 

przed panelem ekspertów. 

Panel ekspertów 1 na koniec 

realizacji 

ewaluacji  

Panel będzie realizowany pod koniec 

ewaluacji, po zrealizowaniu powyższych 

działań badawczych. Dane zebrane w 

wyniku przeprowadzenia wyżej opisanych 

działań badawczych, pozwolą na 

przygotowanie wniosków i rekomendacji 

dotyczących skuteczności, adekwatności 

i trafności testowanych w konkursie modeli.  

Dokument ten będzie podstawą do panelu 

ekspertów oraz wypracowania ścieżek 

wdrożenia modeli. 

Na panel zaproszonych zostanie min. 4 

ekspertów. 

 

 Panel 

Wyzwaniem w opisanej tu metodyce badania jest uwzględnienie dużej różnorodności 

testowanych modeli i nieznajomość wstecznej wersji wszystkich projektów przyjętych 

do realizacji, na etapie jej opracowywania. Możliwe stosowane rozwiązania siedmiu 

kluczowych problemów określonych w regulaminie konkursu mają szerokie spektrum 

i mogą ostatecznie przyjąć bardzo różne wersje. Dlatego, po zebraniu wszystkich 
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danych niezbędne jest skonsultowanie wniosków i rekomendacji z ekspertami 

zajmującymi się wsparciem OzNI, znających dobrze formalno-prawny system 

wsparcia. Kluczowe kwestie, które należy poruszyć na panelu, to możliwość 

wdrożenia systemowych rozwiązań (czyli przełożenia wypracowanych modeli do 

polityk publicznych), a także zwrócenie uwagi na uwarunkowania i możliwości, które 

są w dużych miastach, średnich oraz na terenach wiejskich.  

By ewaluacja dała praktyczne rekomendacje do wdrożenia oraz by możliwe było 

faktyczne upowszechnianie sprawdzonych modeli (skutecznych, adekwatnych i 

trafnych) całość ewaluacji powinna zakończyć się przygotowaniem opisu 

praktycznych ścieżek skalowania modeli, uwzględniających opis niezbędnych 

warunków prawnych, finansowych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych.  

 

Kolejność realizacji badań testowania modelowych rozwiązań 

Zakładamy, że ewaluacja będzie przeprowadzona w ostatnim roku realizacji 

projektów.  Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, zakładamy, że 

badanie zajmie: 

a. Ewaluacja mid-term około 5 tygodni 

b. Ewaluacja ex-post około 8 tygodni.  

Na poniższym schemacie zaznaczono początek badania i w kolejnych kolumnach 

zaznaczono kolejne tygodnie: 

Ewaluacja mid-term  

Działania badawcze 

mid -term 

1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień 4 tydzień 5 tydzień 

IDI koordynatorzy      

IDI przedstawiciele 

samorządów 

     

Analiza danych 

(monitoring, ankiety, 

dokumenty, 

transkrypcje) 

     

Raport       

Ewaluacja ex-post 

Działania 

badawcze ex-

post 

1 

tydzie

ń 

2 

tydzie

ń 

3 

tydzie

ń 

4 

tydzie

ń 

5 

tydzie

ń 

6 

tydzie

ń 

7 

tydzie

ń 

8 

tydzie

ń 

Monitoring/anali

za danych 
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Działania 

badawcze ex-

post 

1 

tydzie

ń 

2 

tydzie

ń 

3 

tydzie

ń 

4 

tydzie

ń 

5 

tydzie

ń 

6 

tydzie

ń 

7 

tydzie

ń 

8 

tydzie

ń 

Zebranie/analiza 

ankiet 

        

IDI koordynator         

FGI partnerzy         

Analiza 

dokumentów 

        

IDI instytucje 

otoczenia  

        

FGI 

opiekunowie 

        

TDI 

opiekunowie 

        

IDI ministerstwo         

Panel          

Analiza 

i przygotowanie 

raportu 
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*** 

Opisana wyżej metodyka badania została przygotowana z uwzględnieniem dwóch 

projektów przyjętych do realizacji.  

W momencie wybrania wszystkich projektów i modeli do testowania (zakładamy luty 

2019) Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z wykonawcą badania 

powinno przewidzieć warsztat z przedstawicielami wszystkich projektodawców. Jego 

celem byłoby: 

a) Przedstawienie celu i zakresu ewaluacji projektów testujących.  

b) Przedstawienie i skonsultowanie narzędzi (zwłaszcza ankiety i arkusza 

monitorowania) 

c) Wzajemne poznanie się realizatorów i projektów. Podczas prowadzonego 

teraz badania w obu projektach zgłaszana była potrzeba spotkania, 

wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących nie tylko projektu, ale 

planów związanych z testowanym modelem. 

Sugerujemy przeprowadzenie takiego warsztatu w lutym 2019 roku.  

Po spotkaniu powstanie ostateczne narzędzie (ankieta) oraz instrukcja jej 

przeprowadzenia do rozesłania projektodawcom. 
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5.6 Wnioski 

Realizując obecne badanie, w czasie wywiadów pytaliśmy również przedstawicieli 

o przebieg dwóch konkursów i działania projektowe, które zostały dotychczas 

zrealizowane. Istotne jest, że moment prowadzenia tej części badania był bardzo 

wczesny: dopiero w jednym z projektów podpisano niezbędne umowy, tuż przed 

oddaniem niniejszego raportu. Dlatego realne działania projektowe dopiero mają się 

rozpocząć, zespoły konstytuują się i planują pracę. Stąd też badani często nie mogli 

odnieść się do niektórych z zadawanych pytań dotyczących stopnia wdrożenia. 

W przypadku jednego z projektów wszystkie osoby, z którymi rozmawialiśmy, nie 

miały wiedzy na temat przebiegu pierwszego konkursu na opracowanie modelu, zaś 

w drugim przekazano jedynie kilka spostrzeżeń, gdyż większość zespołu została 

zatrudniona tuż przed podpisaniem umowy na realizację testowania. Dlatego ich 

wiedza na temat procedur i wymagań była ograniczona.  W przypadku poznańskiego 

projektu badani podkreślali wielokrotnie, że zapoznano się już z zaakceptowanym 

modelem, który obecnie jest testowany. Badani, biorący udział w warsztacie, nie brali 

udziału w jego tworzeniu. Zespół nie miał również trudności w zrozumieniu i złożeniu 

dokumentacji projektowej, gdyż składają takie wnioski od wielu lat.  

W przypadku obu projektów miały miejsce zmiany dotyczące finansowania działań 

i harmonogramu. 

Przedstawiciele dwóch projektów zgłosili następujące kwestie: 

1. Niskie stawki zatrudnienia specjalistów. Wynagrodzenie miesięczne w 

wysokości 3400 zł brutto (plus koszty pracodawcy) dla opiekuna osoby 

niepełnosprawnej za pracę nocną to niska stawka. Również wynagrodzenia 

dla terapeutów są niskie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wymagania, które są 

stawiane i ograniczone grono osób, które je spełniają. Jak pokazują dane 

GUS z października 2016 roku („Struktura wynagrodzeń według zawodów”35) 

w kategorii najbliższej z tu omawianych, czyli: „Inni specjaliści ochrony 

zdrowia” średnia krajowa wynosiła 4084,10, gdzie w sektorze publicznym 

3532,32 zaś w sektorze prywatnym 4682,24. Może to powodować 

uzasadnioną obawę realizatorów projektów, że specjaliści odchodzą z sektora 

publicznego do prywatnego, co powoduje, że nie ma zachowanego równego 

dostępu do tego rodzaju pomocy. Mogą sobie na nią pozwolić jedynie lepiej 

uposażone rodziny z tej grupy. Natomiast doświadczenia organizacji 

i dostępne badania pokazują jednak, że jest to grupa (osób opiekujących się 

OzNI) mająca wiele trudności finansowych związanych z koniecznością 

porzucenia pracy zawodowej dla dobra niepełnosprawnego członka rodziny. 

2. Obawa dotycząca zasięgu makro działań. Wątpliwość ta dotyczy dwóch 

kwestii:  

                                                      
35

 
file:///C:/Users/Malgorzata/Downloads/struktura_wynagrodzen_wedlug_zawodow_w_pazdzierniku_2016.pdf, 
tabela nr 5 str. 73 

file:///C:/Users/Malgorzata/Downloads/struktura_wynagrodzen_wedlug_zawodow_w_pazdzierniku_2016.pdf
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 dotycząca testowania danego rozwiązania w jednym miejscu (jak 

w przypadku projektu poznańskiego) i upowszechnianie rozwiązania, 

które jest sprawdzone wyłącznie w jednej lokalizacji. Ono daje 

możliwość wyciągnięcia wniosków z testowania dla jednego, 

wielkomiejskiego kontekstu. W przypadku projektu PSONI bogactwo 

partnerów ich zróżnicowanie, choć zdecydowanie trudnie do 

przetestowania i bardziej wymagające, wydaje się dawać szanse na 

bardziej pogłębioną weryfikację. 

 Związana z faktycznym upowszechnianiem przetestowanych 

rozwiązań. Dotychczasowe doświadczenia z innych projektów 

(EQUAL, poprzedni okres programowania EFS) mówią raczej o 

różnego rodzaju zaniechaniach na szczeblach makro, jeśli chodzi 

o upowszechnianie. Brak współpracy i podziału zadań w zakresie 

upowszechniania pomiędzy szczeblem ministerialnym a realizatorami. 

Zgłaszano potrzebę włączenia innych ministerstw w ten proces (np. 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia). Podmioty o bogatym 

doświadczeniu w wypracowaniu innowacyjnych rozwiązań 

podkreślają, że organizacje pozarządowe nie mają szans na 

włączenie tych rozwiązań do polityk publicznych w formie rozwiązań 

systemowych. W planowanej ewaluacji mid-term założone jest 

dotarcie do przedstawicieli samorządów, by od nich dowiedzieć się, 

jak widzą upowszechnię przetestowanych modeli i swojej roli w tym 

procesie.  

