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Streszczenie 

 

Niniejszy raport jest próbą oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w ramach projektu „Konsultacje+”.  

 

Struktura raportu składa się z siedmiu zasadniczych części. Pierwsza z nich wprowadza czytelnika  

w proces konsultacji społecznych, druga wskazuje kryteria oceny zastosowanych metod konsultacji 

jakie zostały przyjęte w procesie badawczym. Trzecia część raportu skupia się na szczegółowym 

określeniu zastosowanej w badaniu metod i technik badawczych wraz ze szczegółowym opisem 

doboru próby dla każdej z technik badawczych. Czwarta część - desk research zawiera analizę 

materiału, który powstał podczas w ramach projektu „Konsultacje+”.  Piąta część szczegółowo 

przedstawia wyniki badania wraz z ich analizą i interpretacją w podziale na działy tematyczne ankiety, 

jak również z uwzględnieniem opisu grupy respondentów.  Część szósta skupia się na analizie 

indywidualnych wywiadów pogłębionych. W dalszej kolejności zostały udzielone odpowiedzi na 

pytania badawcze mające na celu  sprawdzenie trafności, efektywności, użyteczności,  trwałości  

i skuteczności zaplanowanych metod konsultacji. Ostatnia część raportu zawiera wnioski  

i rekomendacje  z przeprowadzonych badań na podstawie metod ilościowych i jakościowych.  

 

Dodatkowo, w raporcie znajduje się także spis ilustracji oraz aneks zawierający wzór kwestionariusza 

ankiety internetowej (CAWI), scenariuszy indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) oraz 

telefonicznego wywiadu pogłębionego (TDI).  

 

  



 

 
3 

Spis treści 

 

Streszczenie ............................................................................................................................................. 2 

Wprowadzenie ........................................................................................................................................ 5 

1. Konsultacje społeczne ..................................................................................................................... 6 

1.1. Konsultacje społeczne w procesie tworzenia ustaw .................................................................... 7 

1.2. Konsultacje społeczne krok po kroku ........................................................................................... 8 

2. Założenia ewaluacji ....................................................................................................................... 12 

2.1 Kryteria ewaluacji ........................................................................................................................ 12 

3. Metodologia badawcza ................................................................................................................. 13 

3.1 Pytania badawcze ........................................................................................................................ 13 

3.2 Metody oraz techniki badawcze .................................................................................................. 14 

3.2.1 Desk research ....................................................................................................................... 14 

3.2.2 Indywidualne wywiady pogłębione ...................................................................................... 14 

3.2.3 Telefoniczne wywiady pogłębione ....................................................................................... 14 

3.2.4 Ankieta elektroniczna ........................................................................................................... 15 

3.2.5 Warsztat heurystyczny ......................................................................................................... 15 

3.3 Przypisanie metod do pytań ........................................................................................................ 16 

4. Desk research ................................................................................................................................ 16 

4.1 Opis procesu konsultacji .............................................................................................................. 17 

4.2 Działania informacyjne ................................................................................................................ 18 

4.3 Moderowane spotkania otwarte ................................................................................................. 21 

4.4 Spotkania robocze ....................................................................................................................... 24 

4.5 Konsultacje przeprowadzone za pomocą prośby o odpowiedź za pomocą kwestionariusza 

internetowego ................................................................................................................................... 26 

4.6 Reprezentatywne badanie ilościowe........................................................................................... 28 

4.5 Uczestnicy konsultacji - podsumowanie ..................................................................................... 28 

5. Ankieta internetowa – opis wyników ............................................................................................ 30 

5.1 Charakterystyka respondentów .................................................................................................. 30 

5.2 Działania informacyjne na temat konsultacji .............................................................................. 33 

5.3 Udział w konsultacjach ................................................................................................................ 36 

5.4 Ocena konsultacji ........................................................................................................................ 37 

5.5 Konsultacje w przyszłości ............................................................................................................ 46 

6. Analiza jakościowa - indywidualne wywiady pogłębione oraz telefoniczne wywiady pogłębione49 

6.1 Przygotowanie procesu konsultacji ............................................................................................. 49 

6.2.Formy konsultacji a udział interesariuszy.................................................................................... 50 

6.3 Uzyskanie  merytorycznie istotnych informacji od uczestników ................................................. 51 

6.4 Dostosowane konsultacji  do potrzeb uczestników .................................................................... 51 

6.5 Przebieg i forma konsultacji w opiniach uczestników ................................................................. 51 



 

 
4 

6.6 Osiągnięcie założonych efektów ................................................................................................. 52 

6.7 Wartość dodana projektu ............................................................................................................ 52 

7. Odpowiedzi na pytania badawcze ................................................................................................. 53 

8. Wnioski i rekomendacje ................................................................................................................ 56 

Spis wykresów ....................................................................................................................................... 60 

Spis tabel ............................................................................................................................................... 60 

Spis zrzutów ekranowych ...................................................................................................................... 61 

Aneks ..................................................................................................................................................... 61 

Scenariusz wywiadu IDI ..................................................................................................................... 61 

Scenariusz wywiadu TDI .................................................................................................................... 63 

Kwestionariusz ankiety CAWI ............................................................................................................ 65 

 

 

  



 

 
5 

Wprowadzenie 

 Projekt pn. „Konsultacje+” realizowany był w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2018 r. 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II. „Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16. „Usprawnienie procesu stanowienia 

prawa”. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej (MRPiPS) oraz Caritas Polska. 

 Głównym celem projektu było przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych, 

dotyczących założeń i projektów ustaw wdrażających Program w związku z wejściem w życie Uchwały 

Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 

„Za życiem”. Program obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. 

 Konsultacje społeczne miały na celu wypracowanie najlepszych praktyk i wprowadzenie ich 

jako zmian do ustaw. Konsultacje zostały przeprowadzone z zastosowaniem różnych aktywnych 

metod, do których należały: 

 moderowane spotkania otwarte (wraz z częścią warsztatową): zostały zorganizowane  

2 konferencje ogólnopolskie oraz 16 konferencji regionalnych, których tematem 

przewodnim były konsultacje ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, 

 bezpośrednie spotkania robocze: organizacja spotkań ze środowiskiem związanym ze 

Środowiskowymi Domami Samopomocy i Warsztatami Terapii Zajęciowej – osobami 

niepełnosprawnymi, opiekunami i rodzicami osób niepełnosprawnych, kadrą WTZ i ŚDS, 

przedstawicielami samorządów. Konsultacje polegały na odwiedzaniu przez 

przedstawicieli MRPiPS reprezentantów grup, na które projektowana regulacja może 

wywierać największy wpływ. W ramach projektu zorganizowano 32 bezpośrednie 

spotkania robocze, 

 reprezentatywne badanie kwestionariuszowe: sondaż telefoniczny przeprowadzony na 

reprezentatywnej grupie 900 respondentów dotyczący sytuacji osób niepełnosprawnych 

w Polsce, 

 konsultacje za pośrednictwem strony internetowej: prośba o opinię tj. kwestionariusz 

wypełniany przez stronę internetową, możliwe było wypełnienie specjalnego formularza 

konsultacyjnego. 

 Przedmiotem zamówienia było dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw 

wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w ramach projektu 

„Konsultacje+”. Badanie miało charakter ewaluacji przy uwzględnieniu kryteriów odnoszących się do 

poszczególnych aspektów badanego przedsięwzięcia. 

 Celem badania była ocena trafności, efektywności, użyteczności, trwałości i skuteczności 

przeprowadzonego procesu konsultacji. Wyniki ewaluacji będą służyć: 

 ocenie procesu przeprowadzonych konsultacji, w tym zastosowanych metod konsultacji, 

 rozbudowaniu procesu przyszłych konsultacji społecznych poprzez wdrażanie aktywnych 

form konsultacji społecznych, 

 wypracowaniu rekomendacji (propozycji konkretnych rozwiązań) w zakresie 

usprawnienia procesu konsultacji, 

 planowaniu efektywnych konsultacji kolejnych dokumentów przez MRPiPS. 
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 W zakresie podmiotowym badanie obejmowało:  

 członków zespołu projektowego „Konsultacje +”, 

 moderatorów zaangażowanych w przeprowadzenie konsultacji, 

 ekspertów zaangażowanych w przeprowadzenie konsultacji, 

 uczestników konsultacji programu „Za życiem” . 

 Swoim zakresem przedmiotowym badanie obejmowało zagadnienia związane  

z zastosowanymi metodami konsultacji i ich całościową oceną. Czasowy zakres badania dotyczył 

okresu przeprowadzania konsultacji (od marca 2017 do października 2017), a zakres terytorialny 

badania obejmował obszar całego kraju. 

 

1. Konsultacje społeczne  

 

Partycypacja społeczna, której jedną z form są konsultacje społeczne, może przybierać różne formy 

mniej lub bardziej bezpośredniego wpływu obywateli na sprawy publiczne. Upraszczając, można 

spróbować zobrazować ją za pomocą trzech szczebli: 

 

 
 

Gdzie: 

 Informowanie - to proces jednostronnego komunikowania planów i rozwiązań. Nie zakłada 

ono modyfikacji prezentowanych pomysłów, ani wiążącej dyskusji. 

 

 Konsultowanie - jest procesem komunikacji dwustronnej, podczas której opiniowaniu 

podlegają przedstawiane rozwiązania.  

Współdecydowanie

Konsultowanie

Informowanie
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 Współdecydowanie - jest nie tyle zbieraniem opinii, ile partnerską relacją pomiędzy stronami 

służącą wspólnemu wypracowaniu rozwiązań. 

 

1.1. Konsultacje społeczne w procesie tworzenia ustaw 

Obecny Regulamin pracy Rady Ministrów dokonuje podziału dotychczasowych konsultacji 

społecznych na dwa odrębne procesy: 

 w ramach konsultacji publicznych projekt przedstawia się organizacjom społecznym lub 

innym zainteresowanym podmiotom albo instytucjom, których opinia jest pożądana z uwagi 

na treść projektu ustawy, 

 w toku opiniowania projekt przekazywany jest określonym podmiotom, gdy obowiązek taki 

wynika z odrębnych przepisów lub gdy dotyczy działalności tych podmiotów. 

Konsultacje, w tym konsultacje publiczne są niezbędnym narzędziem do przeprowadzenia rzetelnej  

i kompleksowej oceny wpływu. Szeroko rozumiane konsultacje powinny być prowadzone przez 

administrację na każdym etapie podejmowania decyzji czy pracy nad projektowanym rozwiązaniem. 

Konsultacje należy rozpoczynać już na możliwie wczesnym etapie prac, w szczególności na etapie 

koncepcyjnym (w odniesieniu do ustaw – na etapie opracowania założeń). 

Konsultacje publiczne nie zastępują zasięgania opinii o projektach aktów prawnych, lecz są ich 

uzupełnieniem, dedykowanym jak najszerszemu gronu odbiorców. Celem konsultacji publicznych jest 

zebranie uwag do projektu dokumentu rządowego od podmiotów spoza sektora organów i instytucji 

państwowych, w tym zwłaszcza od organizacji społecznych, a także obywateli, którzy wyrażą chęć 

zgłoszenia takich uwag. Powinny więc one być prowadzone w sposób otwarty i powszechny, 

zapewniający każdemu obywatelowi dostęp do konsultowanych dokumentów i możliwość 

wypowiedzenia się, a także otrzymanie możliwie pełnie uargumentowanych odpowiedzi na zgłoszone 

uwagi. 

Pojęcie konsultacji publicznych odnosi się wyłącznie do prac nad projektami dokumentów rządowych 

(ustaw, rozporządzeń, założeń do ustawy, strategii, programów, stanowisk rządu do poselskich 

projektów ustaw). Projekt ustawy może zostać skierowany do konsultacji publicznych (podobnie jak 

do uzgodnień lub opiniowania) po wpisaniu go do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.  

Natomiast przed wpisaniem projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów mogą zostać 

przeprowadzone tzw. pre-konsultacje, tj. zgodnie z przepisami Regulaminu pracy Rady Ministrów 

konsultacje, które mogą być przeprowadzane przed opracowaniem projektu. Stanowią one odrębną 

od konsultacji publicznych kategorię konsultacji. 

Organizator konsultacji publicznych jest zobowiązany przestrzegać zarówno wymogów formalnych, 

określonych w Regulaminie pracy Rady Ministrów, jak i podstawowych zasad prowadzenia 

konsultacji1. 

 

 

                                                           

1 Opracowano na podstawie: https://www.rcl.gov.pl/book/141-czym-s%C4%85-konsultacje-publiczne 
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3. Kanon, czyli 7 zasad konsultacji społecznych 

Zasady konsultacji społecznych zostały sformułowane jako punkt wyjścia dla „Kanonu Lokalnych 

Konsultacji Społecznych”, dokumentu stworzonego w 2012 r. pod patronatem Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji. 

1. DOBRA WIARA 

Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, 

wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji. 

2. POWSZECHNOŚĆ 

Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój 

pogląd. 

3. PRZEJRZYSTOŚĆ 

Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne 

musi być, kto reprezentuje jaki pogląd. 

4. RESPONSYWNOŚĆ 

Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie 

wyklucza odpowiedzi zbiorczych. 

5. KOORDYNACJA 

Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje - tak politycznie, jak 

organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji. 

6. PRZEWIDYWALNOŚĆ 

Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone 

w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły. 

7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO 

Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to 

ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować 

interes publiczny i dobro ogólne. 