3. Zmniejszenie kosztów związanych z publikacjami kończącymi projekt. W 

przypadku projektu PSONI zgłaszano znaczące zmniejszenie działań 

badawczych, które pozwoliłyby na szczegółowe poznanie wpływu 

testowanego modelu oraz na ich opisanie w formie publikacji.   

4. Widać skupienie się realizatorów na aspekcie wdrożenia projektu, jego 

bieżącej realizacji. Podczas badania można było zauważyć brak przemyślenia, 

w jaki sposób będzie możliwe zweryfikowanie skuteczności i trafności samego 

modelu dla obecnego systemu wspierania OzNI. Brakuje refleksji dotyczącej 

sposobu udowodnienia zasadniczości testowania modelu i jego potencjalnej 

wartości w postaci uzupełnienia dla obecnie istniejącej oferty wsparcia OzNI. 
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6 Rekomendacje 

UWAGA: przedmiotowa tabela wdrażania rekomendacji nie ma charakteru ostatecznego. Jej ostateczny kształt zostanie 

opracowany w toku konsultacji z adresatami poszczególnych rekomendacji. 

L

p 

Wniosek Stron

a 

Rekomendacja 

dotycząca konkursu 

Pomoc zwrotna jako 

popytowy instrument 

finansowania działań z 

zakresu kształcenia 

ustawicznego 

Adresat 

rekomen

dacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdroże

nia 

Klasa 

Rekomen

dacji 

Obszar 

tematyczny 

1   Wsparcie w formie 

instrumentu zwrotnego 

w podejściu popytowym 

powinno być 

kontynuowane bez 

wprowadzania 

drastycznych zmian i 

dodatkowych kryteriów 

dostępu.  

Zastosowanie 

rozwiązań takich jak: 

brak kryteriów wejścia, 

IZ PO 

WER 

Kontynuacja 

wsparcia w formie 

instrumentu 

zwrotnego w 

podejściu 

popytowym 

przeznaczonego na 

dokształcanie 

dorosłych. 

 Rekomend

acja 

programow

a, 

strategiczn

a 

Innowacyjność 

oraz badania i 

rozwój  

Włączenie 

społeczne 
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warunki udzielania 

pożyczek (w tym 

częściowe umorzenia), 

realizacja projektu przez 

wybrane podmioty – 

operatorów, obsługa 

procesu on-line – 

sprawdziło się w 

praktyce.  

2 Znaczne zwiększanie 

liczby operatorów nie 

wydaje się dobrym 

pomysłem, ponieważ 

spowoduje konkurencję, 

która jednak będzie 

niekorzystna głównie dla 

wnioskodawców – zbyt 

dużo możliwości może 

spowodować, że trudno 

będzie im wybrać 

podmiot, do którego 

złożyć wniosek. Każdy z 

podmiotów miałby swój 

regulamin, co 

wymagałoby od 

wnioskodawcy 

przestudiowania i 

porównania wielu 

63-65 Instrument nie powinien 

być skalowany na 

większą skalę poprzez 

zwiększanie liczby 

operatorów.  

Trudno mówić o 

skalowaniu instrumentu 

wsparcia na skalę 

ogólnopolską, ponieważ 

ma on już zasięg 

ogólnopolski – nie 

obowiązują żadne 

ograniczenia 

geograficzne dla 

wnioskodawców, a 

dzięki procedurze 

naboru i obsługi 

wniosków prowadzonej 

IZ PO 

WER 

Obecni operatorzy 

mają potencjał do 

obsłużenia większej 

liczby wniosków, 

zatem rozszerzenie 

skali mogłoby 

polegać na 

zwiększeniu 

alokacji. 

Fundusz „Pożyczek 

na kształcenie” 

mógłby w 

przyszłości być 

obsługiwany przez 

jednego operatora, 

realizującego 

projekt z 

odpowiednimi 

Kolejne 

konkurs

y 

„Pożycz

ki na 

kształce

nie” 

Rekomend

acja 

programow

a, 

operacyjna 

Innowacyjność 

oraz badania i 

rozwój  

Włączenie 

społeczne 
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zasad. Regionalizacja 

operatorów, zmuszałaby 

z kolei wnioskodawców 

do korzystania z 

regionalnego operatora, 

który może nie być 

konkurencyjny w 

stosunku do innych. 

Powodowałoby również 

nierównomierne 

obłożenie ośrodków – 

rozkład regionalny 

pożyczkobiorców 

pokazuje wyraźnie, że 

dominuje kilka 

regionów.  

 

on-line lokalizacja 

operatorów funduszy 

pożyczek nie ma 

żadnego znaczenia.  

partnerami, 

posiadającego 

odpowiednie 

doświadczenie i 

kompetencje, co 

ułatwiłoby 

koordynację ze 

strony Instytucji 

Zarządzającej. 

3 Oba projekty, zgodnie z 

wytycznymi 

konkursowymi 

realizowane są w 

partnerstwie. Podział 

zadań pomiędzy 

partnerów miał 

uzasadnienie 

merytoryczne, 

odnoszące się do ich 

29 Wsparcie w formie 

udzielania pożyczek na 

kształcenie powinno być 

realizowane przez 

fundusze w 

partnerstwie. 

Taki sposób realizacji 

projektu jest optymalny, 

jeśli partnerzy wnoszą 

do projektu unikalne 

IZ PO 

WER 

Utrzymanie wymogu 

realizacji projektu w 

partnerstwie w 

regulaminie w 

przypadku 

przyszłych 

konkursów na 

operatorów 

funduszy pożyczek 

na kształcenie. 

Kolejne 

konkurs

y 

„Pożycz

ki na 

kształce

nie” 

Rekomend

acja 

programow

a, 

operacyjna 

Innowacyjność 

oraz badania i 

rozwój  

Włączenie 

społeczne 
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doświadczenia. 

Oznacza to, że liderem 

w przypadku obu 

projektów została 

organizacja mająca 

bogaty dorobek 

w udzielaniu pożyczek i 

dotacji (np. na założenie 

działalności 

gospodarczej), 

zatrudniająca analityków 

kredytowych 

i pracowników 

doświadczonych w 

zarządzaniu funduszem 

pożyczkowym. 

Partnerzy dysponowali 

np. zasobami 

kadrowymi i IT do 

wdrożenia systemu 

pożyczkowego on-line, 

odpowiednią wiedzą 

merytoryczną, 

kontaktami z uczelniami. 

Realizacja każdego 

projekt w partnerstwie u, 

nie tylko innowacyjnego, 

pozytywne wpływa na 

kompetencje, które 

pozwalają na logiczny 

podział zadań, co 

wpływa na większą 

sprawność zarządzania 

projektem.  
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jakość wypracowanych 

rozwiązań oraz ułatwia 

osiągnięcie celów 

przedsięwzięcia, o ile 

zawiązanie partnerstwa 

wynika z realnych 

potrzeb, a nie jest 

jedynie odpowiedzią np. 

na zapisy konkursowe.  

Tak było i w badanym 

konkursie.  

Oba projekty 

realizowane są w 

partnerstwie, trudno 

zatem porównywać je 

między sobą pod kątem 

efektywności działań w 

odniesieniu akurat do tej 

zmiennej (partnerstwo – 

bez partnerstwa). 

Jednak projekty 

partnerskie, bazujące na 

merytorycznym podziale 

obowiązków, zwłaszcza 

w przypadku testowania 

innowacyjnego 

rozwiązania są 
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optymalnym 

rozwiązaniem. 

 

4 Potrzebna jest zatem 

centralna kampania 

świadomościowa, która 

pozwoliłaby informować 

o korzyściach 

kształcenia i 

jednocześnie 

prezentować program 

pomocy zwrotnej. Taka 

kampania nie może być 

prowadzona przez 

operatorów funduszy, 

ponieważ działają dla 

zysku i nie przeznaczą 

niepotrzebnych środków 

na marketing, jeśli będą 

mogli pozyskać klientów 

tańszym kosztem 

poprzez promocję 

punktową. Jeśli uda im 

się nawiązać 

współpracę np. 

z firmami 

szkoleniowymi, które 

63-65 Scentralizowana 

promocja idei 

kształcenia się przez 

całe życie, 

koordynowana z 

poziomu administracji 

centralnej.  

IZ PO 

WER 

Promocja idei LLL 

może przyjąć formę 

szeroko zakrojonej 

kampanii 

uświadamiającej, 

której głównym 

celem nie byłoby 

promowanie 

pożyczek na 

kształcenie, tylko 

uświadamianie i 

promowanie idei 

kształcenia przez 

całe życie. 

Informacja o 

dostępnym wsparciu 

w postaci 

instrumentu 

zwrotnego mogłaby 

być tylko jednym z 

elementów 

kampanii. 

Kolejne 

konkurs

y 

„Pożycz

ki na 

kształce

nie” 

Rekomend

acja 

programow

a, 

operacyjna 

Innowacyjność 

oraz badania i 

rozwój  

Włączenie 

społeczne 
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dostarczą zasobu 

klientów, to nie będą 

musieli się dalej 

promować, ponieważ 

będą mogli osiągnąć 

swoje cele w postaci 

udzielenia pożyczek na 

określoną kwotę. 

Efektem będzie 

wsparcie klientów kilku 

firm szkoleniowych, ale 

nie rozwiąże to 

problemu niskiej 

świadomości 

konieczności 

dokształcania się przez 

dorosłych, ponieważ 

informacja nie dotrze 

szeroko do 

potencjalnych klientów.  

 

5 Nie wprowadzono 

natomiast żadnych 

rozwiązań 

dedykowanych grupom 

(społecznym, 

wiekowym, branżowym) 

63-65 Uwzględnienie we 

wsparciu mechanizmu 

zachęcającego 

operatorów funduszy do 

docierania do grup 

defaworyzowanych 

IZ PO 

WER 

Opracowanie w 

regulaminie 

konkursu 

mechanizmu 

motywującego 

operatorów 

Kolejne 

konkurs

y 

„Pożycz

ki na 

kształce

Rekomend

acja 

programow

a, 

operacyjna 

Innowacyjność 

oraz badania i 

rozwój  

Włączenie 

społeczne 
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ani poszczególnym 

jednostkom 

terytorialnym. Wydaje 

się zatem, że 

wypracowywane są 

modelowe rozwiązania, 

ale trochę na zasadzie 

samoregulacji, bez 

uwzględnienia lokalnego 

kontekstu. 

Dopracowania wymaga 

zatem zagadnienie 

wdrażania 

przedsięwzięcia w 

kontekście konkretnych 

warunków terytorialnych 

(podział miasto/wieś) 

oraz sytuacji społecznej 

i ekonomicznej 

potencjalnych 

uczestników, 

w szczególności w 

zakresie dotarcia do 

grup defaworyzowanych 

(w aspekcie 

terytorialnym 

i społeczno-

ekonomicznym).  

(których wspieranie 

wpisuje się w cele PO 

WER). 

 

funduszy do 

zaplanowania 

działań 

pozwalających 

docierać z ofertą 

pożyczek na 

kształcenie do grup 

defaworyzowanych.  

Mechanizm 

powinien mieć 

formę pozytywnej 

motywacji, a nie 

zapewniać dostęp 

do wsparcia grupom 

defaworyzowanym 

kosztem innych 

grup, tak, aby 

zachować popytowy 

charakter 

instrumentu.  

nie” 
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Pośrednik finansowy – 

w tym przypadku 

fundusz pożyczkowy – z 

założenia działa dla 

zysku, cele założone w 

programach 

operacyjnych, nie mają 

dla niego de facto 

znaczenia (poza 

formalnym 

wypełnieniem warunków 

umowy). Fundusz 

pożyczkowy działa w 

zasadzie zero-

jedynkowo: czy 

pożyczka została 

udzielona i czy można 

skorzystać z 10% 

ryczałtu na koszty 

pośrednie. W interesie 

operatorów – funduszy 

pożyczkowych jest 

udzielenie pożyczek, 

charakterystyka klienta 

nie ma dla nich 

większego znaczenia 

To, na jaki cel i komu 

jest udzielana pożyczka 
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nie jest dla niego 

istotne, o ile 

pożyczkobiorca spełnia 

kryteria zawarte w 

regulaminach. Przy 

całkowitym otwarciu 

możliwości aplikowania 

operatorzy będą sięgać 

zatem po łatwiejszych 

klientów np. poprzez 

współpracę z firmami 

szkoleniowymi, głównie 

z branży ICT (jako tej o 

największym udziale 

w wybieranych formach 

kształcenia). 

6 Współpraca z firmami 

szkoleniowymi poprzez 

wprowadzenie 

informacji o pożyczkach 

do ich oferty na szerszą 

niż dotychczas skalę, 

bez ograniczania do 

jednej branży 

przyniosłaby korzystne 

efekty wszystkim 

zainteresowanym 

stronom. Potencjalni 

28 Opracowanie systemu 

motywacji dla uczelni, 

żeby chciały 

zaangażować się we 

współpracę i 

promowanie pożyczek, 

co przyniosłoby korzyści 

wszystkim 

zainteresowanym 

stronom 

IZ PO 

WER 

Nałożenie na 

operatorów 

obowiązku 

przedstawienia w 

koncepcji udzielania 

pożyczek sposobów 

nawiązywania 

kontaktów z 

pośrednikami 

(uczelniami i 

instytucjami 

szkoleniowymi) oraz 

Kolejne 

konkurs

y 

„Pożycz

ki na 

kształce

nie” 

Rekomend

acja 

programow

a, 

operacyjna 

Innowacyjność 

oraz badania i 

rozwój  

Włączenie 

społeczne 
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uczestnicy szkoleń 

dowiadywaliby się o 

możliwości 

sfinansowania 

kształcenia przy pomocy 

pożyczki od zaufanego 

pośrednika – firmy 

szkoleniowej, co 

mogłoby pomóc im w 

podjęciu decyzji o 

skorzystaniu z 

kształcenia. Operatorzy 

funduszy pożyczkowych 

zyskiwaliby klientów 

zmotywowanych do 

skorzystania z 

konkretnego szkolenia, 

a zatem bardziej 

odpowiedzialnie 

podchodzących do 

spłaty pożyczki. Z kolei 

firmy szkoleniowe 

mogłyby osiągnąć 

większe zyski 

rozszerzając bazę 

klientów o takich, którzy 

nie skorzystaliby ze 

szkolenia, gdyby nie 

narzędzi motywacji 

pośredników do 

angażowania się do 

współpracy.  
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możliwość wzięcia 

pożyczki.  

Dobre efekty 

przyniosłoby również 

nawiązanie kontaktu z 

uczelniami. Aby było to 

jednak możliwe 

konieczne jest 

przekonanie uczelni do 

korzyści, jakie mogłaby 

dać im taka współpraca 

– przede wszystkim w 

postaci pewnego zysku 

(jeżeli osoba zaciąga 

pożyczkę na studia 

podyplomowe, to 

uczelnia otrzymuje całą 

kwotę z góry). Do 

uczelni państwowych ze 

względu na 

rozbudowaną strukturę, 

związane z tym 

skomplikowane 

formalności 

i długotrwałe procedury, 

trudno jest jednak 

dotrzeć z konkretną 

ofertą współpracy. Z 
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kolei najlepsze uczelnie 

prywatne nie muszą 

zabiegać o klientów, w 

przypadku większości 

studiów podyplomowych 

koszty pokrywają 

pracodawcy, a 

dodatkowo studia 

podyplomowe nie są 

głównym źródłem zysku 

tego typu placówek.  

L

p 

Wniosek Stron

a 

Rekomendacje dotyczą 

konkurs Środowiskowy 

system wsparcia osób 

dorosłych z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

Adresat 

rekomen

dacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożen

ia 

Klasa 

rekomenda

cji 

Obszar 

tematyczny 

1 Brak zapewnienia 

odpowiedniej informacji 

dla potencjalnie 

zainteresowanych 

późniejszym 

wdrożeniem 

przetestowanego 

modelu.  

Wobec projektodawcy 

powinien być 

107 Projekty innowacyjne 

muszą mieć 

zapewnione 

odpowiednie 

upowszechnianie 

przetestowanego 

modelu, również w 

zakresie dostępności 

materiałów (opracowań 

głównie w formie 

Ministerst

wo 

Inwestycji 

i Rozwoju 

Zapisy w 

regulaminie 

konkursu 

Kolejne 

konkurs

y 

Programo

wa, 

operacyjna 
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zastosowany wymóg 

opracowania 

stosownych instrukcji w 

ramach projektu wraz z 

opisem niezbędnych 

wymagań wobec 

podmiotu/ów które 

mogą być 

zainteresowane 

wdrożeniem 

rozwiązania 

modelowego 

zdalnej, ale także w 

ograniczonej liczbie w 

druku). Każdy 

z projektów powinien na 

koniec dysponować 

przystępnie napisanymi 

informacjami jakie 

korzyści daje 

rozwiązanie, przy jakich 

niezbędnych warunkach 

jest możliwe do 

wdrożenia. Dlatego 

należy zwracać uwagę 

w opisie wniosku, jak 

projektodawcy planują 

udostępniać wiedzę na 

temat przetestowanego 

modelu oraz zapewnić 

niezbędne do tego 

koszty. Należy 

pamiętać, że odbiorcami 

mogą być osoby które 

nie mają wiedzy 

psychologicznej np. 

przedstawiciele 

samorządów, którzy 

chcą w sposób zwięzły, 

zawierający konkretne 



123 
 

wskazówki i rozwiązania 

dowiedzieć się co jest 

potrzebne, by dany 

model zastosować. 

2 Brak wymogu badania 

stopnia osiągania celu i 

zmiany w wyniku 

przetestowanego 

modelu. Obecnie 

Projektodawcy nie są 

zobowiązani do 

weryfikacji zasadności 

podjętych działań – czy 

one służą rozwiązaniu 

problemu, który 

projektodawca 

zauważył.  

107 W przypadku projektów 

innowacyjnych, których 

celem jest 

przetestowanie 

i wprowadzenie nowego 

rozwiązania, 

obligatoryjna powinna 

być część badawcza 

mająca na celu 

weryfikację osiągania 

założeń, a nie tylko 

monitorowanie 

przebiegu wdrożenia 

projektu, co ma miejsce 

obecnie. Na etapie 

składania wniosku o 

dofinansowanie 

projektodawca powinien 

opisać plan, w jaki 

sposób będzie zbierał 

dane, które pozwolą na 

sprawdzanie 

zasadności 

testowanego modelu. 

Ministerst

wo 

Inwestycji 

i Rozwoju 

Zapisy konkursu Kolejne 

konkurs

y 

Programo

wa, 

strategiczn

a 
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Finansowanie tych 

działań powinno być 

kosztami 

kwalifikowalnymi.  