 

1.2. Konsultacje społeczne krok po kroku 

Modelowy proces konsultacji publicznych można podzielić na 6 etapów, w ramach których 

organizator konsultacji powinien podjąć szereg szczegółowych działań: 
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Na niezbędne minimum procesu konsultacyjnego składają się przygotowanie konsultacji (2), 

zasięganie opinii (3) i informowanie zwrotne o wyniku konsultacji (5) po przedyskutowaniu 

wniosków i podjęciu decyzji dotyczących uzyskanych uwag oraz opinii (4). Etap ewaluacji (6) klamrą 

zamyka ten proces, umożliwiając zweryfikowanie celów, założeń, narzędzi i wszystkich innych 

elementów, które miały wpływ na przebieg konsultacji. 

 

Etap przygotowań (2) polega na przeprowadzeniu diagnozy sytuacji i jest kluczowa dla przebiegu  

i powodzenia konsultacji. Zanim rozpocznie się jakikolwiek proces konsultacyjny, należy nakreślić jego 

ramy i zaplanować poszczególne działania, które się na niego złożą. Warto także zrobić przegląd 

dotychczasowych działań w danym obszarze tematycznym oraz odświeżyć doświadczenia  

z prowadzenia podobnych procesów konsultacyjnych, by wystrzec się wcześniejszych błędów lub 

posłużyć się sprawdzonymi rozwiązaniami. 

 

Na tym etapie należy precyzyjnie określić cel konsultacji i pod jego kątem dobrać najlepszą formę 

zasięgania opinii. Kolejnym niezbędnym działaniem jest przeprowadzenie analizy interesariuszy  

i zaplanowanie odpowiednich kanałów dotarcia z informacjami o procesie oraz zastanowienie się, 

jakich ewentualnie problemów można się spodziewać w trakcie konsultacji i zaplanować 

odpowiednie środki zaradcze.  

 

Na etapie przygotowań niezbędne jest także ustalenie i zabezpieczenie niezbędnych zasobów 

potrzebnych do przeprowadzenia konsultacji (czas, środki finansowe, zasoby kadrowe) oraz 

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przebiegiem konsultacji. 

 

Etapem poprzedzającym zbieranie opinii jest informowanie o konsultacjach (2.1) wszystkich 

potencjalnych interesariuszy. Jego dobre przeprowadzenie jest kluczowe, by o konsultacjach 

dowiedziało się jak najszersze grono osób, które mogą być zainteresowane przedmiotem procesu,  

a organizator w efekcie uzyskał jak najwięcej wiedzy na temat opinii o projekcie z różnych środowisk.  

0. Zanim 
podejmiesz 

decyzję

1. Podjęcie 
decyzji  o 

konsultacjac
h

2. 
Przygotowan
ie konsultacji 

i 
informowanie

3. 
Zasięganie 

opinii

4. Decyzja 
dot. 

uzyskanych 
opinii

5. Informacja 
zwrtona

6. Ewaluacja 
konsultacji
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Poznanie opinii w danej sprawie, wypracowanie rozwiązań lub stanowisk to kluczowe elementy 

etapu zasięgania opinii (3). 

 

W zależności od skomplikowania przedmiotu konsultacji, ale też czasu, jaki można poświęcić na 

przeprowadzenie tego procesu, zasięganie opinii może uwzględniać różne metody – np. prowadzone 

równolegle spotkania konsultacyjne i zbieranie uwag na piśmie, spotkania konsultacyjne dedykowane 

wybranym grupom interesariuszy, których głos w konsultacjach jest szczególnie istotny z punktu 

widzenia przedmiotu konsultacji.  

 

Niezbędnym minimum powinno być zapewnienie możliwości zgłaszania uwag w ramach konsultacji 

drogą elektroniczną – poprzez e-mail lub w ramach jakiegoś rozwiązania online. Wszystkie działania 

prowadzone w ramach konsultacji publicznych i ich podsumowania (w tym wszystkie zgłaszane 

uwagi) powinny zostać podane do publicznej wiadomości. 

 

Poddając konsultacjom publicznym dokument (np. projekt aktu prawnego) należy zadbać o to, aby 

był możliwie jasny, zwięzły, a także łatwo i szeroko dostępny. W przypadku, gdy przedmiotem 

konsultacji są dokumenty pisane skomplikowanym językiem, należy rozważyć sporządzanie 

przystępnych streszczeń w formie punktów, omówienia badań wspomagających stanowiska, 

przykładów, studiów przypadku, słowniczków pojęć etc.  

 

Na tym etapie kluczowe jest zadbanie o rozmaite szczegóły będące operacjonalizacją zasady 

powszechności konsultacji, a składające się na dostępność procesu dla różnych uczestników 

(dostosowanie pomieszczeń, w których odbywają się spotkania konsultacyjne do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, możliwość zapoznania się z konsultowanym projektem w wersji przyjaznej dla 

osób niedowidzących itp.). Niezwykle istotne jest też zapewnienie odpowiedniego czasu na 

zgłaszanie opinii w konsultacjach. 

 

Czas trwania konsultacji nie powinien być krótszy niż 7 lub 14 dni (w zależności od aktu). Zalecany 

okres na zgłaszanie uwag w procesie konsultacji powinien trwać przynajmniej 21 dni. 

 

Na etapie informacji zwrotnej (5) organizator konsultacji publicznych powinien zdać relację z ich 

przebiegu - przekazać wszystkim zainteresowanym osobom podsumowanie efektów procesu 

konsultacyjnego oraz zapowiedzieć, co będzie się dalej działo z przedmiotem konsultacji. 

 

Nadesłane stanowiska powinny podlegać wnikliwej analizie - uczestnicy konsultacji nie mogą 

spodziewać się, że organizatorzy konsultacji zgodzą się zawsze ze sformułowanymi przez nich 

opiniami, ale mają prawo oczekiwać, że uzyskają od nich merytoryczną odpowiedź na przedstawione 

opinie. Każdy uczestnik konsultacji powinien uzyskać dostęp do informacji zwrotnej na temat 

rezultatów procesu, w który się zaangażował. Podstawą jest upublicznienie podsumowania 

konsultacji w łatwo dostępnym miejscu, np. na stronie internetowej organizatora konsultacji.  

 

Przebieg i efekty procesu konsultacji powinny zostać ujęte w raporcie podsumowującym, gdzie należy 

zamieścić m.in. odniesienie do poszczególnych uwag i podanie uzasadnienia dla ich odrzucenia. Nie 

ma przeciwwskazań, by uwagi o podobnej wymowie traktować zbiorczo – istotne jest by każda 

jakościowo odrębna grupa uwag została opatrzona odpowiedzią ze strony organizatorów konsultacji. 
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Jeżeli uwag wpłynęło bardzo dużo, należy przygotować streszczenie, gdzie zawarte zostaną 

najważniejsze kwestie poruszone w konsultacjach wraz z zaprezentowaniem ostatecznych decyzji co 

do ich przyjęcia bądź odrzucenia. W miarę możliwości, powinno się równolegle upublicznić zarówno 

odpowiedzi na zgłoszone uwagi, jak i ewentualnie zmienioną w procesie konsultacji wersję 

dokumentu stanowiącego przedmiot konsultacji. 

 

Upublicznienie informacji zwrotnej na temat wyników konsultacji jest bardzo ważne nie tylko ze 

względu na uczestniczące w nich podmioty, ale także wszystkich innych zainteresowanych, którzy  

z różnych powodów mogli w samych konsultacjach nie wziąć udziału, ale interesują się danym 

tematem i będą poszukiwać informacji na temat przebiegu prac nad konsultowanym zagadnieniem. 

Za informację zwrotną w procesie konsultacji publicznych nie można uznać jedynie ogólnej formuły 

dziękującej za zainteresowanie i uczestnictwo w nich. 

 

Ostatni etap, czyli ewaluacja (6) to próba oceny przeprowadzonego procesu: czy udało się osiągnąć 

założony przez organizatora cel procesu, jakie metody działania sprawdziły się, a jakie nie, ale także, 

co o samym procesie sądzą jego uczestnicy2. 

  

                                                           
2 Opracowano na podstawie: https://www.rcl.gov.pl/book/256-konsultacje-publiczne-krok-po-kroku 



 

 
12 

2. Założenia ewaluacji 

 Przedmiotowa ocena zastosowanych metod konsultacji miała charakter zewnętrzny – 

zrealizowana przez podmiot bezpośrednio niezaangażowany w realizację ewaluowanego 

przedsięwzięcia. Natomiast ze względu na czas trwania ewaluacja będzie miała charakter ewaluacji 

ex-post (po zakończeniu realizacji programu/projektu), której celem jest lepsze zrozumienie 

bieżących efektów działań, a także przedstawienie rekomendacji użytecznych z punktu widzenia 

wdrażania podobnych rozwiązań w przyszłości. Ze względu na cel ewaluacji będzie ona miała 

charakter formatywny. Ewaluacja tego typu skupia się na procesie realizacji działań, a prowadzona 

jest głównie w celu udoskonalenia podobnych działań w przyszłości.  

2.1 Kryteria ewaluacji  

 Ewaluacja musi wyjść poza stwierdzenie wystąpienia jakiegoś faktu, ale ma za zadanie go 

ocenić, „rozpoznać jego wartość”. Ocena ta opiera się na odpowiednio dobranych i jasno 

sformułowanych kryteriach, stanowiących system wartości, do których odwołuje się ewaluator 

podczas swoich badań. Kryteria mają charakter wartościujący i stanowią istotę procesu ewaluacji. 

Przedmiotowa ewaluacja zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria ewaluacji: 

 trafność – trafność i spójność działań oraz rozwiązań organizacyjnych, 

 efektywność – ekonomiczność działań związanych z przeprowadzonymi konsultacjami, 

 użyteczność – związek pomiędzy prowadzonymi działaniami a potrzebami obywateli, 

organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz związek pomiędzy zgłoszonymi 

uwagami a ostatecznie przyjętymi rozwiązaniami prawnymi, 

 trwałość – na ile wypracowane działania i rozwiązania w ramach konsultacji będą mogły 

być wykorzystane w przyszłości, 

 skuteczność  - poziom osiągnięcia założonych celów (związanych np. z przeprowadzeniem 

pogłębionych konsultacji społecznych, możliwością wypracowania najlepszych praktyk i 

wprowadzenie ich jako zmian do ustaw). 
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3. Metodologia badawcza 

 W celu zapewnienia jak największej rzetelności realizacji procesu badawczego oraz trafności 

formułowanych wniosków i rekomendacji, w ramach ewaluacji wykorzystano podejście 

metodologiczne oparte na tzw. triangulacji, która stanowi jedną z podstaw prowadzenia badań 

ewaluacyjnych. Triangulacja, czyli zwielokrotnienie, będzie dotyczyła trzech obszarów: 

 metod i technik badawczych (triangulacja metodologiczna) - polega na kontrolowaniu 

spójności wniosków formułowanych przy wykorzystaniu różnych metod gromadzenia 

danych, 

 źródeł informacji (triangulacja źródeł informacji) - polega na zwielokrotnieniu źródeł 

informacji w ramach tej samej metody ich gromadzenia, 

 perspektyw badawczych osób realizujących badanie (triangulacja analityczna) - związana 

z tym, że wyniki badania analizowane są przez kilkuosobowy zespół. 

3.1 Pytania badawcze 

 W przedmiotowej ewaluacji uzyskano odpowiedzi na szereg pytań badawczych, których 

zakres tematyczny był ściśle powiązany z zastosowanymi kryteriami ewaluacji. Katalog pytań 

badawczych prezentował się następująco: 

1. W jakim stopniu sposób przeprowadzenia konsultacji umożliwiał aktywny udział obywateli, 

organizacji pozarządowych, partnerów społecznych w tworzeniu rozwiązań dot. wdrażania 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”? (trafność) 

2. Czy forma konsultacji umożliwiła pozyskanie istotnych informacji od uczestników? Jaka 

była przydatność uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji? Jaki miały wpływ na ostateczny 

kształt Programu?  (użyteczność) 

3. Czy środki przeznaczone na dostosowanie konsultacji do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami były wystarczające? (efektywność) 

4. Jaki był odbiór konsultacji ze strony obywateli, organizacji pozarządowych, partnerów 

społecznych, MRPiPS, ekspertów? Jaki był stopień dopasowania formy/charakteru 

konsultacji do potrzeb uczestników? (użyteczność) 

5. Czy zastosowane narzędzia i formy konsultacji oraz ich efekty końcowe pozwalają na 

ponowne ich zastosowanie w przyszłości? (trwałość) 

6. Jaki był stopień osiągnięcia założonych celów projektu „Konsultacje +”? (skuteczność) 
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3.2 Metody oraz techniki badawcze  

 Poniżej znajduje się opis  wykorzystanych metod i technik badawczych, których użycie 

pozwoliło na realizację wszystkich celów badania oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze. 

Zgodnie z założeniem metodologicznym o zastosowaniu triangulacji na poziomie użytych technik 

zastosowane zostały zarówno jakościowe jak i ilościowe metody oraz metoda niereaktywna. Poniżej 

przedstawiono techniki badawcze, które zostały zastosowane w badaniu ewaluacyjnym wraz  

z uzasadnieniem oraz w przypadku technik jakościowych i ilościowych sposobem doboru  

i liczebnością próby. 

3.2.1 Desk research 

 Analiza danych zastanych była pierwszym etapem ewaluacji – wstępem do prowadzenia 

badań właściwych. Pozwoliła zapoznać się z kontekstem ewaluacji, pogłębioną tematyką przedmiotu 

badania i logiką danego procesu, jak również, w wymiarze praktycznym, z wszystkimi dokumentami 

istotnymi dla jej przebiegu, metoda szczególnie przydatna w przypadku potrzeby zebrania danych  

i informacji, które nie zawsze są możliwe do pozyskania w badaniach bezpośrednich (np. konkretne 

zestawienia liczbowe itp.). Jako „metoda gabinetowa” charakteryzuje się stosunkowo niskim kosztem 

i szybkością przeprowadzenia. 

 W ramach desk research ewaluator dokonał analizy minimum podstawowych dokumentów 

źródłowych znajdujących się na stronie internetowej www.zazyciem.mrpips.gov.pl tj. 

konsultowanych dokumentów, raportów z konsultacji, raportu z badania ilościowego, programów 

konferencji, notatek z przebiegu konferencji, treści zgłoszonych uwag podczas konsultacji. 

3.2.2 Indywidualne wywiady pogłębione 

 Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzane są bez wpływu osób trzecich. 

Chociaż wywiad ten przypomina swobodną rozmowę, toczy się według opracowanego wcześniej 

scenariusza, w którym znajdują się wyłącznie pytania otwarte, na które osoba badana odpowiada. 

Indywidualne wywiady prowadzone są na niewielkiej próbie, wśród osób konkretnie powiązanych  

z tematem badania. W trakcie wywiadu stawiane są pytania o charakterze eksploracyjnym, a więc 

takie, które mają wyjaśnić badane zagadnienie.  

 Indywidualne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z reprezentantami Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska, czyli dwóch podmiotów odpowiadających za 

realizację projektu „Konsultacje+”, a także z innymi osobami - ekspertami zaangażowanymi w proces 

przygotowania i nadzorowania przebiegu konsultacji. 

 Dobór próby miał charakter celowy, właściwy dla jakościowych technik gromadzenia danych 

pierwotnych. Wstępna selekcja potencjalnych uczestników wywiadów była możliwa dzięki 

informacjom na temat przebiegu konsultacji. Przeprowadzono 10 indywidualnych wywiadów 

pogłębionych. 

3.2.3 Telefoniczne wywiady pogłębione 

 Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) posiadają takie same cechy, jak indywidualne 

wywiady pogłębione, różne jest jedynie medium. Jest to rozmowa między prowadzącym badanie  

a respondentem, mająca na celu dotarcie do informacji będących celem badania i pogłębienia wiedzy 

w danym obszarze. Jest to bardzo elastyczna technika gromadzenia danych pierwotnych z uwagi na 

fakt, iż może się odbywać w miejscu i czasie dogodnym dla respondentów, a także pozwala 

respondentowi na dłuższą i pełniejszą wypowiedź. Dzięki wykorzystaniu takiej techniki można 
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przeprowadzić większą liczbę wywiadów niż w przypadku standardowego wywiadu, ponieważ badacz 

nie musi się przemieszczać pomiędzy respondentami. 

 Telefoniczne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z osobami, które bezpośrednio 

były zaangażowane w proces praktycznego przeprowadzenia konsultacji. Do tej grupy zaliczyć należy 

osoby pełniące role: moderatorów wydarzeń w ramach konsultacji (konferencji, warsztatów, spotkań 

roboczych) oraz prelegentów podczas konferencji. 

 Dobór próby miał charakter celowy, właściwy dla jakościowych technik gromadzenia danych 

pierwotnych. Wstępna selekcja potencjalnych uczestników wywiadów była możliwa dzięki 

informacjom na temat przebiegu konsultacji oraz kontaktom udostępnionym przez Zamawiającego.  

Przeprowadzono 10 telefonicznych wywiadów pogłębionych. 

3.2.4 Ankieta elektroniczna 

 Ankieta elektroniczna (CAWI) to ilościowa metoda prowadzenia badań, która polega na 

samodzielnym wypełnieniu ankiety elektronicznej przez respondenta. Technika ta ma wiele zalet:  

 wygoda dla respondentów, 

 szybkość prowadzenia badań, szybki dostęp do już zebranych danych,  

 eliminacja błędów w wypełnianiu ankiety (reguły przejścia, braki danych itp.). 

Badanie ilościowe techniką ankiety elektronicznej obejmowała grupę uczestników konsultacji, czyli 

uczestników konferencji regionalnych oraz warsztatów i spotkań roboczych. Potencjalnie każda osoba 

z tej grupy miała możliwość wzięcia udziału w badaniu. Stąd w przypadku doboru próby do badania 

ankietowego można mówić o wykonaniu badania na próbie pełnej (na populacji). W zależności od 

faktycznej liczebności populacji możliwe było oszacowanie minimalnej zadowalającej liczby ankiet – 

odpowiedzi od respondentów rozumianych jako poprawnie i całościowo wypełnionych 

kwestionariuszy ankiety. Minimalna zwrotność wynosiła 20%. Wykonawca wykorzystał dostępną 

bazę kontaktową do uczestników konsultacji i wykona wysyłkę zaproszenia do badania do wszystkich 

potencjalnych respondentów. W celu podniesienia zwrotności zostały podjęte następujące działania: 

 udostępnienie respondentom listu polecającego od Zamawiającego potwierdzającego 

fakt realizacji badania, co podniesie jego wiarygodność, 

 przypisanie indywidualnych tokenów respondentom, co umożliwi bieżący monit spływu 

ankiet i postępów badania (umożliwia to monitoring, kto otworzył ankietę, kto ją 

częściowo wypełnił – co pozwala na podjęcie indywidualnych działań w celu zachęcenia 

respondentów do wzięcia udziału w badaniu), 

 minimum 2-krotna wysyłka prośby o wypełnienie ankiety do respondentów, którzy nie 

wzięli jeszcze udziału w badaniu, 

 minimum 1-krotny kontakt telefoniczny (o ile będzie taka możliwość) z respondentami, 

którzy nie wypełnili ankiety w celu zachęcenia do udziału w badaniu. 

3.2.5 Warsztat heurystyczny 

 Warsztat heurystyczny jest jakościową techniką badawczą, która pomaga wypracować 

najlepsze rekomendacje z ewaluacji,  dzięki dyskusji nad wstępnymi wynikami badania w gronie osób 

zaangażowanych w realizację ewaluowanego działania. 

 Warsztat heurystyczny zorganizowany został po wstępnej analizie zebranych w badaniu 

materiałów  (tym samym po opracowaniu wstępnej wersji raportu z ewaluacji) jako forma konsultacji 

z przedstawicielami instytucji – odbiorców badania, tj. MRPiPS oraz przedstawicielami Caritas Polska. 
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Dobór uczestników miał charakter celowy i wzięły w nim udział 4 osoby najbardziej zaangażowane  

w realizację projektu „Konsultacje +”. 

 

3.3 Przypisanie metod do pytań 

 Poniżej przedstawiono przyporządkowanie technik badawczych do poszczególnych pytań 

postawionych w badaniu. 

Tabela 1. Przyporządkowanie metod i technik badawczych do pytań badawczych 

lp. pytanie badawcze 

metody i techniki badawcze 

desk 

research 
IDI TDI CAWI 

warsztat 

heurystyczny 

1. 

W jakim stopniu sposób przeprowadzenia 
konsultacji umożliwiał aktywny udział 
obywateli, organizacji pozarządowych, 
partnerów społecznych w tworzeniu 
rozwiązań dot. wdrażania Programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 
Życiem”? 

          

2. 

Czy forma konsultacji umożliwiła 
pozyskanie istotnych informacji od 
uczestników? Jaka była przydatność uwag 
zgłoszonych w trakcie konsultacji? Jaki 
miały wpływ na ostateczny kształt 
Programu? 

          

3. 
Czy środki przeznaczone na dostosowanie 
konsultacji do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami były 
wystarczające? 

        

4. 

Jaki był odbiór konsultacji ze strony 
obywateli, organizacji pozarządowych, 
partnerów społecznych, MRPiPS, 
ekspertów? Jaki był stopień dopasowania 
formy/charakteru konsultacji do potrzeb 
uczestników? 

          

5. 
Czy zastosowane narzędzia i formy 
konsultacji oraz ich efekty końcowe 
pozwalają na ponowne ich zastosowanie w 
przyszłości? 

          

6. Jaki był stopień osiągnięcia założonych 
celów projektu „Konsultacje +”?         

Źródło: Opracowanie własne.  

 

4. Desk research 

 

Analiza desk research zawiera syntetyczne opisanie przebiegu konsultacji społecznych rządowego 

projektu ustaw „Za Życiem" wraz ze wskazaniem zastosowanych narzędzi oraz uczestników spotkań 

konsultacyjnych. Analiza objęła podstawowe dokumenty źródłowe znajdujące się na stronie 

internetowej www.zazyciem.mrpips.gov.pl W szczególności były to: 
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 Raport podsumowujący 

 Raport z konsultacji sporządzony po zebraniu uwag podczas konferencji konsultacyjnej w 

dniu 17.05.2017r. 

 Raport z konsultacji prowadzonych na moderowanych spotkaniach otwartych 

 Raport z konsultacji prowadzonych na bezpośrednich spotkaniach roboczych 

 Raport z konsultacji prowadzonych za pomocą prośby o opinię (kwestionariusza 

wypełnianego on-line) 

 Raport z ilościowego badania reprezentatywnego 

 Materiały wideo z konferencji  

 komunikaty medialne informujące o konsultacjach społecznych 

 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja 

Rozwój” 

 

4.1 Opis procesu konsultacji 

Konsultacje prowadzone w ramach projektu „Konsultacje+” składały się z pięciu elementów z których 

trzy pierwsze tj. moderowane spotkania otwarte, bezpośrednie spotkania robocze oraz konsultacje 

internetowe, które trwały równolegle. Następnie zostało zrealizowane ilościowe badanie 

reprezentatywne. Wszystkie elementy konsultacji zostaną omówione w osobnych rozdziałach.  

Dodatkowo poprowadzono w ramach projektu Konsultacje+” szkolenia dla pracowników 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Niemal 60 pracowników uczestniczyło  

w szkoleniu „Aktywne formy konsultacji społecznych”, które obejmowało:  

 

1) badanie stanu wiedzy uczestników na początku szkolenia,  

2) przedstawienie zasad, celów i podstaw prawnych prowadzenia konsultacji społecznych, 

3) aktywne metody prowadzenia konsultacji społecznych,  

4) warsztaty dot. wykorzystania narzędzi i technik konsultacji,  

5) badanie stanu wiedzy po szkoleniu. 

 

 

Tabela 2. Schemat konsultacji w ramach projektu „Konsultacje +” 

Etapy konsultacji Termin 

realizacji 

05-

2017 

06-

2017 

07-

2017 

08-

2017 

09-

2017 

10-

2017 

11-

2017 

12-

2017 

01-

2018 

02-

2018 

03-

2018 

Moderowane 

spotkania otwarte 

17.05.-17-10. 

2017 
                 

Bezpośrednie 

spotkania robocze 

29.06.-

17.10.2017 
                 

Konsultacje 

internetowe 

15.05-

23.10.2017 
                 

Ilościowe badanie 

reprezentatywne 

05.10-

18.10.2017 
                 

Moduł dodatkowy: 

Szkolenia dla 

09.08.2017-

05.03.2018 
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pracowników 

Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu podsumowującego 

 

4.2 Działania informacyjne  

W ramach projektu „Konsultacje+” przeprowadzonych zostało łącznie 11 różnych działań 

informacyjnych w ramach 4 ich typów: 1) ogłoszenia i zaproszenia; 2) strona internetowa projektu; 3) 

komunikaty medialne i konsultacje eksperckie w programach TV oraz 4) informacje o finansowaniu 

projektu. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych działań informacyjnych zawiera 

tabela 3.  

 

Tabela 3. Działania informacyjne podjęte w ramach projektu „Konsultacje+  

Nr 
Działanie Środek 

komunikacji 

Uczestnicy konsultacji Przykłady uczestników 

Ogłoszenia i zaproszenia 

1 Ogólnopolskie 

moderowane spotkania 

otwarte 

Mail Organizacje pracodawców i 

pracowników, branżowe 

i regionalne organizacje 

pracodawców i 

pracowników 

Business Centre Club, Forum Związków 

Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, 

NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych, 

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, 

Związek Rzemiosła Polskiego itd. 

2 Bezpośrednie spotkania 

robocze 

Mail Przedstawiciele Warsztatów 

Terapii Zajęciowej oraz 

Środowiskowych Domów 

Samopomocy 

a także innych instytucji,  w 

których znajdują się osoby 

niepełnosprawne oraz  

(pośrednio)  

rodziny/opiekunowie osób 

niepełnosprawnych 

Oddziały Państwowego Fundusze 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Powiatowe Urzędy 

Pracy, wydziały polityki społecznej w 

Urzędach Wojewódzkich, rzędy miast i 

gmin, organizacje pozarządowe 

działające na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami itd. 

Strona internetowa projektu: http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl 

3 Informacje o miejscach 

prowadzonych konsultacji 

w formie moderowanych 

spotkań otwartych oraz 

bezpośrednich spotkań 

roboczych 

Strona 

internetowa 

Rządowe, samorządowe i 

pozarządowe instytucje 

zajmujące się 

niepełnosprawnością 

Oddziały Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Powiatowe Urzędy 

Pracy, Kluby Integracji Społecznej, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych, Pracodawcy 

Rzeczpospolitej Polskiej itd. 

4 Informacje o miejscach 

prowadzonych konsultacji 

w formie bezpośrednich 

spotkań roboczych 

Strona 

internetowa 

Rządowe, samorządowe i 

pozarządowe instytucje 

zajmujące się 

niepełnosprawnością 

Oddziały Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Powiatowe Urzędy 

Pracy, Kluby Integracji Społecznej, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych, Pracodawcy 

Rzeczpospolitej Polskiej itd. 
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5 Interaktywny formularz 

do przesłania propozycji 

zmian ustawowych 

Strona 

internetowa 

Rządowe, samorządowe i 

pozarządowe instytucje 

zajmujące się 

niepełnosprawnością 

Oddziały Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Powiatowe Urzędy 

Pracy, Kluby Integracji Społecznej, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych, Pracodawcy 

Rzeczpospolitej Polskiej itd. 