Projekty, które 

proponują 

przetestowanie 

innowacji powinny 

umożliwiać 

przeprowadzenie 

podejścia 

eksperymentalnego 

realizatorom z 

koniecznością wstępnej 

diagnozy i opisu 

sytuacji, zaplanowania i 

opisania interwencji 

w sposób 

umożliwiających 

kontrolowanie 

najbardziej istotnych 

czynników oraz ich 

późniejsze 

sklasyfikowanie. Tylko 

w takich przypadkach 

będzie możliwe rzetelne 

ocenienie testowanej 

innowacji i 
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uzasadnienie potrzeby 

jej systemowego 

wprowadzenia. 
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8 Załączniki 

8.1 Monitoring 

Poniższa tabela (fragment pliku Excel) zawiera wskaźniki dla projektu „Dorośli – 

niezależni – w praktyce. Wdrożenie modelu wsparcia dorosłych osób z 

niepełnosprawnością intelektualną w środowisku życia”. Kolejne kolumny (kwartały) 

w pliku będą znajdowały się kolejno po prawej stronie.  
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wskaźnik 

wskaźnik 

założony we 

wniosku 

stopień 

realizacji celu 

zgodność 

osiągnięcia 

wskaźnika do 

harmonogram

u 

jeśli 

odpowied

ź 2 - 

przyczyny uwagi 

stopień 

realizacji celu 

    

I kwartał (zakres 

dat:…..) I kwartał  I kwartał  I kwartał  II kwartał 

Liczba utworzonych w projekcie 

miejsc 

świadczenia kompleksowego 

wsparcia 

dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i ich opiekunów 1           

Liczba utworzonych miejsc 

świadczenia 

usług w mieszkaniach 

wspomaganych 7           

Liczba rodzin, u których 

zaobserwowano wzrost poziomu 

jakości życia dzięki skorzystaniu 

z 

usług przerwy regeneracyjnej 90           
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Liczba osób (ONI + OF), która 

skorzystała z usług oferowanych 

przez 

Centrum Usług i Doradztwa dla 

Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie 

(CUD) 500           

Liczba osób, która wzięła udział 

w 

treningu samodzielności w 

mieszkaniach wspomaganych 15           

Liczba osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, które skorzystały z 

usług przerwy regeneracyjne 100           

Liczba portali www utworzonych i 

prowadzonych w ramach projektu 1           

Tabela 9. Narzędzie monitorowania postępu wskaźników w ujęciu kwartalnym z przykładowymi wskaźnikami.
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8.2 Ewaluacja  

8.2.1 Ankieta na wejściu 

Każdy opiekun OzNI, który wchodzi do projektu (korzysta z jakiegokolwiek wsparcia) 

wypełnia poniższą ankietę. Ankietę powinna być wypełniona na miejscu i oddana 

pracownikowi. Należy jednak zapewnić komfort wypełnienia ankiety na osobności.  

Dzień dobry, to jest ankieta dla osób, które korzystają 

z projektu ………………………………………… 

Prosimy ją wypełnić i oddać pracownikowi. Jeśli 

będzie Pan/Pani miał/miała wątpliwości prosimy 

zapytać pracownika. Dziękujemy bardzo! 

Kod badanego/ej: 

 

…………………………………. 

 

1. Stopień niepełnosprawności 

podopiecznego/ej 

2. Pana/i wiek . Proszę zaznaczyć 

niżej 

 lekki  poniżej 30  51-60 

 umiarkowany  31-40  61-70 

 znaczny  41-50  powyżej 70 

 głęboki 3. Stopień pokrewieństwa z 

podopiecznym/ą . Proszę 

zaznaczyć niżej jedną odpowiedź 

 nie wiem  matka  wujek 

4. Czy osoba podopieczna jest 

ubezwłasnowolniona? 

 ojciec  kuzyn/kuzynka 

 Tak  rodzeństwo   opiekun prawny 

 Nie  rodzeństwo 

przyrodnie 

 inny opiekun, 

jaki ………… 

…………………

………………… 

 Nie wiem  ciotka 

5. W jakim wieku jest osoba podopieczna? 

 poniżej 20 lat 31-40  51-60 

 21 -30  41-50  powyżej 60  

  nie wiem 

6. Prosimy wskazać Pana/i płeć 7. Prosimy wskazać 

Pana/i płeć 
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podopiecznego/ej 

 kobieta  kobieta 

 mężczyzna  mężczyzna 

8. W poniższych punktach wypisano różne zdania. Przy każdym z nich prosimy 

zaznaczyć jedną odpowiedź – tę, z którą się Pan/i zgadza.  

 Tak Nie Trudno 

powiedzie

ć 

Nie wiem, gdzie szukać pomocy w trudnościach 

codziennych w opiece nad podopiecznym/ą 

 

 

 

 

 

 

Nie jestem sam/a z problemami związanymi z opieką, 

mogę liczyć na pomoc innych.  

 

 

 

 

 

 

Samodzielność mojego/mojej podopiecznego/ej jest dla 

mnie ważna 

   

Boję się o zabezpieczenie finansowe podopiecznego/ej 

w przyszłości 

   

Dopuszczam, że podopieczny/a ma kontakt się z innymi 

(również obcymi) ludźmi. 

   

Mój/moja podopieczny/a może sam/a podejmować 

decyzje. 

   

Wiem, że mogę liczyć na pomoc różnych instytucji 

również w weekendy 

   

Instytucje pomocy są stosunkowo blisko domu.    

Jestem gotowy/a przekazać opiekę innej 

osobie/instytucji, gdy potrzebuję odpoczynku w opiece 

nad podopiecznym/ną.  

 

 

 

 

 

 

Mam bliskie relacje z innymi rodzinami osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

   

W nagłej, awaryjnej sytuacji wiem, komu powierzyć 

opiekę nad podopiecznym/ą. 

   

9. Poniżej wymieniono różne instytucje/środowiska/osoby. Które z nich 

najbardziej pomagają Pana/i podopiecznemu/ej? Można zaznaczyć kilka 

 Dom Pomocy Społecznej  Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 Ośrodek Dziennego Pobytu  Zakłady Aktywności Zawodowej 
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 Urząd Miasta  Spółdzielnia Socjalna 

 Urząd Gminy  Stowarzyszenie, Fundacja 

(organizacje pozarządowe) 

 sąsiedzi  rodzina 

 parafia   przychodnia 

 rodzice innych osób niepełnosprawnych   PFRON 

 znajomi, przyjaciele   inne, jakie 

..………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

10. Jakiej pomocy Pan/i oczekuje? Można zaznaczyć kilka 

 prawną  rzeczową 

 rozliczeniowo-księgową (jak rozliczać np. 

podatki) 

 psychologiczną dla siebie 

 dofinansowanie (jak zdobyć, rozliczyć)  psychologiczną dla 

podopiecznego/nej 

 wytchnieniową/regeneracyjną  wsparcia innych osób w 

codziennych trudnościach 

 inną, jaką 

..…………………………………………………………………………………………………

………………………… 

11. Co najbardziej ułatwiłoby Panu/i opiekę nad podopiecznym/ą? Można 

zaznaczyć kilka. 

 pomoc fizyczna w opiece   miejsce, gdzie można 

iść z podopiecznym/ą 

 pomoc 

rzeczowa 

 pomoc finansowa  poznanie innych 

rodzin, które mają takie 

problemy 

 nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

 usamodzielnienie się podopiecznego 

w miarę jej/jego możliwości 

 inna pomoc, jaka? 

..………………………………………………

…………………………………………………

………………………… 

Wypełnia pracownik  

Nazwa projektu  …….. 

Nazwa podmiotu świadczącego wsparcie …….. 
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Miejsce realizacji wsparcia (miasto): …….. 

Data wypełnienia Dzień…. Miesiąc 

….. 

Rok….. 

*** 

8.2.2 Ankieta na wyjściu 

Każdy opiekun OzNI, który kończy korzystanie z projektu wypełnia poniższą ankietę. 

Ankietę powinna być wypełniona na miejscu i oddana pracownikowi. Należy jednak 

zapewnić komfort wypełnienia ankiety na osobności. 

Dzień dobry, to jest ankieta dla osób, które 

skorzystały z projektu 

………………………………………… 

Prosimy ją wypełnić i oddać pracownikowi. Jeśli 

będzie Pan/Pani miał/miała wątpliwości prosimy 

zapytać pracownika. Dziękujemy bardzo! 

Kod badanego/ej: 

 

…………………………………. 

 

1. W poniższych punktach  wypisano różne zdania. Przy każdym z nich 

prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź – tę, z którą się Pan/i zgadza.  

 Tak Nie Trudno 

powiedzieć 

Nie wiem, gdzie szukać pomocy w 

trudnościach codziennych w opiece nad 

podopiecznym/ą 

 

 

 

 

 

 

Nie jestem sam/a z problemami 

związanymi z opieką, mogę liczyć na 

pomoc innych.  

 

 

 

 

 

 

Samodzielność mojego/mojej 

podopiecznego/ej jest dla mnie ważna 

   

Boję się o zabezpieczenie finansowe 

podopiecznego/ej w przyszłości 

   

Dopuszczam, że podopieczny/a ma 

kontakt z innymi (również obcymi) 

ludźmi. 

   

Mój/moja podopieczny/a może sam/a 

podejmować decyzje. 

   

Wiem, że mogę liczyć na pomoc 

różnych instytucji również w weekendy 
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Instytucje pomocy są stosunkowo blisko 

domu. 

   

Jestem gotowy/a przekazać opiekę innej 

osobie/instytucji, gdy potrzebuję 

odpoczynku w opiece nad 

podopiecznym/ną.  

 

 

 

 

 

 

Mam bliskie relacje z innymi rodzinami 

osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

   

W nagłej, awaryjnej sytuacji wiem, komu 

powierzyć opiekę nad podopiecznym/ą. 

   

2. Poniżej wymieniono różne instytucje/środowiska/osoby. Które z nich 

najbardziej pomagają Pana/i podopiecznemu/ej? Można zaznaczyć kilka 

 Dom Pomocy Społecznej  Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 Ośrodek Dziennego Pobytu  Zakłady Aktywności Zawodowej 

 Urząd Miasta  Spółdzielnia Socjalna 

 Urząd Gminy  Stowarzyszenie, Fundacja (organizacje 

pozarządowe) 

 sąsiedzi  rodzina 

 parafia   przychodnia 

 rodzice innych osób 

niepełnosprawnych  

 PFRON 

 znajomi, przyjaciele   inne, jakie 

..……………………………………………………………………

……………………………………………………… 

3. Jaką pomoc Pan/i otrzymała? Można zaznaczyć kilka 

 prawną  rzeczową 

 rozliczeniowo-księgową (jak 

rozliczać np. podatki) 

 psychologiczną dla siebie 

 dofinansowanie (jak zdobyć, 

rozliczyć) 

 psychologiczną dla podopiecznego/nej 

 wytchnieniową/regeneracyjną  wsparcia innych osób w codziennych 

trudnościach 

 inną, jaką 

..…………………………………………………………………………………………………
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………………………… 

4. Co najbardziej ułatwiłoby Panu/i opiekę nad podopiecznym/ą? Można 

zaznaczyć kilka. 

 pomoc fizyczna w opiece   miejsce, gdzie można iść 

z podopiecznym/ą 

 pomoc rzeczowa 

 pomoc finansowa  poznanie innych rodzin, 

które mają takie problemy 

 nie wiem/trudno 

powiedzieć 

 usamodzielnienie się 

podopiecznego w miarę 

jej/jego możliwości 

 inna pomoc, jaka? 