6 Nagrania z konferencji 

tłumaczone na język 

migowy 

Strona 

internetowa 

Rządowe, samorządowe i 

pozarządowe instytucje 

zajmujące się 

niepełnosprawnością 

Oddziały Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Powiatowe Urzędy 

Pracy, Kluby Integracji Społecznej, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych, Pracodawcy 

Rzeczpospolitej Polskiej itd. 

7 Materiały informacyjne ze 

spotkań konsultacyjnych 

w formie elektronicznej 

Strona 

internetowa 

Rządowe, samorządowe i 

pozarządowe instytucje 

zajmujące się 

niepełnosprawnością 

Oddziały Państwowego Fundusze 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Powiatowe Urzędy 

Pracy, Kluby Integracji Społecznej, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych, Pracodawcy 

Rzeczpospolitej Polskiej itd. 

Komunikaty medialne i konsultacje eksperckie w programach TV 

8 Komunikaty medialne 

zapraszające do udziału w 

konsultacjach społecznych 

emitowane w telewizji 

publicznej 

komunikat 

medialny 

Przede wszystkim osoby z 

niepełnosprawnościami ich 

rodziny 

nie dotyczy 

9 Konsultacje eksperckie z 

dyżurami telefonicznymi 

ekspertów w ramach 

programów: "Pytanie na 

śniadanie" (2 razy) oraz 

"Dzień dobry, Polsko" (1 

raz). Konsultacje 

eksperckie były 

poprzedzone felietonem, 

którego bohaterem 

każdorazowo była osoba z 

niepełnosprawnością. 

Program 

telewizyjny 

Przede wszystkim osoby z 

niepełnosprawnościami ich 

rodziny 

nie dotyczy 

Informacje o finansowaniu projektu 

10 Umieszczanie pisemnej 

informacji o źródłach 

finansowania na 

wszystkich materiałach 

informacyjnych 

Znak Unii 

Europejskiej z 

nazwą funduszu 

oraz znak 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego 

Osoby z 

niepełnosprawnościami ich 

rodziny oraz rządowe, 

samorządowe i pozarządowe 

instytucje zajmujące się 

niepełnosprawnością 

Oddziały Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Powiatowe Urzędy 

Pracy, Kluby Integracji Społecznej, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych, Pracodawcy 

Rzeczpospolitej Polskiej itd. 

11 Słowne informowanie o 

źródłach finansowania 

podczas spotkań 

Informacja 

słowna 

Osoby z 

niepełnosprawnościami ich 

rodziny oraz rządowe, 

samorządowe i pozarządowe 

instytucje zajmujące się 

niepełnosprawnością 

Oddziały Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Powiatowe Urzędy 

Pracy, Kluby Integracji Społecznej, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych, Pracodawcy 

Rzeczpospolitej Polskiej itd. 
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Źródło: Opracowanie własne.  
 

Strona internetowa  

Zdjęcie 1. Zrzut ekranu ze strony internetowej  

 

Źródło:  Strona internetowa: zazyciem.mrpips.gov.pl 
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Komunikat medialny informujący o konsultacjach 

 
Zdjęcie 2. Zrzut ekranu z komunikatu medialnego zapraszającego do konsultacji 

 

Źródło: Strona internetowa: zazyciem.mrpips.gov.pl 

 

 

 

Program telewizyjny 

Zdjęcie 3. Zrzut ekranu z programu eksperckiego w telewizji  

 

Źródło: Strona internetowa: zazyciem.mrpips.gov.pl 

 

4.3 Moderowane spotkania otwarte 

Pierwszym z elementów projektu „Konsultacje+” były moderowane spotkania otwarte (konferencje). 

Ich celem było umożliwienie wymiany informacji pomiędzy uczestnikami spotkań a przedstawicielami 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyjaśnienie proponowanych zmian uczestnikom 

spotkań oraz ułatwienie im zajęcia stanowiska względem proponowanych rozwiązań. Warto 
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zaznaczyć też, że podział uczestników na grupy warsztatowe miał na celu ułatwienie identyfikowania 

problemów i poglądów oraz wymianę informacji w poszczególnych obszarach tematycznych. 

 
Zdjęcie 4. Zrzut ekranu z nagrania z moderowanego spotkania otwartego  

 

Źródło: Strona internetowa: zazyciem.mrpips.gov.pl 

 

Osiemnaście moderowanych spotkań otwartych odbyło się w 17 miastach (dwukrotnie w Warszawie)  

w różnych częściach Polski, wskazywanych każdorazowo przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Łącznie wzięło w nich udział 3016 osób 23% mężczyzn i 77% kobiet) z czego 2,49% 

stanowiły osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Przed realizacją projektu zakładano, że  

w moderowanych spotkaniach otwartych weźmie łącznie udział 1780 osób. Szczegółowy wykaz tych 

miast wraz z liczbą uczestników przedstawia tabela 4.  

 

Tabela 4. Wykaz miast, w których odbyły się moderowane spotkania otwarte 

Województwo: miasto ON i ich 

rodziny 

Instytucje 

publiczne 

Jednostki 

samorządowe 

Organizacje 

pozarządowe 
Inne 

Brak 

danych3 
Ogółem 

Ogółem: 

liczba 

uczestników 

Dolnośląskie: Wrocław 0% 7% 42% 45% 6% 0% 100% 181 

Kujawsko-pomorskie: 

Bydgoszcz 
8% 14% 29% 44% 3% 3% 100% 108 

Lubelskie: Lublin 5% 10% 48% 28% 5% 4% 100% 235 

Lubuskie: Gorzów 

Wielkopolski 
0% 13% 68% 17% 2% 1% 100% 160 

Łódzkie: Łódź 3% 19% 41% 27% 10% 0% 100% 165 

Małopolskie: Kraków 1% 9% 46% 38% 4% 2% 100% 186 

Mazowieckie: 

Warszawa (x2), Siedlce 
2% 29% 21% 36% 11% 2% 100% 624 

Opolskie: Opolskie 0% 16% 47% 32% 5% 1% 100% 116 

Podkarpackie: Rzeszów 8% 12% 52% 26% 1% 1% 100% 213 

Podlaskie: Białystok 1% 9% 48% 34% 3% 4% 100% 95 

Pomorskie: Gdańsk 2% 7% 28% 57% 5% 1% 100% 138 

Śląskie: Częstochowa 1% 8% 60% 31% 1% 0% 100% 136 

                                                           
3 Brak danych stanowią nieudzielone informacje w formularzach zgłoszeniowych.   
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Świętokrzyskie: Kielce 1% 7% 56% 28% 9% 0% 100% 160 

Warmińsko-mazurskie: 

Ełk 
4% 10% 41% 39% 4% 1% 100% 136 

Wielkopolskie: Poznań 0% 6% 41% 50% 3% 0% 100% 185 

Zachodniopomorskie: 

Szczecin 
1% 11% 46% 41% 1% 1% 100% 112 

Brak danych 11% 11% 9% 18% 9% 42% 100% 66 

Ogółem 2% 14% 40% 35% 6% 2% 100% 3016 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu podsumowującego  

 

Moderowane spotkania otwarte odbywały się wg ujednoliconego programu ramowego składającego 

się z czterech części trwających łącznie ok. 5 godzin (nie wliczając przerw). Ujednolicony ramowy 

program przedstawia schemat zamieszczony poniżej – schemat 1.   

 
Schemat 1. Ujednolicony, ramowy program moderowanych spotkań otwartych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu podsumowującego 

 

Dwa moderowane spotkania otwarte miały charakter ogólnopolski zaś 16 regionalny. Łącznie wzięło 

w nich udział 3016 osób z czego 2962 wzięły udział także w warsztatach (w tym 2306 osób, które 

zarejestrowały się wcześniej za pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego oraz 654 osoby, 

które zarejestrowały się podczas samych spotkań). Wszyscy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w 54 

warsztatach poświęconych 9 różnym zagadnieniom tematycznym. Spis warsztatów wraz z ogólną 

liczbą uczestników (nie obejmującą osób, które zarejestrowały się w dniu ich odbywania) przedstawia 

tabela 5. 

Tabela 5. Spis warsztatów podczas moderowanych spotkań otwartych wraz z ogólną liczbą uczestników 

Nr 
Nazwa Liczba spotkań Ogólna liczba uczestników 

1 Mieszkalnictwo chronione 1 81 

2 Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych na rynku pracy 2 149 

3 Opieka wytchnieniowa 1 139 

Część 1 - ok. 
1h 30 min.

•Wystąpienia ekspertów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Część 2 - ok. 
2h. 15 min.

•Panel dyskusyjny moderowanyprzez eksperta z wystąpieniami 2-3 prelegentów 
praktyków w danej dziedzinie

•Moderowana dyskusja z udziałem uczestników konferencji

Część III - ok. 
1h 30 min.

•Warsztaty tematyczne dla uczestników konferencji (zazwyczaj 3)

Część IV - ok. 
45 min.

•Przedstawienia najważniejszych wniosków z warsztatów przed wszystkimi 
uczestnikami moderowanego spotkania otwartego
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4 Warsztaty terapii zajęciowej – diagnoza i kierunki zmian 16 739 

5 Wsparcie dla osób z autyzmem 16 397 

6 Wsparcie dla osób z autyzmem 6 154 

7 Skoordynowana opieka medyczna nad 

kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie 

rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny 

10 471 

8 Zajęcia klubowe w warsztatach terapii 

zajęciowej 

1 134 

9 Asystent rodziny 1 42 

Ogółem 54 2306 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu podsumowującego 

 
 

 

Zrzut ekranu z nagrania warsztatów w trakcie moderowanego spotkania otwartego (konferencji) 

  

Zdjęcie 5. Zrzut ekranu  z nagrania konferencji  

 

Źródło: Strona internetowa: zazyciem.mrpips.gov.pl 

 

Moderowane spotkania otwarte były prowadzone przez czterech moderatorów, autorami prelekcji 

było 14 ekspertów z branży, zaś warsztaty były prowadzone przez 25 specjalistów.  

 

4.4 Spotkania robocze  

Drugim elementem projektu były bezpośrednie spotkania robocze. Ich celem celu było zaproszenie 

do konsultacji osób i grup, na które proponowane zmiany ustawowe będą miały największy wpływ. 

Spotkania miały za zadanie zidentyfikować potrzeby tych osób i grup, a także umożliwić 

przedstawienie nowych pomysłów lub korekt proponowanych rozwiązań. 
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Łącznie odbyły się 32 takie spotkania w 16 województwach w 32 miejscowościach w całej Polsce, 

które zostały wyznaczone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczyło  

w nich łącznie 1649 osoby (20% mężczyzn i 80% kobiet), z czego 12% stanowiły osoby 

niepełnosprawne oraz ich rodziny. Przed realizacją projektu zakładano, że w bezpośrednich 

spotkaniach roboczych weźmie udział co najmniej 1280 osób. Wykaz miejscowości wraz z liczbą 

uczestników przedstawia tabela 6.  

Tabela 6. Wykaz miejscowości wraz z liczbą uczestników bezpośrednich spotkań otwartych 

Województwo: 

miejscowości 

ON i 

ich 

rodziny 

Instytucje 

publiczne 

Jednostki 

samorządowe 

Organizacje 

pozarządowe 
Inne 

Brak 

danych 

% 

uczestników 

ogółem 

Liczba 

uczestników 

ogółem 

Dolnośląskie: 

Mikoszów, Bielawa, 

Jadowniki Mokre 

0% 7% 45% 39% 8% 0% 100% 97 

Kujawsko-pomorskie: 

Toruń 
0% 5% 25% 60% 10% 0% 100% 40 

Lubelskie: Krasnystaw, 

Lublin 
1% 5% 43% 45% 5% 0% 100% 74 

Lubuskie: Skwierzyna, 

Zielona Góra 
0% 8% 71% 20% 1% 0% 100% 105 

Łódzkie: Zduny, Łódź, 

Piotrków Trybunalski 
1% 3% 30% 59% 4% 3% 100% 76 

Małopolskie: Mogilany 0% 6% 24% 66% 4% 0% 100% 89 

Mazowieckie: 

Brwinów, Milanówek, 

Żuromin 

3% 31% 20% 27% 18% 1% 100% 197 

Opolskie: Kluczbork, 

Nysa 
2% 10% 32% 35% 7% 14% 100% 122 

Podkarpackie: Jelna, 

Radomyśl nad Sanem 
12% 3% 43% 29% 9% 5% 100% 115 

Podlaskie: Kostry 

Noski, Wyliny Ruś 
0% 7% 45% 25% 23% 0% 100% 75 

Pomorskie: Somonino, 

Tczew 
1% 3% 57% 32% 6% 1% 100% 134 

Śląskie: Zawiercie, 

Pszczyna 
1% 5% 59% 28% 6% 1% 100% 138 

Świętokrzyskie: Kielce, 

Starachowice 
2% 6% 60% 24% 2% 6% 100% 63 

Warmińsko-

mazurskie: Gołdap, Ełk 
18% 1% 3% 69% 8% 0% 100% 143 

Wielkopolskie: 

Czermin, Ostrów 

Wielkopolski 

11% 1% 14% 73% 1% 0% 100% 135 

Zachodniopomorskie: 

Dębno 
0% 11% 22% 52% 9% 7% 100% 46 

Ogółem 4% 8% 36% 42% 8% 2% 100% 1649 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu podsumowującego 
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Spotkania te były prowadzone przez  7 różnych moderatorów, ekspertów z branży. Każde ze spotkań 

składało się z 3 zasadniczych części. Część trzecia obejmująca dyskusję plenarną oraz analizę SWOT,  

z racji braku czasu odbywała się tylko w niektórych przypadkach, raport: „Raport podsumowujący  

w ramach projektu „Konsultacje+” nie precyzuje jednak w ilu przypadkach. 

 

Schemat 2. Ujednolicony ramowy, program spotkań roboczych  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu podsumowującego 

 

4.5 Konsultacje przeprowadzone za pomocą prośby o odpowiedź za pomocą kwestionariusza 
internetowego 

 

Trzecim elementem projektu „Konsultacje+” były konsultacje prowadzone przy pomocy 

kwestionariusza internetowego, dostępnego na specjalnie stworzonej stronie internetowej: 

www.zazyciem.mrpips.gov.pl Miały one na celu umożliwienie udziału osobom niepełnosprawnym 

oraz rodzinom z dziećmi (także niepełnosprawnymi), których ograniczona mobilność i brak czasu, 

może spowodować, że łatwiej jest im przedstawić swoją opinię poprzez zgłoszenie uwagi za pomocą 

kwestionariusza internetowego niż przez osobisty udział w bezpośrednich spotkaniach 

konsultacyjnych. 

 

Konsultacje internetowe były prowadzone od 15 maja 2017 do 23 października 2017, czyli łącznie 

przez ponad 5 miesięcy. W ich ramach 328 osób zgłosiło łącznie 355 uwag wraz ze 146 załącznikami. 

Przed realizacją konsultacji zakładano, że kwestionariusz zostanie wypełniony przez co najmniej 200 

osób. Wszystkie uwagi zostały opublikowane na stronie www.zazyciem.mrpips.gov.pl i mają do nich 

dostęp wszyscy zainteresowani. 75% zgłaszających uwagi stanowiły kobiety zaś 24 mężczyźni  

(1% brak danych). Szczegółowy podział uczestników przedstawia wykres 1.  

 

Część 1 - ok. 
30 min.

•Prezentacja Programu „Za życiem” oraz wdrażanych i planowanych rozwiązań 
prawnych przez ekspertów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Część 2 - ok. 
2h.

•Praca warsztatowa w małych grupach

•Prezentacja rezultatów pracy

Część III - ok. 
1h 

•Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

•Analiza SWOT - analiza proponowanych rozwiązań w kontekście
lokalnych uwarunkowań.
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Wykres 1. Ilość osób zgłaszających uwagi za pomocą formularza internetowego.   

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu podsumowującego 

*kategorie ROPS, Urząd wojewódzki oraz Rodzic osiągnęły częstości 1 co daje  poniżej 1% dlatego nie znalazły się 

na wykresie 

 

Punktem wyjścia do konsultacji były zapisy uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. poz. 1250). Konsultacje 

były podzielone na etapy uzależnione od udostępnianego materiału bazowego, z których dwa były 

najważniejsze:  

 I pakiet zmian – przedstawiony w Projekcie z dnia 27 marca 2017 r. ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”; 

 II pakiet zmian, przedstawiony (1) w materiale „Propozycje zmian w zakresie Warsztatów 

Terapii Zajęciowej przewidziane w założeniach do projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”; (2) oraz w materiale roboczym pt. 

„Planowane zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ora niektórych innych ustaw”, opracowanym 

przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz (3) projekcie ustawy  

o zmianie ustaw o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 29.09.2017).  

Oprócz tego, ze względu na szeroką i wielowątkową tematykę konsultacji ich uczestnicy odnosili się 

także do 23 innych aktów prawnych, które są związane z wprowadzeniem programu „Za życiem”. 

Wszystkie zebrane uwagi były ponumerowane zgodnie z kolejnością ich wpływania. Po zapoznaniu 

się z treścią poszczególnych uwag, każdej przypisano jeden lub więcej tagów (słów kluczowych) np. 

„asystent rodziny”, „wolontariat”, „zmiany w prawie pracy” itd. Następnie wszystkie uwagi zostały 

przeanalizowane wraz z odniesieniem ich do konkretnych przepisów aktów prawnych lub zapisów w 

Programie „Za życiem”.  
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4.6 Reprezentatywne badanie ilościowe  

Czwartym elementem projektu było ilościowe badanie reprezentatywne zrealizowane przez firmę 

Kantar Millward Brown S.A. na zlecenie Caritas Polska, w terminie od 5 do 18 października 2017 r.  

Celem badania było określenie, jak wygląda postrzeganie osób z niepełnosprawnością  

w społeczeństwie: ich roli, funkcji oraz warunków życia, a w szczególności 1. źródeł pomocy  

i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością zarówno w wymiarze powinności jak i stanu faktycznego w 

Polsce; 2. aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością; 3. roli państwa oraz społeczności 

lokalnych w tworzeniu miejsc aktywności osób z niepełnosprawnością, w tym miejsc pracy 

powstałych ze środków publicznych; 4. poziomu społecznej akceptacji dla działań państwa, w tym 

zwiększania wydatkowania środków publicznych na poprawę sytuacji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, przede wszystkim osób z niepełnosprawnością. 

 

Badanie miało formę ogólnopolskiego sondażu telefonicznego. Osoby badane miały za zadanie 

wybrać jedną z sugerowanych odpowiedzi. W niektórych pytaniach istniała możliwość udzielania 

więcej niż jednej odpowiedzi, co było zaznaczane na koniec każdego pytania a przed prezentacją 

możliwych opcji odpowiedzi. Uczestnicy badania mogli je przerwać w dowolnym momencie. 

 

Próba badawcza miała charakter reprezentatywny, losowo-warstwowy w oparciu o dane 

demograficzne: płci oraz wieku dostępne w Głównym Urzędzie Statystycznym i obejmowała 

mieszkańców Polski w wieku powyżej 18 roku życia. Uczestnicy badania zostali wylosowani z bazy 

numerów telefonicznych stworzonej przez Kantar Millward Brown na podstawie dostępnych 5-

cionumerowych prefixów metodą dopisania wszystkich możliwych dwucyfrowych sufixów do 

każdego prefixu. W badaniu uczestniczyło 915 osób z czego 52% stanowiły kobiety, a 48% mężczyźni. 

Przed realizacją konsultacji zakładano realizację badania na próbie ok. 900 osób. Szczegółowy rozkład 

respondentów ze względu na płeć oraz wiek przedstawia tabela 7.  

 
Tabela 7. Uczestnicy reprezentatywnego badania ilościowego 

Wiek Kobiety Mężczyźni Ogółem 

18-24 lata 10% 12% 11% 

25-34 lata 19% 21% 20% 

35-44 lata 17% 19% 18% 

45-59 lat 24% 25% 25% 

powyżej 60 lat 30% 23% 27% 

Ogółem* 100% 100% 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu podsumowującego 

* sumy ogółem mogą różnic się o +- 1% ze względu zaokrągleń 

 

4.5 Uczestnicy konsultacji - podsumowanie 

Łącznie w czterech elementach konsultacji (wszystkich poza wywiadami grupowymi) w projekcie 

„Konsultacje+” wzięło udział 5921 osób w tym 74% kobiet oraz 26% mężczyzn. Z kolei liczba 

uczestników w poszczególnych etapach procesu konsultacyjnego przedstawia – wykres  2. 
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Wykres 2. Uczestnicy wszystkich etapów konsultacji 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Raportu podsumowującego 

 

Należy również zaznaczyć, że w ogólnej liczbie uczestników na wszystkich etapach konsultacji było  

w sumie 690 osób niepełnosprawnych i ich rodzin, co stanowi nieco ponad 11,5% wszystkich 

uczestników. Liczba ta została oszacowana na podstawie deklaracji uczestników, złożonej w procesie 

rejestracji na spotkania, w wyniku deklaracji uczestników przeprowadzonego sondażu telefonicznego 

oraz z analizy opinii przesłanych przez kwestionariusz internetowy (z przeanalizowanych opinii 

wynika, że osoby z niepełnosprawnością i ich rodzice przesłali 142 uwagi). 

 

W pierwszych trzech etapach konsultacji (wszystkich poza reprezentatywnym badaniem ilościowym 

wzięło udział łącznie w sumie udział 5006 osób – wykres 3, które można podzielić na sześć kategorii: 

1) przedstawiciele JST, 2) przedstawiciele NGO (dwie najliczniejsze grupy), oraz 3) osoby 

niepełnosprawne i ich rodziny, 4) Instytucje publiczne o charakterze centralnym/regionalnym, 5) inne 

jednostki np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rady seniorów itd. i 6) osoby, które nie podały 

swojej afiliacji. Dane te jednak mają charakter szacunkowy ponieważ np. osoby z 

niepełnosprawnościami oraz członkowie ich rodzin w wielu przypadkach byli jednocześnie osobami 

reprezentującymi organizacje pozarządowe. Nie uwzględniano tego faktu w sposobie klasyfikacji, 

która jest rozłączna (osoba sama decydowała, kogo reprezentuje podczas konsultacji). 
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Wykres 3. Uczestnicy pierwszych trzech etapów konsultacji (wszystkich poza reprezentatywnym badaniem ilościowym 
oraz wywiadami grupowymi) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu podsumowującego 

 

5. Ankieta internetowa – opis wyników  

 

5.1 Charakterystyka respondentów  

 

Jedną z technik, jakie zostały zastosowane w badaniu była ankieta internetowa, która została 

rozesłana do uczestników ogólnopolskich konferencji, konferencji regionalnych a także spotkań 

roboczych. W badaniu internetowym wzięło udział 250 osób w tym 79% kobiet oraz 21% mężczyzn – 

wykres 4. 



 

 
31 

 
Wykres 4. Płeć  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=250  

 

W badaniu wzięły udział osoby w wieku od 24 do 73 roku życia. Zgodnie z przedziałami wiekowymi, 

największą grupę badanych stanowiły osoby w wieku 36-45 lat (40%). Drugą w kolejności grupą 

wiekową byli respondenci w wieku 46-55 (26%), trzecią w wieku powyżej 55 lat, a czwartą  poniżej 36 

lat (poniżej 13%) – wykres 5. 

 

Wykres 5. Wiek respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=250 
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Najliczniejszą kategorię osób, które wzięły udział w badaniu byli reprezentanci JST 38%. Niewiele 

mniej respondentów reprezentowało organizacje pozarządowe (36%). Dalej w kolejności znalazły się 

instytucje publiczne centralne/regionalne (21%), osoby niepełnosprawne wraz z rodzinami (16%) oraz 

inne podmioty (6%)  - wykres 6. 

 

Wykres 6. Kategoria osób biorących udział w badaniu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=250 

 

W badaniu wzięli udział respondenci z wszystkich 16 województw w Polsce – wykres 7. Najliczniejszą 

kategorię uczestników badania stanowili mieszkańcy województwa mazowieckiego (22%). Najmniej 

liczną badani z województwa warmińsko-mazurskiego (2%). Respondenci z pozostałych województw, 

stanowili łącznie 76% wszystkich badanych z wskaźnikami procentowymi dla poszczególnych 

województw na poziomie od 3% do 10%.  
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Wykres 7. Miejsce uczestnictwa w konsultacjach (województwo) 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=250 

 

5.2 Działania informacyjne na temat konsultacji  

Głównym kanałem informacyjnym, który służył dostarczeniu informacji o prowadzonych 

konsultacjach było przekazywanie informacji z instytucji/podmiotów, w których pracują uczestnicy 

konsultacji (44%). Dużą rolę odgrywał również mailing bezpośredni (33%). Pozostałe kanały 

informacyjne otrzymały zdecydowanie mniej wskazań (strona internetowa - 7%, inne źródła 

internetowe - 6%, media - 4%, rodzina i znajomi - 2%, inne - 4%) – wykres 8.  

 

Wykres 8. Źródła informacji nt. konsultacji dotyczących programu „Za Życiem” 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=250 
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Dla większości uczestników informacje o planowanych konsultacjach były wystarczające (79% 

łącznych pozytywnych odpowiedzi). Przeciwnego zdania było łącznie 16% respondentów, a 4% 

udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć" – wykres 9.  

 

Wykres 9. Wystarczający poziom informacji o planowanych konsultacjach   

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=250 
 

Jeśli nie, to jakich informacji według P. zabrakło? (N=33) 

Wśród informacji, które badani wskazywali jako brakujące można przede wszystkim wymienić: 

niedostateczne poinformowanie o konsultacjach, ich przebiegu oraz planie, a także ograniczony 

sposób docierania do zainteresowanych („dostęp do informacji był utrudniony, należało tej 

informacji szukać").Głównym źródłem wiedzy na temat prowadzonych konsultacji była strona 

internetowa projektu Konsultacje+ (50%) oraz strony internetowe MRPiPS lub Caritas (34%). Ponad 

20% uczestników nie poszukiwało żadnej wiedzy o projekcie. Informacje przekazywane w mediach 

dotarły do 8% uczestników, a kolejne 10% pozyskiwało informacje w inny sposób – wykres 10. 
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Wykres 10. Źródła wiedzy o przebiegu konsultacjach w okresie ich trwania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=250 

 

Zdaniem większości użytkowników strona internetowa projektu Konsultacje+ zawierała wyczerpujące 

informacje o projekcie (ponad 80% łącznych pozytywnych wskazań) – wykres 11. Przeciwne zdanie 

wyraził ledwie 1% badanych, a ocenę tych informacji jako "przeciętne" uznało prawie 16% . Nieco 

ponad 2% uczestników nie miało w tej sprawie zdania. 

 

Podobnie jak poprzednio, zdaniem większości użytkowników strona internetowa projektu 

Konsultacje+ zawierała wyczerpujące informacje o programie Za Życiem (ponad 76% łącznych 

pozytywnych wskazań). Jako "przeciętny" uznało ten aspekt ponad 21% ankietowanych. Przeciwne 

zdanie wyraził ledwie 1% badanych. Prawie 2% uczestników nie miało w tej sprawie zdania. 