..………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Wypełnia pracownik  

Nazwa projektu  …….. 

Nazwa 

podmiotu 

świadczącego 

wsparcie 

…….. 

Miejsce 

realizacji 

wsparcia 

(miasto): 

…….. 

Data 

wypełnienia 

Dzień …. Miesiąc ….. Rok….. 

Z jakiej formy 

wparcia 

skorzystał/a 

badany/a? 

 szkolenie/a jakie 

……………………… 

 spotkanie/a 

indywidualne z 

prawnikiem 

 spotkanie/a 

indywidualne z 

psychologiem 

 spotkanie/a 

indywidualne z 

psychiatrą 

 spotkanie/a 

indywidualne z 

……….. 

 skorzystanie z 

informacji 

 zajęcia dla 

podopiecznego (jakie) 

……………… 

 wyjście/a 

podopiecznego/ej na 

wydarzenie 

 spotkanie/a z 

innymi 

opiekunami 

 mieszkanie 

wspomagane 

 pobyt 

krótkoterminowy 

 

wyjazd/wyjście 

z innymi 

opiekunami 

 przygotowanie planu 

zabezpieczenia OzNI 

 skorzystanie z 

informacji  

 spotkanie/a z 

innymi  
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 inna forma, jaka? 

……………………………………………………… 

Ile razy miało 

miejsce 

wsparcie 

 1  2-3  4-5  6 i więcej 

 

8.2.3 Wywiad indywidualny z koordynatorem projektu  

 Badacz dziękuje za spotkanie. Informuje ogólnie o badaniu, w ramach 

którego jest realizowany wywiad 

 Podkreśla znaczenie zebranych opinii dla badania i doskonalenia 

projektów.  

 Omawia krótko zakres wywiadu, podaje planowany czas. 

 Prosi o zgodę na nagrywanie rozmowy 

 Odpowiada na ewentualne pytania respondenta. 

Wprowadzenie 

1. W dokumentacji konkursowej zostały zdefiniowane kluczowe problemy OzNI. 

Proszę spojrzeć na nie i powiedzieć na które z nich w największym stopniu 

odpowiada Państwa projekt? (Dajemy kartkę z opisem problemów) Czy w 

efekcie udało się Państwa zdaniem zrealizować główny cel konkursu/projektu, 

tj. zapewnić OzNI w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie w 

społeczeństwie? 

2. Co jest najtrudniejsze w odpowiadaniu na ten problem? Dlaczego? 

3. Czy teraz, jeśli chodzi o zakres wsparcia, zaplanowaliby Państwo inaczej 

projekt? 

Realizacja 

4. Czy napotkali Państwo trudności związane z realizacją projektu? 

 Z czym związane? 

 Jak sobie z tym radziliście? 

5. Czy była konieczność wprowadzania modyfikacji projektu?  

 Kiedy? 

 Jakich? 

 Czy były jakieś trudności z modyfikacjami, czy ich 

przeprowadzenie było sprawne? 

6. Czy sprawozdanie projektu wymagane ze strony MIiR sprawia jakieś 

trudności? 
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 Jak obecnie wygląda sprawozdawczość?  

 Czy wymagania sprawozdawcze są dostosowane do specyfiki 

projektu innowacyjnego?  

i. Jeśli tak, co się sprawdza? 

ii. Jeśli nie, to co szczególnie jest uciążliwe, trudne czy 

niedostosowane do projektów innowacyjnych? 

iii. Czy w związku z monitorowaniem projektu mieli Państwo 

jakieś trudności (czasowe/ludzkie/związane z dostępem 

danych)  

iv. Czy monitoring zaproponowany przez nas sprawdza się 

(tabela Excel) 

7. Realizują Państwo projekt w partnerstwie. Co daje partnerstwo w realizacji 

takiego projektu (zwrócić uwagę zarówno na innowacyjność jak i obszar 

wsparcia OzNI)  

 Czy ten projekt ma wpływ na Państwa organizację? W jakim 

zakresie – pozytywnie, negatywnie?  

 A czy ma wpływ na pozostałe podmioty będące w partnerstwie? 

8. Czy realizując projekt samodzielnie byłby on inny, gorszy albo lepszy?  

 W jakim zakresie?  

 Czy partnerstwo coś daje w zakresie jakości projektu? 

9. Chciałabym zapytać o finansowanie działań: 

 Czy dotychczas zapewniona jest płynność finansowa 

realizowanych działań? 

 Czy mieli Państwo jakieś trudności związane z rozliczaniem 

projektu? 

 Czy finansowanie założone na etapie składania projektu i jego 

akceptacji poszczególnych działań było dobrze oszacowane?  

v. Jeśli nie, gdzie pojawiły się największe rozbieżności? 

vi. Czy zmieniali Państwo zakresy finansowe tych działań? 

10. Jak ocenia Pan/i współpracę z MIiR? 

 Jaka jest dostępność osób odpowiedzialnych za projekt? 

 Czy to jest zawsze ta sama osoba? Czy wyjaśnia Pan/i rzeczy z 

różnymi osobami? 

 Czy są w tej współpracy jakieś trudności? 

 Co Pan/i ceni w tej współpracy? 
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Efekty  

11. Co zauważył/a Pan/i już jakieś efekty realizowanego projektu? 

Zwrócić uwagę na świadomość rodziców/opiekunów, zmiany postaw? 

 Czy widzi Pan/i jakieś zmiany w samych OzNI? np. wzrost ich 

samodzielności 

12. Czy dzięki projektowi udało się wpłynąć na świadomość opiekunów dotyczącą 

korzyści z samodzielności OzNI? 

13. Czy widzi Pan/i potrzebę modyfikacji założeń samego modelu? 

 Jakie, dlaczego? 

14. Wracając do problemów, na które miał odpowiadać projekt. Proszę spojrzeć i 

powiedzieć, co w największym stopniu już się udało? Czy czegoś z 

planowanych efektów rezultatów nie udało się dotychczas osiągnąć? 

 Jak Pan/i myśli, dlaczego? 

15. Jakie, na obecnym etapie, widzi Pan/i szanse na rozpowszechnianie modelu 

na terenie kraju (dopytać zarówno o tereny wiejskie i miejskie)? 

 Czy rozpowszechnianie modelu wymaga wprowadzenia jakichś 

niezbędnych rozwiązań? Szczególnie w zakresie zapisów 

prawnych. 

 Czy muszą być spełnione jakieś warunki wyjściowe? 

16. Czy testowany model wprowadza nowe, niedostępne dotychczas 

rozwiązania? Jakie, co konkretnie? Czy również w obszarze rynku pracy (w 

przypadku OzNI, które mają szansę na pracę) 

17. Czy wypracowywane rozwiązanie ma szanse być skuteczniejsze od narzędzi 

wykorzystywanych w standardowych działaniach? 

 W jaki sposób, w czym? Jakie narzędzia może zastąpić? 

Podsumowanie 

18. Czy na obecnym etapie może Pan/i określić, w jakim stopniu działania 

podejmowane przy testowaniu modelu pozwalają na osiągnięcie głównego 

celu konkursu, tj. wzrostu samodzielności OzNI? 

 Co świadczy o tym, że cel został osiągnięty?  

19. tA czy widzi Pani jakieś problemy OzNI i ich opiekunów, na które nie 

odpowiadają dotąd żadne instytucje i narzędzia? 

20. Czy na obecnym etapie ma Pan/i jakieś sugestie, rekomendacje dotyczące 

założeń konkursu, ale też swojego projektu i jego realizacji? 

Dziękuję za rozmowę 



141 
 

*** 

8.2.4 Wywiad indywidualny z przedstawicielem samorządu - partnerem 

projektu (ewaluacja mid-term) 

 Badacz dziękuje za spotkanie. Informuje ogólnie o badaniu, w ramach 

którego jest realizowany wywiad 

 Podkreśla znaczenie zebranych opinii dla badania i doskonalenia 

projektów.  

 Omawia krótko zakres wywiadu, podaje planowany czas. 

 Prosi o zgodę na nagrywanie rozmowy 

 Odpowiada na ewentualne pytania respondentów. 

Wprowadzenie 

Są Państwo partnerem w projekcie (wymienić nazwę). Chciałabym porozmawiać o 

założeniach projektu, jego przebiegu i rezultatach. Ale chciałabym zacząć od sytuacji 

OzNi.  

1. Z jakimi problemami spotykają się opiekunowie OzNI? 

a. Jaką pomoc otrzymują? 

b. Jakie instytucje im pomagają? 

2. Jak ma się oferta projektu do tego z czego dotychczas mogli korzystać 

opiekunowie? 

a. Czym szczególnie się wyróżnia? 

3. A jakie potrzeby opiekunów OzNI są nadal aktualne, to znaczy nie mogą 

nigdzie otrzymać pomocy? 

Realizacja 

4. Proszę powiedzieć jakiego rodzaju sprawozdawczość Państwo mają jako 

partner? 

5. Czy ta sprawozdawczość sprzyja realizacji projektu innowacyjnego? Czy jest 

jakąś barierą, trudnością? 

a. Jeśli są jakieś trudności: co należałoby zmienić, by minimalizować 

te trudności w kontekście projektów innowacyjnych? Co by 

Państwu pomogło? 

6. Chciałabym zapytać o kwestie finansowe. Czy sprawdził się budżet projektu 

ustalony na etapie podpisywania umów o dofinansowanie? Czy w tym 

zakresie zgłosiłby/łaby Państwo jakieś uwagi? 

a. A czy na jakieś działania nie przewidziano tu funduszy, a powinny 

być założone i teraz Państwo to widzą? 