 

Jeśli chodzi o ocenę strony internetowej pod kątem informacji o formach i przebiegu konsultacji, to 

pozytywnie do tego faktu odniosło się 83% respondentów. "Przeciętnie" oceniło to 16% badanych. 

Niespełna 1% nie wyraził zdania lub nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. 

 

Równie pozytywnie respondenci odnieśli się do kwestii przedstawienia propozycji zmian na stronie 

internetowej (73% łącznych odpowiedzi "bardzo dobrze" i "dobrze"). Ponad 1/4 użytkowników strony 
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przeciętnie oceniło przedstawianie zmian za pomocą strony internetowej. Całkowicie negatywne 

zdanie w tym aspekcie miało prawie 2% respondentów. 

 

Liczbę i jakość materiałów multimedialnych zamieszczonych na stronie internetowej dobrze i bardzo 

dobrze oceniło łącznie prawie 70% użytkowników. Przeciwne zdanie miał około 2% badanych, a nieco 

ponad 2% nie potrafiło w tej kwestii wyrazić swojej jednoznacznej opinii. Ponad 26% respondentów 

oceniło ten aspekt "przeciętnie".  

 

Możliwość przekazania uwag do programu Za Życiem pozytywnie została oceniona łącznie przez 77% 

użytkowników. Nieco ponad 20% oceniło tę możliwość jako "przeciętną", a ledwie 1% miał w tej 

sprawie przeciwne zdanie.  Prawie 2% trudno było się do tego tematu jednoznacznie ustosunkować. 

 

Wykres 11. Ocena aspektów funkcjonowania strony internetowej projektu „Konsultacje+” 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=126 
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spotkania robocze (40%). Nieco rzadziej respondenci wskazywali na konsultacje za pośrednictwem 

strony internetowej (10%). Prawie 3% brało udział w innych wydarzeniach. 

 
 
Wykres 12. Wydarzenia w których respondent brał udział 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=250 
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Możliwość merytorycznej dyskusji i zadawania pytań dobrze i bardzo dobrze oceniła grupa 71% 

ankietowanych. Opinie przeciwne wyraziło około 9% uczestników spotkań. Prawie co piąty 

respondent ocenił ten aspekt "przeciętnie". 

 

Zakres merytoryczny prelekcji został oceniony dobrze i bardzo dobrze przez 67% badanych. Oceny 

"przeciętne" wystawiło mu z kolei niespełna 30% uczestników spotkań. Prelekcje w swoim 

merytorycznym aspekcie zebrały negatywne oceny wśród nieco ponad 2% badanych, a 1% nie umiało 

się do tej kwestii w żaden sposób odnieść. 

 

Dostosowanie wydarzenia do potrzeb osób niepełnosprawnych zostało pozytywnie ocenione przez 

łącznie 72% badanych, przeciętnie przez prawie 20%, natomiast negatywnie przez prawie 2%. Nieco 

ponad 6% respondentów nie zabrało w tej sprawie zdania. 

 

Czas trwania wydarzenia został dobrze i bardzo dobrze oceniony przez 79% badanych. Źle i bardzo źle 

oceniło go około 3% uczestników ankiety. Ponad 15% wyraziło się o tym aspekcie wskazując na 

odpowiedź "przeciętnie", a 1,5% miało trudności z udzieleniem odpowiedzi. 

 

Komfort miejsca, gdzie odbywały się spotkania pozytywnie został oceniony łączni przez ponad 84% 

badanych, zaś przeciętnie przez ponad 13% osób. Ocenę negatywną w tym aspekcie wystawiło 

ledwie nieco ponad 2% uczestników. 

 

Wsparcie dla uczestników ze strony organizatorów docenił ponad 78% badanych. Jako "przeciętne" 

zostało ono odebrane przez prawie 15% uczestników, natomiast złe oceny w tym aspekcie wystawiło 

1,5%. Trudność z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie miał prawie 4% wypełniających ankietę. 

 

Ilość i jakość materiałów dla uczestników została pozytywnie oceniona przez ponad 64% badanych, z 

kolei dla 27% materiały te zostały uznane za "przeciętne". Źle i bardzo źle oceniło ten aspekt ponad 

6% uczestników, a 1,5% nie umiało się wypowiedzieć. 
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Wykres 13. Ocena poszczególnych elementów realizacji konsultacji – moderowane spotkania otwarte  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=128 
 

 

Możliwość merytorycznej dyskusji i zadawania pytań w ramach warsztatów moderowanych została 

pozytywnie ocenione łącznie przez ponad 76% respondentów – wykres 14. Przeciwnego zdania było 

prawie 5% badanych. Aspekt ten został oceniony "przeciętnie" przez co piątego ankietowanego. 

 

Zakres merytoryczny warsztatów został oceniony dobrze i bardzo dobrze przez ponad 70% badanych. 

Oceny "przeciętne" wystawiło mu z kolei nieco ponad 21% uczestników spotkań. Warsztaty w swoim 

merytorycznym aspekcie zebrały negatywne oceny wśród prawie 8% badanych. 

 

Dostosowanie warsztatów do potrzeb osób niepełnosprawnych zostało pozytywnie ocenione przez 

łącznie 78% badanych, przeciętnie przez ponad 17%, natomiast negatywnie przez 1,5%. Nieco ponad 

2% respondentów nie zabrało w tej sprawie zdania. 

 

Czas trwania warsztatów został dobrze i bardzo dobrze oceniony przez prawie 78% badanych.  

Źle i bardzo źle oceniło go około 3% uczestników ankiety. Ponad 18% wyraziło się o tym aspekcie 

wskazując na odpowiedź "przeciętnie", a 1% miał trudności z udzieleniem odpowiedzi. 
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Komfort miejsca, gdzie odbywały się warsztaty pozytywnie został oceniony łączni przez ponad 75% 

badanych, zaś przeciętnie przez ponad 22% osób. Ocenę negatywną w tym aspekcie wystawiło 

ledwie nieco ponad 2% uczestników. 

 

Wsparcie dla uczestników ze strony organizatorów doceniło ponad 75% badanych. Jako "przeciętne" 

zostało ono odebrane przez ponad 18% uczestników, natomiast złe oceny w tym aspekcie wystawiło 

3% z nich. Trudność z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie miał ponad 3% wypełniających ankietę. 

 

Ilość i jakość materiałów dla uczestników została pozytywnie oceniona przez ponad 67% badanych.  

Z kolei dla 1/4 materiały te zostały uznane za "przeciętne". Źle i bardzo źle oceniło ten aspekt ponad 

prawie 8% uczestników, a 1,5% nie umiało się wypowiedzieć. 
 

Wykres 14. Ocena poszczególnych elementów realizacji konsultacji - warsztaty moderowane 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=126 
 

Udzielanie informacji o programie Za Życiem i planowanych zmianach legislacyjnych w ramach 

bezpośrednich spotkań roboczych zostało pozytywnie ocenione łącznie przez ponad 73% 

respondentów. Przeciwnego zdania było niecałe 3% badanych. Aspekt ten został oceniony 

"przeciętnie" przez prawie 23% ankietowanych, z kolei trudność z udzieleniem odpowiedzi miał 1% 

uczestników. 

 

Możliwość merytorycznej dyskusji i zadawania pytań dobrze i bardzo dobrze oceniła grupa 71% 

ankietowanych. Opinie przeciwne wyraziło około 3% uczestników spotkań. Co czwarty respondent 

ocenił ten aspekt "przeciętnie". 
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Dostosowanie wydarzenia do potrzeb osób niepełnosprawnych zostało pozytywnie ocenione przez 

łącznie 72% badanych, przeciętnie przez prawie 20%, natomiast negatywnie przez prawie 3%. Około 

6% respondentów nie zabrało w tej sprawie zdania. 

 

Czas trwania wydarzenia został dobrze i bardzo dobrze oceniony przez 78% badanych. Źle i bardzo źle 

oceniło go około 5% uczestników ankiety. Prawie 17% wyraziło się o tym aspekcie wskazując na 

odpowiedź "przeciętnie". 

 

Komfort miejsca, gdzie odbywały się spotkania pozytywnie został oceniony łącznie przez ponad 85% 

badanych, zaś przeciętnie przez prawie 13% osób. Ocenę negatywną w tym aspekcie wystawiło 

ledwie 2% uczestników. 

 

Wsparcie dla uczestników ze strony organizatorów docenił ponad 80% badanych. Jako "przeciętne" 

zostało ono odebrane przez prawie 16% uczestników, natomiast złe oceny w tym aspekcie wystawiło 

3%. Trudność z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie miał 1% wypełniających ankietę. 

 

Ilość i jakość materiałów dla uczestników została pozytywnie oceniona przez ponad 62,3% badanych, 

z kolei dla ponad 30% materiały te zostały uznane za "przeciętne". Źle i bardzo źle oceniło ten aspekt 

5% uczestników, a 2% nie umiało się wypowiedzieć. 
 

Wykres 15. Ocena poszczególnych elementów realizacji konsultacji – bezpośrednie spotkania robocze 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=101 
 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ilość i jakość materiałów dla
uczestników

Wsparcie dla uczestników ze strony
organizatorów

Komfort miejsca spotkania

Czas trwania wydarzenia

Dostosowanie wydarzenia do potrzeb
osób niepełnosprawnych

Możliwość merytorycznej dyskusji i
zadawania pytań

Udzielenie informacji o programie Za
Życiem i planowanych zmianach…

bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle nie wiem/trudno powiedzieć



 

 
42 

Niemal 70% badanych jest zdania, że forma konsultacji była dopasowana do ich oczekiwań. 

Przeciwnego zdania jest 16% badanych, zaś niespełna 9% badanych nie potrafi tego ocenić.  

 

Wykres 16. Forma konsultacji dopasowana do oczekiwań uczestników  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=250 
 

Forma konsultacji dopasowana do oczekiwań uczestników - zastrzeżenia (N=30) 

 

Wśród elementów, które zdaniem badanych wymagałyby poprawy warto zwrócić uwagę na kwestie 

związane z jakością dyskusji i możliwości zadawania pytań, zakresu opracowanych materiałów 

zwłaszcza podawania zbyt wielu informacji na temat miejsca spotkania, skupianie się na ogólnych 

założeniach, zbyt małe skupienie się na konkretach i dyskusji nad nimi. 

 

Niemal ¾ badanych jest zdania, że udział w konsultacjach pozwolił uzyskać im adekwatną wiedzę   

o programie „Za Życiem” oraz planowanych zmianach legislacyjnych. Odmiennego zdania jest 16% 

badanych. 9% badanych nie potrafi tego ocenić – wykres 17.  
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Wykres 17. Możliwość uzyskania poprzez konsultacje adekwatnej wiedzy o programie „Za Życiem” i planowanych 
zmianach legislacyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=250 

 

Zdecydowana większość badanych (ok. 72%) wymianę informacji pomiędzy uczestnikami  

a organizatorami otwartych spotkań z warsztatami, ocenia dobrze lub bardzo dobrze – wykres 18. 

Przeciętnie ocenia ją 23% badanych, a 4% badanych twierdzi, że wymiana informacji przebiegała źle. 

0,5% badanych nie potrafiło zająć w tej kwestii stanowiska. 

 

Wyjaśnienie proponowanych zmian zostało pozytywnie ocenione przez ponad 60% badanych. Za 

przeciętne uważa je nieco ponad ¼ badanych, a 9% za złe lub bardzo złe. Respondenci – 1,5% nie 

potrafiło się na ten temat wypowiedzieć.  

 

Ułatwienie identyfikacji problemów i poglądów podczas otwartych spotkań z warsztatami wysoko 

ocenia niespełna 60% badanych. Co trzeci badany uważa je za przeciętne. 4% ocenia zaś jako złe lub 

bardzo złe. Dla 3% badanych, kwestia ta była trudna do oceny.  
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Wykres 18. Ocena efektywności form konsultacji  - otwarte spotkania z warsztatami 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=185. 
 
 

Udział osób i grup, na które proponowane zmiany będą miały największy wpływ w spotkaniach 

roboczych wysoko oceniło 63% badanych. 30% uważa, że był on na przeciętnym poziomie. 5% 

badanych ocenia go jako zły. 2% badanych udzieliło na to pytanie odpowiedzi: „nie wiem/trudno 

powiedzieć” – wykres 19. 

 

Zidentyfikowanie potrzeb odbiorców proponowanych rozwiązań w ramach spotkań roboczych 

zostało pozytywnie ocenione przez 54% respondentów. Co trzeci badany uznaje je za przeciętne. 10% 

badanych ocenia zaś jako złe. Stanowiska w tej kwestii zająć nie potrafiło 2% badanych. 

 

Przedstawienie nowych pomysłów lub korekt proponowanych rozwiązań dla 55% badanych było na 

co najmniej dobrym poziomie. Jako przeciętne ocenia je co trzeci badany, a 10% jako złe lub bardzo 

złe. 1% badanych nie potrafił się na ten temat wypowiedzieć.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ułatwienie identyfikacji
problemów i poglądów

Wyjaśnienie proponowanych
zmian

Wymiana informacji pomiędzy
uczestnikami a organizatorami

bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle nie wiem/trudno powiedzieć



 

 
45 

 
Wykres 19. Ocena efektywności form konsultacji – spotkania robocze 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=101 

 

Umożliwienie udziału osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w procesie konsultacji za 

pośrednictwem strony internetowej pozytywnie ocenia ponad 80% badanych. 15% badanych uważa 

je za przeciętne, a 4% udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”. Warto również zaznaczyć, 

że żaden z respondentów nie ustosunkował się negatywnie do kwestii poruszanej w pytaniu – wykres 

20.  

 

Ponad 60% respondentów ma pozytywny stosunek do zwiększenia przejrzystości i transparentności 

procesu legislacyjnego poprzez konsultacje za pośrednictwem strony internetowej. 31% ocenie je 

jako przeciętne. 8% respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Również w wypadku 

tego pytania żaden z badanych nie miał negatywnego stosunku do poruszanej w nim kwestii. 
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Wykres 20. Ocena efektywności form konsultacji – formularz na stronie internetowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=26 

 

 

5.5 Konsultacje w przyszłości 

 

Zdecydowana większość badanych - 86% jest zdania, że proces konsultacji, taki jak został 

zaplanowany w ramach projektu „Konsultacje+” powinien być prowadzony w przyszłości np. przy 

konsultowaniu innych rozwiązań prawnych. Przeciwnego zdania jest 6% respondentów, a 8% nie 

potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii – wykres 21. 

 

Wykres 21. Ponownie prowadzenie konsultacji społecznych w przyszłości przy konsultowaniu innych rozwiązań prawnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=250 
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Najwięcej, bo aż 66% respondentów uważa, że spotkania robocze są formą konsultacji, która 

powinna być stosowana w przyszłości. Niewiele mniej, że moderowane spotkania otwarte (57%) oraz 

warsztaty (54%). Badani - 23% wskazało, że w przyszłości warto brać udział w konsultacjach za 

pośrednictwem strony internetowej, a 2% wskazuje także na inne rozwiązania konsultacyjne.  

 

Wykres 22. Formy konsultacji, które powinni zostać zastosowane w przyszłości  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=250 
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Zdecydowana większość badanych twierdzi, że wzięłaby udział w podobnych konsultacjach  

w przyszłości - 88% wskazań. Przeciwnego zdania jest 5% badanych, a 7% nie potrafiło odpowiedzieć 

na to pytanie. 

 
Wykres 23. Chęć udziału w konsultacjach społecznych w przyszłości 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N=250 

 

Powody braku chęci wzięcia udziału w konsultacjach społecznych (N=9) 

Nielicznymi powodami dla których badani nie wzięliby udziału w podobnych konsultacjach  

w przyszłości było poczucie zbyt dużej ogólnikowości konsultacji, a zbyt małe skupienie się na 

konkretnych rozwiązaniach oraz odpowiedziach na pytania. Tylko 9 osób pośród wszystkich 

uczestników konferencji oraz spotkań roboczych wskazało, że konsultacje były źle zorganizowane pod 

względem merytorycznym.  

 

Uwagi uczestników (N=54) 

Wśród dodatkowych uwag dotyczących procesu przeprowadzonych konsultacji wiele oscylowało 

wokół kwestii niedostatecznego poziomu dialogu. Zdaniem badanych brakowało czasu na dyskusję, 

na zadawanie pytań i zgłaszanie uwag. Zaś uwagi jeśli nawet były zgłaszane, to nie znajdowały 

odzwierciedlenia w dalszych pracach. Należy mieć jednak na uwadze istotę procesu legislacyjnego, 

który polega przede wszystkim na pozyskiwaniu różnorodnych uwag (często wykluczających się), 

które nie mogą mieć wiążącego charakteru. Część respondentów odnosiła się także do kwestii 

lepszego informowania o konsultacjach zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych, jednak były to 

stosunkowo nieliczne uwagi. 
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6. Analiza jakościowa - indywidualne wywiady pogłębione oraz telefoniczne wywiady 

pogłębione  

Jednym z elementów badań były indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas, którzy odpowiedzialni byli za część 

merytoryczną oraz realizację projektu „Konsultacje+”. Drugą grupę osób biorących w  jakościowych 

badaniach (TDI) stanowili moderatorzy i prelegenci konferencji krajowych, regionalnych a także 

spotkań lokalnych. Zgodnie z metodologią zrealizowanych zostało 20 wywiadów pogłębionych. 

Poruszono tematy związane z: przygotowaniem procesu konsultacji, przebiegiem konsultacji, formą 

konsultacji i realizacją zamierzonych efektów. Wskazano także aspekty, które należy poprawić  

w przyszłości, aby usprawnić prowadzenie konsultacji społecznych na tak szeroką skalę.  

 

6.1 Przygotowanie procesu konsultacji 

 

Podczas rozmów  proszono  o wypowiedź  na temat takich obszarów jak:  

 

• zasięg „mapy” konsultacji, 

• określenie grupy uczestników konsultacji, 

• wybrane metody konsultacji, 

• czas trwania konsultacji, 

• zaplecze organizacyjne i techniczne konsultacji.  

 

Podczas rozmów respondenci wskazali, że zasięg konsultacji był wystarczający. Osoby biorące udział 

w konsultacjach mogły uczestniczyć w konferencjach ogólnopolskich, konferencjach odbywających 

się w miastach wojewódzkich (poziom regionalny) jak i mniejszych spotkaniach roboczych (poziom 

lokalny). W każdym województwie wybrano dwie lokalizacje spotkań roboczych.  Przy wyborze miejsc 

kierowano się lokalizacją Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy. 

Uwagami zgłaszanymi przez moderatorów podczas rozmów, które mogłyby usprawnić w przyszłości 

organizację konsultacji jest zaplanowanie środków transportu dla osób dojeżdżających z Warszawy 

oraz pozostałych miast. Niezależnie od nielicznych uwag krytycznych, które pochodziły w głównej 

mierze od moderatorów i ekspertów należy podkreślić, że miejsca w których odbywały się 

konsultacje były dobrane w sposób właściwy.  

 

Projekt „Konsultacje+” był adresowany do obywateli, przedstawicieli organizacji rządowych, 

jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych. Zdaniem moderatorów  

i prelegentów grupa uczestników została trafnie określona. Podczas spotkań pojawili się 

przedstawiciele wszystkich wymienionych grup. Rozmówcy zwrócili jednak uwagę, że najmniej liczną 

grupę osób, których bezpośrednio dotyczy program „Za życiem” stanowiły osoby niepełnosprawne. 

Zabrakło również osób niesłyszących. Wynikać to mogło z braku odpowiedniej informacji lub  

z braku możliwości dotarcia do miejsca odbywania się konsultacji. Osoby, które brały udział  

w spotkaniach nie zawsze były poinformowane w jakim celu odbywają się konsultacje, co jest ich 

przedmiotem. Z drugiej strony należy zauważyć, że spotkania cieszyły się bardzo dużą frekwencją o 

czym świadczyły braki miejsc w poszczególnych lokalizacjach.  
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Spośród wszystkich metod konsultacji do projektu zostały wybrane takie jakie jak:  

 moderowane spotkania otwarte (poziom krajowy i regionalny) 

 bezpośrednie spotkania robocze (poziom lokalny)   

 formularz kwestionariusza internetowego. 

Wyżej wymienione formy umożliwiły udział bardzo szerokiej grupie interesariuszy. Spotkania robocze 

pozwoliły na udział w konsultacjach lokalnym środowiskom i rodzicom dzieci niepełnosprawnych.  

W gronie uczestników znajdowali się także przedstawiciele samorządów oraz lokalnych organizacji 

pozarządowych. Spotkania robocze miały charakter bardziej kameralny co zdaniem moderatorów 

pozwoliło na uzyskanie większej ilości merytorycznych uwag od uczestników. Internetowy formularz 

umożliwiał zgłoszenie uwag do programu „Za życiem” osobom, które nie chciały wystąpić na forum 

publicznym lub nie mogły dotrzeć na spotkania o zasięgu krajowym, regionalnym czy lokalnym.   

 

Rozmówcy zostali także poproszeni o wskazanie, czy czas trwania konsultacji był wystarczający. 

Harmonogram spotkania przewidywał część wprowadzającą, część warsztatową oraz dyskusję. 

Moderatorzy wskazywali, że czas zaplanowany był wystarczający. Dyskusja w dużej mierze zależała 

od grupy biorącej udział w spotkaniu. Tylko w kilku przypadkach czas  spotkania został przekroczony.  

Wskazywano również podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych, że w przyszłości należałoby 

lepiej zaplanować termin odbywania się konsultacji. Prace nad programem „Za życiem” nie były 

zsynchronizowane z czasem prowadzonych konsultacji społecznych.  

 

Konsultacje zostały bardzo dobrze ocenione przez moderatorów i prelegentów pod względem 

organizacji technicznej i dostosowania lokalizacji do udziału osób niepełnosprawnych.  Osobom 

prowadzącym spotkania zostały przygotowane odpowiednie warunki prowadzenia spotkań. Uwagą 

zgłaszaną przez moderatorów był brak informacji o liczbie osób mających wziąć udział  

w poszczególnych spotkaniach roboczych. Problem ten jednak został w porę zauważony przez 

organizatorów i rozwiązany.  

 

6.2.Formy konsultacji a udział interesariuszy 

 

Formy konsultacji społecznych, które zostały zastosowane w projekcie „Konsultacje+” umożliwiły 

udział różnym grupom osób zainteresowanych programem „Za życiem”. Zarówno osoby z organizacji 

pozarządowych, jednostki samorządu terytorialnego jak i partnerzy społeczni podejmowali dyskusję 

w ramach spotkań krajowych, regionalnych i lokalnych. Zdaniem badanych na spotkaniach 

wojewódzkich oraz roboczych zdecydowaną większość uczestników stanowiły organizacje 

pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.  Z wypowiedzi moderatorów i prelegentów 

wynikało, że najmniejszą grupę stanowili rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności były jednak także afiliowane jako przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, a podczas rejestracji nie informowały o swojej niepełnosprawności. Uczestnicy 

bardzo chętnie wygłaszali swoje opinie, podejmowali dyskusję, zadawali pytania osobom z 

ministerstwa, starali się uzyskać informację nad tym w jaki sposób mogą poprawić swoja sytuację. 

Zgłaszano także luki w programie „Za życiem”, na które podawano gotowe rozwiązania. Moderatorzy 
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i prelegenci wspominali kilkukrotnie o bardzo dużej liczbie zgłoszonych uwag przez uczestników 

spotkań.  

 

6.3 Uzyskanie  merytorycznie istotnych informacji od uczestników 

 

Ze względu na etapy procesu legislacyjnego nie było możliwe pełne skoordynowanie trwających 

konsultacji (w ramach projektu „Konsultacje+”) z pracami nad zmianami ustawowymi, co miało też 

wpływ na prace merytoryczne w toku konsultacji. Na większości odbywających się spotkań 

regionalnych i lokalnych dyskutowano o założeniach zmian ustawowych. Informacje, które uzyskano 

w wyniku wszystkich spotkań miały bardzo merytoryczny charakter i pozwalały na wprowadzenie 

odpowiadających na potrzeb środowiska zmian w samym projekcie ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także w konsekwencji w Programie „Za 

życiem” . Dyskusja nad założenia stanowi bowiem także istotny element procesu wzorcowych 

konsultacji społecznych. Uczestnicy wywiadów pogłębionych wskazali, że projekt „Konsultacje+” był 

punktem wyjścia do dalszej dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i rodzin.  

 

6.4 Dostosowane konsultacji  do potrzeb uczestników 

 

Konsultacje zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczestników czego wynikiem była wysoka 

frekwencja  uczestników na spotkaniach krajowych, regionalnych a także lokalnych. Rozmówcy 

wskazywali, że liczba zgłoszeń na poszczególne spotkania przekraczała liczbę miejsc, na które 

przygotowali się organizatorzy. Wszystkie miejsca odbywanych spotkań były dostosowane do osób 

niepełnosprawnych. Osobom niepełnosprawnym zapewniony został transport do miejsca spotkania 

a dla osób niesłyszących zapewniony był tłumacz języka migowego. Rodzice, którzy przyszli razem 

z dziećmi, mogli skorzystać z bezpłatnej opieki dla nich podczas trwania konsultacji. Znaczącym 

problemem była kwestia lokalizacji spotkań roboczych. W przypadku niektórych miejscowości 

dojechanie do miejsca spotkania było bardzo utrudnione a niekiedy niemożliwe. Przy organizacji 

kolejnych konsultacji należy sprawdzić skomunikowanie z miejscem prowadzenia konsultacji.     

 

6.5 Przebieg i forma konsultacji w opiniach uczestników  

 

Podczas konferencji i spotkań roboczych obecni byli eksperci Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Był to bardzo istotny element dla samych uczestników, gdyż osoby zajmujące się od na 

najwyższych stanowiskach sprawami dotyczącymi osób niepełnosprawnych. Spotkania w małych 

miejscowościach miały bardzo wielkie znaczenie dla osób zajmującymi się na co dzień osobami 

niepełnosprawnymi w różnym wieku. Przedstawiciele MRPiPS mieli okazję usłyszeć o barierach i 

problemach, z jakimi w swojej działalności muszą się mierzyć kierownicy Warsztatów Terapii 

Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy, jednostki samorządu terytorialnego oraz 

organizacje pozarządowe, a także rodzice i opiekunowie. Moderatorzy prowadzący konsultacje 

sygnalizowali niedoinformowanie uczestników o tym w jakim celu odbywają się spotkania. Z drugiej 

strony pojawiali się przedstawiciele wspomnianych środowisk, którzy wskazywali na pewne 

niedoskonałości programu „Za życiem” lub założeń projektowanych ustaw proponując gotowe 

rozwiązania.  
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6.6 Osiągnięcie założonych efektów  

Założone efekty w  projekcie „Konsultacje+”, które miały zostać zrealizowane w procesie konsultacji 

na szczeblu krajowym, regionalnym oraz krajowym przedstawia tabela 8. 