7. A czy mieli Państwo dotąd potrzebę wprowadzania jakichś modyfikacji w 
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projekcie? 

a. Jakich? Czy udało się je wprowadzić?  

b. Czy były z tym jakieś trudności? 

Partnerstwo 

8. Jak Pan/i ocenia działania partnerstwa? Co daje Państwu partnerstwo w takim 

projekcie? 

9. Jak fakt, że projekt jest realizowany wspólnie przez kilka organizacji, zwiększa 

jakość wypracowanych rozwiązań? 

a. W jaki sposób partnerstwo ułatwia osiąganie celu projektu? 

b. Czy są jakieś elementy projektu, które trudniej się realizuje w 

partnerstwie? 

10. Czy realizacja projektu miała wpływ na państwa instytucje? 

a. Jaki? 

11. Czy gdyby teraz, z Państwa wiedzą, mieliby Państwo podjąć decyzję czy 

wziąć udział w projekcie, zdecydowaliby się Państwo powtórnie? Dlaczego? 

Efekty  

12. Głównym celem konkursu jest usamodzielnienie OzNI. Które z 

podejmowanych przez projekt działań wspierają osiąganie tego celu? 

a. W jaki sposób? 

b. Co świadczy o tym, że ten cel jest osiągany? Po czym to można 

poznać? 

c. Czy coś jeszcze mogłoby w większym stopniu mogłoby przyczynić 

się do usamodzielnienia OzNI? 

13. Z wcześniejszych wywiadów i doświadczenia wiemy, że opiekunowie OzNI są 

niechętni by ich podopieczni się usamodzielniali. Często jest trudno namówić 

ich, by OzNI same poodejmowały różne decyzje, czy chodziły do sklepu. Czy 

projekt miał szanse wpłynąć na postawy opiekunów w tym zakresie? 

a. Jeśli tak, w jaki sposób? Skąd wiadomo, że w tym obszarze postawy 

się zmieniły? 

14. Czy są jakieś inne efekty realizowanego projektu? Zwrócić uwagę na 

świadomość rodziców/opiekunów, zmiany postaw? 

15. Czy widzą Państwo potrzebę modyfikacji założeń samego modelu? 

a. Jakie, dlaczego? 

16. Wracając do problemów, na które miał odpowiadać projekt. Proszę spojrzeć 

na poniższą listę i powiedzieć, co w największym stopniu już się udało? 

Podajemy listę rozmówcy 
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 brak skoordynowanego systemu wsparcia osób dorosłych z 

niepełnosprawnością intelektualną,  

 brak systemu pomocy prawnej i finansowej w zabezpieczeniu osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, 

 brak wsparcia dla rodzin i opiekunów, którzy często same zostają wykluczone 

z życia społecznozawodowego,  

 brak systemu pomocy w sytuacji kryzysu w rodzinie,  

 brak środowiskowych sieci wsparcia dla rodzin i osób z niepełnosprawnością 

intelektualną,  

 nadopiekuńczość rodzin, brak wymagań i oczekiwań wobec osób z 

niepełnosprawnością intelektualną,  

 brak zaplanowanego wsparcia w aktywizacji społecznej/zawodowej osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

Czy czegoś z planowanych efektów rezultatów nie udało się dotychczas 

osiągnąć? 

a. Jak Państwo sądzą, dlaczego? 

17. Czy wypracowywane rozwiązanie ma szanse być skuteczniejsze od 

instrumentów wykorzystywanych w standardowych działaniach? 

b. W jaki sposób, w czym? Jakie instrumenty może zastąpić? 

Jeśli nie, co jest barierą, co należałoby zmienić? 

Upowszechnianie 

18. Teraz po pewnym czasie wdrażania i testowania modelu wiedzą Państwo o 

nim dużo więcej niż na etapie projektowania. Co go wyróżnia, na tle tego, co 

jest obecnie dostępne. Co szczególnie Państwo zauważają?  

19. Jednym z głównym celów testowania modeli jest ich późniejsze 

upowszechnianie. Jakie, na obecnym etapie, widzą Państwo szanse na 

rozpowszechnianie modelu na terenie kraju (dopytać zarówno o tereny 

wiejskie i miejskie)? 

b. A jakie widzą Państwo bariery dla jego upowszechniania? 

c. Czy niezbędne jest podjęcie jakichś działań (prawnych na przykład), by 

upowszechnianie modelu było możliwe? 

d. Czy muszą być spełnione jakieś warunki wyjściowe? 

20. Czy upowszechnianie projektu może mieć miejsce zarówno na terenach 

miejskich jaki wiejskich?  

Trwałość 

21. Jak na obecnym etapie widzi Pan/i zapewnienie trwałości stosowania 



144 
 

przetestowanego modelu? Jakie widzi Pani szanse na wdrażanie tych 

rozwiązań? 

a. Co może stanowić ewentualny problem 

b. Czy podjęli Państwo już jakieś działania zmierzające do zapewnienia 

tej trwałości? Jakie? 

Rekomendacje 

22. Czy zaproponowany model testowania innowacji Pana/i zdaniem umożliwia 

wprowadzenie nowych narzędzi, rozwiązań?  

23. Jakie są główne bariery, które mogą uniemożliwić zastosowanie Państwa 

rozwiązań na szerszą skalę – w polityce społecznej i polityce rynku pracy? 

24. Proszę na koniec spotkania, na podstawie zdobytych doświadczeń, podać 

najważniejsze rekomendacje na przyszłość: 

 Dotyczące wsparcia OzNI 

 Realizowania projektów mających na celu wypracowanie innowacji 

społecznych 

Dziękuję za rozmowę 

*** 

8.2.5 Wywiadu indywidualny z przedstawicielem MIiR 

 Badacz dziękuje za spotkanie. Informuje ogólnie o badaniu, w ramach 

którego jest realizowany wywiad 

 Podkreśla znaczenie zebranych opinii dla badania i doskonalenia 

projektów.  

 Omawia krótko zakres wywiadu, podaje planowany czas. 

 Prosi o zgodę na nagrywanie rozmowy 

 Odpowiada na ewentualne pytania respondenta. 

Wprowadzenie 

1. Jak długo zajmuje się Pan/i projektami z zakresu innowacji społecznych i jakie 

są Pana zadania w tym obszarze?  

2. W jaki sposób wyłoniono obszary wsparcia do założeń konkursu? Jakie 

podmioty brały w tym udział? 

Realizacja 

3. Jak ocenia Pan/i aktualny stan realizacji projektów?  

 Które są najbardziej zawansowanie? 

 Co działa sprawnie, tak jak założono?  
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 Co się sprawdza i należy to utrzymać? 

 Co jest największym problemem aktualnego systemu wdrażania? 

 Jakie rozwiązania należałoby wprowadzić, by ten system usprawnić? 

4. Jak ocenia Pan/i elastyczność założeń konkursowych pod względem 

wprowadzania zmian niezbędnych do realizacji projektu?  

 Bazując na Pana/i doświadczeniu: Jak często istnieje konieczność 

wprowadzania modyfikacji założeń projektów? 

 W jakich obszarach najczęściej? 

5. Jak ocenia Pan/i system finansowania projektów testujących modelowe 

rozwiązania?  

 W jakich obszarach pojawia się najwięcej trudności i zmian? 

 Czy jest on dostosowany do specyfiki projektów innowacyjnych? 

 Czy i w jakim stopniu wpływa on na jakość tworzonych innowacji? 

6. Jak Pan/i ocenia brak możliwości realizacji badań w ramach projektu?  

 Jakie argumenty przemawiają za jej brakiem?  

 Co może stanowić barierę, trudność? 

7. Czy i w jakim stopniu obowiązujący system sprawozdawczości oraz 

monitorowania wsparcia jest dostosowany do specyfiki projektów 

innowacyjnych?  

 Czy w przesyłanych materiałach otrzymują Państwo informacje, na 

których Ministerstwu zależy? 

 Czy te dane pozwalają uzyskać obraz realizacji projektu? 

 Czego brakuje w systemie monitorowania? 

8. Jak wygląda współpraca z koordynatorami projektów? 

 Co oceniają Państwo pozytywnie? 

 Czy mają Państwo kontakt z partnerami i zespołem? 

 W jakim zakresie, w czym należałoby usprawnić współpracę? 

Efekty 

9. W jakim stopniu projekty, które obecnie są realizowane, odpowiadają na 

potrzeby i wyzwania dotyczące aktualnych problemów OzNI w Polsce?  

 Czy gdzieś widać spiętrzenie działań a którychś brakuje lub są 

niedostatecznie rozwiązywane? 

 Czy jakieś konkretne rozwiązania testowane są Pana/i zdaniem 

szczególnie cenne dla systemowego rozwiązywania problemów OzNI? 
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10. Czy Pana/i zdaniem dzięki projektom możliwe jest trwale wdrożyć innowacyjne 

testowane rozwiązania (modele) do głównego nurtu polityk?  

 Czy wszystkie z testowanych modeli? Jeśli któreś nie dlaczego? 

 Jaka jest efektywność kosztowa? W jaki sposób można ją określić? 

11. Jakie dostrzega Pan/i główne bariery, które mogą uniemożliwić zastosowanie 

wypracowanych, innowacyjnych rozwiązań w polityce społecznej w Polsce? 

12. Jakie Pana/i zdaniem czynniki mają kluczowe znaczenie dla upowszechniania 

innowacji na terenie całego kraju?  

 Jakie rozwiązania są niezbędne do wprowadzenia, by możliwe było ich 

dostosowanie w odniesieniu do poszczególnych jego obszarów, np. 

specyfika wdrażania rozwiązań na obszarach wiejskich lub miejskich, 

itp.? 

13. Czy jest jeszcze coś istotnego dla realizowanego badanych projektów, o czym 

nie mówiliśmy, a jest szczególnie ważne w kontekście skuteczności 

rozwiązań, ale też kolejnych konkursów, które będą ogłaszane? 

Dziękuję za rozmowę 

*** 

8.2.6 Wywiad grupowy z partnerami projektu  

 Badacz dziękuje za spotkanie. Informuje ogólnie o badaniu, w ramach 

którego jest realizowany wywiad 

 Podkreśla znaczenie zebranych opinii dla badania i doskonalenia 

projektów.  

 Omawia krótko zakres wywiadu, podaje planowany czas. 

 Prosi o zgodę na nagrywanie rozmowy 

 Odpowiada na ewentualne pytania respondentów. 

Wprowadzenie 

1. Prośba do uczestników o przedstawienie się.  

a. Jak ma Pan/i na imię, jaką organizację Pan/i reprezentuje?  

b. Jaką rolę Pan/i organizacja pełni w projekcie? Za jakie zadania 

odpowiada? 

Charakterystyka projektu i efekty 

2. Proszę zobaczyć listę problemów, które zostały zdiagnozowane jako kluczowe 

problemy OzNI. Podajemy listę badanym 

 brak skoordynowanego systemu wsparcia osób dorosłych z 

niepełnosprawnością intelektualną,  
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 brak systemu pomocy prawnej i finansowej w zabezpieczeniu osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, 

 brak wsparcia dla rodzin i opiekunów, którzy często same zostają wykluczone 

z życia społecznozawodowego,  

 brak systemu pomocy w sytuacji kryzysu w rodzinie,  

 brak środowiskowych sieci wsparcia dla rodzin i osób z niepełnosprawnością 

intelektualną,  

 nadopiekuńczość rodzin, brak wymagań i oczekiwań wobec osób z 

niepełnosprawnością intelektualną,  

 brak zaplanowanego wsparcia w aktywizacji społecznej/zawodowej osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

Dopytać: na które z tych problemów miał odpowiadać projekt?  

3. Głównym celem konkursu jest usamodzielnienie OzNI. Które z 

podejmowanych przez projekt działań wspierają osiąganie tego celu? 

c. W jaki sposób? 

d. Co świadczy o tym, że ten cel jest osiągany? Po czym to Państwo 

poznają? 

e. Czy na podstawie dotychczasowych doświadczeń zmieniliby Państwo 

jakieś działania, tak aby zwiększyć usamodzielnienie OzNI? 

4. Z wcześniejszych wywiadów i doświadczenia wiemy, ze opiekunowie OzNI są 

niechętni by ich podopieczni się usamodzielniali. Często jest trudno namówić 

ich by OzNI same poodejmowały decyzje, czy chodziły do sklepu. Czy projekt 

miał szanse wpłynąć na postawy opiekunów? 

f. Jeśli tak, w jaki sposób? Co o tym świadczy? 

g. Jeśli nie, co jest barierą, co należałoby zmienić? 

5. A czy projekt i testowany model na obecnym etapie może przełożyć się na 

zmiany w zachowaniu samych OzNI? 

h. Jeśli tak, w jakim zakresie? Co o tym świadczy? 

i. Jeśli nie, co jest barierą, co należałoby zmienić? 

Realizacja 

6. Czy system sprawozdawczości sprzyja projektowi? Czy jest jakąś barierą, 

trudnością? 

Dopytać o zadania podzielonych partnerów i ich obowiązki sprawozdawcze  

7. Jeśli są jakieś trudności: co należałoby zmienić, by minimalizować te trudności 

w kontekście projektów innowacyjnych? Co by Państwu pomogło? 
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8. Chciałabym zapytać o kwestie finansowe. Czy sprawdził się budżet projektu 

ustalony na etapie podpisywania umów o dofinansowanie? Czy w tym 

zakresie zgłosiliby Państwo jakieś uwagi? 

9. Czy mają państwo jakieś uwagi do stosowanych w POWER procedur 

związanych z finansowaniem, wdrażaniem, sprawozdawaniem postępu 

projektu? 

10. Czy mają Państwo kontakt z przedstawicielami Ministerstwa, z opiekunem? 

a. Jeśli tak: jak Państwo oceniają ten kontakt? Czy przebiega sprawnie? 

Czy otrzymują Państwo odpowiedzi na pytania? 

b. Jeśli nie – czy potrzebowaliby Państwo jako partnerzy takiego 

kontaktu? Jak on miałby wyglądać? 

11.  

Partnerstwo 

12. Jak fakt, że projekt jest realizowany wspólnie przez kilka organizacji, zwiększa 

jakość wypracowanych rozwiązań? 

c. W jaki sposób partnerstwo ułatwia osiąganie celu projektu? 

d. Czy są jakieś elementy projektu, które trudniej się realizuje w 

partnerstwie? 

13. Czy realizacja projektu miała wpływ na państwa instytucje? 

e. Jaki? 

14. Czy gdyby teraz, z Państwa wiedzą, mieliby Państwo podjąć decyzję czy 

wziąć udział w projekcie, zdecydowaliby się Państwo powtórnie? Dlaczego? 

Efekty  

15. Co zauważyli Państwo jakieś efekty realizowanego projektu? 

Zwrócić uwagę na świadomość rodziców/opiekunów, zmiany postaw? 

16. Czy widzą Państwo potrzebę modyfikacji założeń samego modelu? 

 Jakie, dlaczego? 

17. Wracając do problemów, na które miał odpowiadać projekt. Proszę spojrzeć i 

powiedzieć, co w największym stopniu już się udało? Czy czegoś z 

planowanych efektów rezultatów nie udało się dotychczas osiągnąć? 

 Jak Państwo sądzą, dlaczego? 

18. Jakie, na obecnym etapie, widzą Państwo szanse na rozpowszechnianie 

modelu na terenie kraju (dopytać zarówno o tereny wiejskie i miejskie)? 

 Czy rozpowszechnianie modelu wymaga wprowadzenia jakichś 

niezbędnych rozwiązań?  
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 Czy muszą być spełnione jakieś warunki wyjściowe? 

19. Czy wypracowywane rozwiązanie ma szanse być skuteczniejsze od 

instrumentów wykorzystywanych w standardowych działaniach? 

 W jaki sposób, w czym? Jakie instrumenty może zastąpić? 

Upowszechnianie 

20. Teraz po pewnym czasie wdrażania i testowania modelu wiedzą Państwo o 

nim dużo więcej niż na etapie projektowania. Co go wyróżnia, na tle tego, co 

jest obecnie dostępne. Co szczególnie Państwo zauważają?  

21. Jednym z głównym celów testowania modeli jest ich późniejsze 

upowszechnianie. Proszę się zastanowić i powiedzieć, co świadczy o tym, że 

ten model może być upowszechniany?  

f. A jakie widzą Państwo bariery dla jego upowszechniania? 

g. Czy niezbędne jest podjęcie jakichś działań (prawnych na przykład), by 

upowszechnianie modelu było możliwe? 

Rekomendacje 

22.  ,   

23. Jakie są główne bariery, które mogą uniemożliwić zastosowanie Państwa 

rozwiązań na szerszą skalę – w polityce społecznej i polityce rynku pracy? 

24. Proszę na koniec spotkania, na podstawie zdobytych doświadczeń, podać 

najważniejsze rekomendacje na przyszłość: 

 Dotyczące wsparcia OzNI 

 Realizowania projektów mających na celu wypracowanie innowacji 

społecznych 

Dziękuję za rozmowę 

*** 

8.2.7 Wywiad grupowy z odbiorcami projektu – opiekunami OzNI 

 Badacz dziękuje za spotkanie. Informuje ogólnie o badaniu, w ramach 

którego jest realizowany wywiad 

 Podkreśla znaczenie zebranych opinii dla badania i doskonalenia 

projektów.  

 Omawia krótko zakres wywiadu, podaje planowany czas. 

 Prosi o zgodę na nagrywanie rozmowy 

 Odpowiada na ewentualne pytania respondentów. 

1. Na początek proszę powiedzieć, jaką pomoc, wsparcie otrzymali Państwo 

dotychczas w ramach projektu? 
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2. Co było szczególnie cenne dla Państwa? 

3. Czy wsparcie, które uzyskali Państwo w projekcie można dostać gdzieś indziej, 

ktoś jeszcze oferuje takie wsparcie? 

j. Jeśli tak, czy takie samo? Czy czymś ta oferta się różni? 

k. Jeśli nie, dopytać na czym polegała unikalność tego co otrzymali? Co 

takiego jest w tym wsparciu pomocy, czego nie ma gdzie indziej? 

4. Co Państwa zdaniem było najważniejszego w pomocy, która otrzymali Państwo 

w projekcie? 

5. A czy (wymienić rodzaj pomocy, którą otrzymali) może umożliwić OzNI 

osiągnięcie większej samodzielności?  

l. Jeśli tak, w jaki sposób, na czym miałoby to polegać?  

m. Jeśli nie – dlaczego, co jest barierą, co musiało by być zmienione, by 

to się udało? 

6. A jak Państwo sądzą, czy to zwiększenie samodzielności OzNI jest ważne, 

potrzebne? dlaczego? 

7. A co Państwu, opiekunom, dało to wsparcie? 

n. Zwrócić uwagę, w jakim obszarze się wspominane są zmiany: 

osobistym, formalnych, rzeczowym? 

8. Na kartce są wymienione główne problemy, z którymi mają do czynienia OzNI. 

Proszę wskazać, na które problemy miał odpowiadać projekt? 

Pokazujemy badanym kartkę z głównymi problemami: 

 brak skoordynowanego systemu wsparcia osób dorosłych z 

niepełnosprawnością intelektualną,  

 brak systemu pomocy prawnej i finansowej w zabezpieczeniu osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, 

 brak wsparcia dla rodzin i opiekunów, którzy często same zostają wykluczone 

z życia społecznozawodowego,  

 brak systemu pomocy w sytuacji kryzysu w rodzinie,  

 brak środowiskowych sieci wsparcia dla rodzin i osób z niepełnosprawnością 

intelektualną,  

 nadopiekuńczość rodzin, brak wymagań i oczekiwań wobec osób z 

niepełnosprawnością intelektualną,  

 brak zaplanowanego wsparcia w aktywizacji społecznej/zawodowej osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

Dopytać: 
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Czy jakoś inaczej można by tym problemom przeciwdziałać niż tak jak to ma 

miejsce w projekcie, w którym Państwo biorą udział? 

9. Projekt realizowany jest w partnerstwie, czy korzystali Państwo ze wsparcia 

pomocy tylko (podać nazwę podmiotu, w którym realizowany jest wywiad) czy 

także innych (wymienić partnerów)? 

a. Jeśli również z innych podmiotów: jak państwo oceniają wsparcie 

różnych podmiotów, czy jest między nimi jakaś różnica? 

b. Jeśli badani korzystali z oferty różnych podmiotów: czy pomoc, wsparcie 

podmiotu jakim jest (wymienić nazwę NGO) jest czymś się różni od 

wsparcia udzielanego przez (wymienić nazwę samorządu) 

10. Czy któreś z zaproponowanych działań mogłyby wyglądać inaczej, by w pełni 

odpowiadać potrzebom Waszym i waszych podopiecznych? 

a. Czy taką potrzebę zgłaszali Państwo organizatorom? 

11. Czy w trakcie realizacji zadania opiekunowie wzajemnie się ze sobą konsultują? 

Jeśli tak to w jakich sprawach? 

12. W tym projekcie, miał być wypracowany model wsparcia OzNI głównie w 

obszarze (nazwać rodzaj wsparcia i promesy, na które miał on odpowiadać). 

Czy państwa zdaniem taki projekt i takie działania można realizować 

gdziekolwiek indziej? 

a. Jeśli tak: co jest kluczowe dla tego pomysłu, co będzie niezbędne w 

innych miejscach, by on zadziałał? Zwrócić uwagę na rozróżnieni 

miasto/wieś, rodzaje niepełnosprawności 

b. Jeśli nie: dlaczego? Co stanowi największą barierę? Zwrócić uwagę na 

kwestie formalno-prawne, umiejętności i wiedzy trenerów,  

13. Czy coś by Państwo zmienili w tym projekcie? 

a. W organizacji 

b. W ofercie (jeśli nie pojawiło się wcześniej) 

14. Czy jest jeszcze coś ważnego, o co nie zapytaliśmy? 

Dziękuję za rozmowę 

*** 

8.2.8 Wywiad indywidualny z przedstawicielem podmiotu otoczenia wsparcia 

(publicznym i niepublicznym) 

 Badacz dziękuje za spotkanie. Informuje ogólnie o badaniu, w ramach 

którego jest realizowany wywiad 

 Podkreśla znaczenie zebranych opinii dla badania i doskonalenia 

projektów.  
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 Omawia krótko zakres wywiadu, podaje planowany czas. 

 Prosi o zgodę na nagrywanie rozmowy 

 Odpowiada na ewentualne pytania respondenta. 

1. Proszę powiedzieć o tym w jakim stopniu i jakim zakresie Państwa podmiot 

zajmuje się OzNI? 

2. Jakie są Pana/i zdaniem obecnie problemy OzNI? 

a. Które są najważniejsze? Dlaczego? 

b. Czy one się jakoś zmieniły w ostatnich latach?  

3. Po tym jak badany wymieni problemy dopytać o te które się nie pojawiły.  Czy te 

problemy również są istotne? 

 brak skoordynowanego systemu wsparcia osób dorosłych z 

niepełnosprawnością intelektualną,  

 brak systemu pomocy prawnej i finansowej w zabezpieczeniu osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, 

 brak wsparcia dla rodzin i opiekunów, którzy często same zostają 

wykluczone z życia społecznozawodowego,  

 brak systemu pomocy w sytuacji kryzysu w rodzinie,  

 brak środowiskowych sieci wsparcia dla rodzin i osób z 

niepełnosprawnością intelektualną,  

 nadopiekuńczość rodzin, brak wymagań i oczekiwań wobec osób z 

niepełnosprawnością intelektualną,  

 brak zaplanowanego wsparcia w aktywizacji społecznej/zawodowej osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

4. Czy Pana/i zdaniem niektóre z tych problemów występują regionalnie, albo w 

podziale na tereny miejskie/wiejskie? 

5. Proszę jeszcze raz spojrzeć na problemy wymienione tu, czy któreś z nich są 

szczególnie trudne do rozwiązania albo niemożliwe?  

a. Dlaczego? Co jest potrzebne do ich rozwiązania? 

b. A może zna Pan/i dobre praktyki przeciwdziałania temu 

problemowi? 

6. Jakie instytucje czy podmioty Pana/i zdaniem powinny zajmować się 

rozwiązywaniem tych problemów? Dopytać: czy to powinny być działania 

wspólne, międzysektorowe? 

a. Czy forma prawna instytucji (publiczna, prywatna, pozarządowa) 

ma znaczenie dla skutecznego wspierania OzNI? 
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7. Czy zna Pan/i projekt (wymienić nazwę realizowanego projektu i organizacji)? 

Jeśli nie krótko powiedzieć na czym polega, jakie są założenia 

8. Czy Pana/i zdaniem taka forma wsparcia OzNI jest potrzebna w kontekście 

problemów, o których rozmawialiśmy? 

a. Czy może wpływać na zwiększenie się samodzielności OzNI? 

Przy jakich warunkach? 

b. A czy to rozwiązanie może wpłynąć na usprawnienie systemu 

wsparcia OzNI? W jaki sposób?  

9. Czy Pana/i zdaniem takie rozwiązanie jak jest testowane tutaj ma potencjał do 

rozpowszechniania na terenie całego kraju? 

a. Przy jakich niezbędnych warunkach do wprowadzenia (np. 

różnice w warunkach miast i wsi)? 

b. A czy Pana/i zdaniem obowiązujący system prawny daje szanse 

na upowszechnienie takiego modelu? 

10. A czy Pana/i zdaniem zaproponowane w projekcie rozwiązanie jest 

innowacyjne w stosunku do obecnie znanych?  

1. Jeśli tak – co zaznaczy, dlaczego takie jest? 

2. Jeśli nie – dlaczego nie jest innowacyjne? 

11. Czy zna Pan inne modele wspierania OzNI, które są realizowane w Polsce? 

Jakie, na czym polegają? 

1. A może zagraniczne doświadczenia są warte rozważenia w 

polskich warunkach? 

12. Czy rozwiązania o których mówimy (testowany model oraz te o których Pan/i 

wspomina) mogą być skuteczniejsze od obecnie stosowanych narzędzi przez 

podmioty realizujące politykę społeczną, edukacyjną i rynku pracy?  

13. A jakie są obecnie główne bariery, które mogą uniemożliwić zastosowanie tych 

nowych modeli, rozwiązań w polityce społecznej i polityce rynku pracy? 

14. Czy na zakończenie chciałby/łaby? Pan/i coś jeszcze dodać, jako wniosek czy 

rekomendację z tej rozmowy? 

Dziękuję za rozmowę 

*** 

8.2.9 Wywiad telefoniczny z odbiorcą (opiekunem OzNI) 

Przed rozmową należy upewnić się jakiego rodzaju wsparcie i pomoc były 

oferowane w ramach projektu, o którym będzie rozmowa. 
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Dzień dobry. Nazywam się …. Dzwonię w sprawie wsparcia, które Pan/i 

otrzymała w ramach projektu… (wymienić nazwę) Rozmowa potrwa około 20 

minut. Czy możemy teraz porozmawiać? Jeśli nie – ustalić, kiedy można się 

skontaktować 

1. Dzień dobry.  Skorzystał/a Pani z … (wymienić rodzaj wsparcia i nazwę 

organizacji, podmiotu z której korzystał rozmówca). Chciałabym porozmawiać 

na ten temat.  

2. A kiedy to było? Upewnić się przez jaki okres trwało wsparcie  

3. Proszę powiedzieć z czym Pan/i zwróciła się do (wymienić nazwę organizacji) 

po tę pomoc?  

4. A czy inni opiekunowie osób niepełnosprawnych, które Pan/i zna mają podobne 

potrzeby? Czy jakieś inne? 

5. A czy takiej pomocy jak Pan/i dostał/a nie można było uzyskać gdzieś indziej? 

a. Jeśli tak: dlaczego z tej akurat zdecydowała/a się Pan/i skorzystać? 

6. Czy ta pomoc była dla Pana/i (zapytać o wszystkie): 

b. Taka jakiej Pan/i potrzebowała? Czy czegoś zabrakło? 

7. Czy pomoc ze strony (wymienić nazwę podmiotu) dotyczyła też Pana/i 

podopiecznego? 

c. A co otrzymał/a bezpośrednio podopieczny/a? zwrócić uwagę czy to 

były zajęcia, wsparcie stałe czy jakaś jednorazowa pomoc? Jaka? 

8. W czym pomogła Wam taka pomoc jak dostaliście?  

d. Zwrócić uwagę czy pojawia się samodzielność OzNI, odwaga w 

kontaktach z innymi, odpoczynek opiekuna, bliskość pomocy, 

poczucie nie bycia samemu, odwaga oddania opieki komuś innemu.  

e. Dopytać o korzyści dla opiekuna i OzNI 

9. Co dla Pan/i było najważniejszego w tej pomocy? 

10. A kto jeszcze poza (wymienić nazwę podmiotu prowadzącego projekt) pomaga 

Panu/i w opiece nad podopiecznym?  

f. Zwrócić uwagę czy pojawiają się (Jeśli nie – dopytać): Dom Pomocy 

Społecznej, Ośrodek Dziennego Pobytu, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Urząd Miasta, Urząd 

Gminy, Spółdzielnia Socjalna, Jakiś NGO, sąsiedzi, rodzina, 

przychodnia, parafia, PFRON, inni rodzice. 

11. A co jest dla Pana/i największą trudnością w opiece nad Pana/i podopiecznym? 

12. Czy coś by Pan/i zmieniła w tej pomocy, którą Pan/i dostała? Coś by Pan/i teraz 

zrobił/a inaczej? Może coś było dla Pana/i trudne? 
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To wszystkie pytania, chyba że jeszcze coś chciałaby/łaby Pani dodać?  

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 

 