 

Tabela 8. Zakładany efekt konsultacji społecznych 

Forma konsultacji Zakładany efekt 

otwarte spotkania z warsztatami  wymiana informacji pomiędzy  uczestnikami a organizatorami 

 wyjaśnienie proponowanych zmian 

 ułatwienie identyfikacji problemów i poglądów 

spotkania robocze  udział osób i grup, na które proponowane zmiany będą miały 
największy wpływ 

 zidentyfikowanie potrzeb odbiorców proponowanych rozwiązań 

 przedstawienie nowych pomysłów lub korekt proponowanych 
rozwiązań 

prośba o opinię za pomocą 
kwestionariusza internetowego 

 umożliwienie udziału osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w 
procesie konsultacji 

 zwiększenie przejrzystości i transparentności procesu legislacyjnego 

ilościowe badania 
reprezentatywne 

 zbadanie postrzegania osób z niepełnosprawnością przez 
społeczeństwo 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

Przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawicieli Caritas Polska  a 

także moderatorów i prelegentów, poproszono o wskazanie, czy zakładane efekty zostały osiągnięte. 

Zdaniem rozmówców otwarte spotkania połączone z warsztatami osiągnęły wszystkie zakładane 

efekty. Spotkania ogólnopolskie oraz wojewódzkie umożliwiły spotkanie przedstawicieli MRPiPS oraz 

osób pracujących na co dzień z osobami niepełnosprawnymi, rodzicami, opiekunami. Konsultacje 

umożliwiły otwartą dyskusję na temat proponowanych zmian oraz wysłuchanie uwag po stronie 

uczestników. Z pewnością zostały zidentyfikowane problemy środowiska osób niepełnosprawnych. 

Spotkania robocze pozwoliły na udział lokalnych środowisk w dyskusji na temat zmian 

proponowanych w ustawach wdrażających program „Za życiem”, identyfikację problemów oraz 

przedstawienie rozwiązań problemów z którymi mierzą się instytucje zajmujące się osobami 

niepełnosprawnymi.  Kwestionariusz internetowy umożliwił wyrażenie swojej opinii osobom, które 

nie mogły dotrzeć na spotkania. Forma ta została bardzo pozytywnie oceniona przez rozmówców.  

 

6.7 Wartość dodana projektu 

Rozmówcy podczas wywiadów indywidualnych zostali poproszeni o wskazanie wartości dodanej 

projektu „Konsultacje+”. Zwrócono szczególną uwagę na:  

 integrację lokalnego środowiska podczas spotkań roboczych, 

 możliwość porozmawiania i zgłoszenia uwag ekspertom z Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej przez różne grupy interesariuszy,  

 wyjście urzędników do ludzi mierzących się na co dzień z przeciwnościami w opiece nad 

osobami niepełnosprawnymi,  

 zastosowanie konsultacji społecznych jako formy dialogu z różnymi środowiskami 

zajmującymi się osobami z niepełnosprawnościami,  
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 zrealizowanie szkoleń pt. „Aktywne formy konsultacji społecznych dla pracowników  

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.” 

7. Odpowiedzi na pytania badawcze 

 

1. W jakim stopniu sposób przeprowadzenia konsultacji umożliwiał aktywny udział obywateli, 

organizacji pozarządowych, partnerów społecznych w tworzeniu rozwiązań dot. wdrażania 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”? 

 

Przeprowadzone konsultacje były skoncentrowane na ważnym problemie sytuacji społecznej i 

życiowej osób, które były głównym adresatem konsultowanych rozwiązań tj. osób 

niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów a także pracowników instytucji wspierających 

środowisko osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

 

Formy, które zostały zastosowane: moderowane spotkania otwarte – konferencje ogólnopolskie, 

16 konferencji regionalnych, bezpośrednie spotkania robocze (32) a także formularz on-line 

umożliwiły aktywne uczestniczenie w konsultacjach zarówno obywatelom jak i organizacjom 

pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego, partnerom społecznym. Najmniej 

reprezentowaną grupę podczas wszystkich spotkań konsultacyjnych stanowiły osoby 

niepełnosprawne.  

 

Konsultacje zapewniały udział szerokiego grona interesariuszy poprzez: 1) ich szczegółową 

identyfikację, 2) aktywnie prowadzoną akcję informacyjną i 3) dostęp do procesu konsultacji 

osób o specyficznych potrzebach, czyli niepełnosprawnych, poprzez likwidowanie barier  

w dostępie do infrastruktury, zapewnienie tłumaczy języka migowego, opiekunki do dzieci i in. 

oraz 4) organizację konsultacji na terenie całej Polski. W każdym województwie zaplanowano 

jedno moderowane spotkanie otwarte (konferencję) oraz dwa bezpośrednie spotkania 

robocze.  

 

Presja czasu podczas niektórych spotkań roboczych spowodowała, że musiano zrezygnować  

z części lub całości dyskusji plenarnej z sesją pytań i odpowiedzi.  W efekcie ograniczono więc 

ważny element spotkań roboczych, nie wiadomo jednak w ilu przypadkach miało to miejsce. 

 

Konsultacjom towarzyszyła szeroka akcja informacyjna i medialna z wykorzystaniem ciekawych 

kanałów komunikacji (komunikat medialny informujący o konsultacjach w mediach tradycyjnych i 

społecznościowych oraz programy telewizyjne). 

 

Należy podkreślić, że konsultacje miały bardzo szeroki i wielowymiarowy charakter a zastosowane 

metody były wobec siebie komplementarne. 

 

 

2. Czy forma konsultacji umożliwiła pozyskanie istotnych informacji od uczestników? Jaka była 

przydatność uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji? Jaki miały wpływ na ostateczny kształt 

Programu? 
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Forma konsultacji dawała szansę pozyskania obszernego materiału w postaci uwag i opinii. 

Wykorzystano zarówno ilościowe, jak i jakościowe techniki zbierania danych. Proces rozłożony był 

w czasie oraz nagłośniony medialnie. Zadbano o precyzyjne zdefiniowanie grup interesariuszy. 

Podczas spotkań krajowych, regionalnych lokalnych zgłoszono łącznie 322 uwagi. W projekcie 

założono wpłynięcie 200 uwag. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały opublikowane na stronie  

i uzyskały odpowiedzi ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

 

Zgłoszone przez uczestników propozycje zostały zagregowane, podzielone na grupy tematyczne 

 a następnie skierowane w formie rekomendacji do poszczególnych jednostek państwowych 

odpowiedzialnych za ich potencjalne wdrożenie. Jednak ze względu na rozminięcie się terminów 

konsultacji i terminów prac legislacyjnych, uwzględnienie uwag często było niemożliwe. Ponadto 

postulaty zawarte w uwagach były także często niemożliwe do wdrożenia. 

 

3. Czy środki przeznaczone na dostosowanie konsultacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

były wystarczające? 

Środki przeznaczone na dostosowanie konsultacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

były wystarczające. W założonym budżecie powstały oszczędności. Podczas spotkań krajowych, 

regionalnych i lokalnych zapewniono tłumacza języka migowego oraz opiekę nad dziećmi dla 

rodziców biorących udział w konsultacjach, a także specjalistyczny transport dla osób które w 

formularzu zgłoszeniowym zaznaczyły taką potrzebę. Miejsca w których odbywały się 

spotkania były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie.    

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych opracowano również kwestionariusz 

internetowy, dostępny na stronie internetowej: www.zazyciem.mrpips.gov.pl. Ta forma 

wychodziła naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi (także 

niepełnosprawnymi), które ze względu na mniejszą mobilność nie mogły brać bezpośredniego 

udziału w spotkaniach podczas konsultacji. 

 

Ponadto, strona internetowa była przyjazna dla osób niedowidzących a moderowane spotkania 

robocze były tłumaczone na język migowy. W internecie są dostępne nagrania z części 

plenarnych oraz warsztatów, co umożliwiało także osobom mniej mobilnym zapoznanie się  

z ich treścią. 

 

Również komunikaty medialne informujące o konsultacjach były tłumaczone na język migowy, 

zawierały także napisy (audiodeskrypcję). 

 

 

4. Jaki był odbiór konsultacji ze strony obywateli, organizacji pozarządowych, partnerów 

społecznych, MRPiPS, ekspertów? Jaki był stopień dopasowania formy/charakteru konsultacji do 

potrzeb uczestników? 

 

http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/
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Forma konsultacji społecznych została odebrana bardzo pozytywnie przez obywateli, organizacje 

pozarządowe, partnerów społecznych, prelegentów i moderatorów. Pod względem 

organizacyjnym projekt ten zyskał aprobatę w oczach uczestników. 

 

W badaniach internetowych (CAWI) uczestnicy konsultacji pozytywnie ocenili możliwość 

merytorycznej dyskusji i zadawania pytań, zakres merytoryczny, czas trwania wydarzenia, 

komfort miejsca spotkań, wsparcie dla uczestników ze strony organizatorów oraz ilość i jakość 

materiałów dla uczestników. Opinie te dotyczyły zarówno spotkań otwartych, warsztatów jak  

i spotkań roboczych. Badani pozytywnie oceniali też dopasowanie formy konsultacji do swoich 

oczekiwań. 

 

Jeśli chodzi o dopasowanie formy konsultacji do potrzeb uczestników, to po raz kolejny należy 

podkreślić wielość i komplementarność metod oraz ich interaktywność. Konsultacje były 

twórczym procesem wspólnego opracowywania rozwiązań, ponieważ przez długi czas 

prowadzenia konsultacji nie było możliwe publikowanie ostatecznych wersji projektów ustaw 

(przekazywane były jednak poglądowe materiały robocze), a cały wysiłek skupiano na 

zachęcaniu uczestników konsultacji do generowania propozycji rozwiązań, co docelowo miało 

zwiększyć ich użyteczność. 

 

5. Czy zastosowane narzędzia i formy konsultacji oraz ich efekty końcowe pozwalają na ponowne ich 

zastosowanie w przyszłości? 

 

Formuła konsultacji społecznych zrealizowana przez Ministerstwo we współpracy z Caritas Polska 

zdecydowanie wykraczała poza minima przyjęte przy okazji przeprowadzania zmian dla aktów 

normatywnych. Świadczy o tym wysoka frekwencja na spotkaniach konsultacyjnych różnego typu 

oraz duża liczba zgłoszonych uwag.  

 

Zdecydowana większość uczestników badania internetowego (CAWI) jest zdania, że przyszłe 

procesy konsultacyjne np. innych rozwiązań, mogą być planowane podobnie jak te w ramach 

projektu „Konsultacje+” 

 

Konsultacje prowadzone były według powtarzalnych modułów i scenariuszy, które  

z powodzeniem można zastosować do podobnych projektów. 

 

6. Jaki był stopień osiągnięcia założonych celów projektu „Konsultacje +”? 

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było zidentyfikowanie problemów, zebranie 

uwag i opinii oraz wypracowanie rozwiązań. Analiza desk research zwraca uwagę na relatywnie 

dużą liczbę zgłoszonych uwag oraz wysoką frekwencję podczas spotkań konsultacyjnych 

różnego typu, które przewyższyły pierwotne założenia, co stanowi naturalne wskaźniki przy 

ocenie każdego procesu partycypacyjnego. 

 

W badaniu internetowym (CAWI) zdecydowana większość badanych pozytywnie ocenia 

efektywność wszystkich form konsultacji pod kątem wcześniej założonych efektów.  
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8. Wnioski i rekomendacje 

Modelowy proces konsultacji społecznych, zgodnie z opisanym wcześniej Kanonem Konsultacji 

Społecznych powinien opierać się na siedmiu zasadach (dobra wiara, powszechność, przejrzystość, 

responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego).  

 

W tej części dokonaliśmy oceny procesu według tych kryteriów, wskazując elementy, które wymagają 

korekt lub usprawnień.  

 

1. DOBRA WIARA 

 

Wnioski: 

 

Zastosowane metody konsultacji, zwłaszcza w formie bezpośrednich spotkań (otwartych i roboczych) 

dawały możliwość interakcji, wzajemnego wysłuchania się i zrozumienia swoich racji. Umożliwiły one 

udział zróżnicowanej grupie osób zainteresowanych programem „Za życiem”. Podczas konferencji  

i spotkań roboczych obecni byli eksperci z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którzy na 

bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania uczestników spotkań. Było to docenione przez uczestników. 

Zgłoszone uwagi zostały zapisane i Ministerstwo poprzez stronę internetową odpowiedziało na każdą 

z nich – świadczyło to o tym, że wsłuchano się w głosy zabrane podczas spotkań.  

 

Rekomendacje:  

 

1. Należy zadbać by materiały do konsultacji były zawsze przygotowane rzetelnie, by były jasne, 

zrozumiałe i możliwie zwięzłe. 

2. Dobrą praktyką jest zaopatrzenie materiałów w pytania, by każdy mógł zrozumieć, przed jakim 

wyborem stoimy w danej sprawie i o co tak naprawdę w konsultacjach chodzi (jaki jest ich zakres 

negocjowany, a jaki zakres jest stały) 

3. W przypadku gdy materiał do dyskusji jest obszerny (a tak zwykle bywa gdy konsultowane są 

projekty ustaw) warto podzielić go tematycznie na obszary i każdemu z nich poświęcić 

dedykowane spotkanie. 

 

2. POWSZECHNOŚĆ 

 

Wnioski: 

 

Każdy zainteresowany tematem konsultacji mógł się o nich dowiedzieć i wyrazić swój pogląd. 

Informacja o konsultacjach społecznych była umieszczona na publicznej stronie internetowej, 

wysłano również wiadomości mailowe zapraszające do udziału w konsultacjach społecznych, a także 

informowano o konsultacjach przy pomocy komunikatów medialnych.   

 

Konsultacje zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczestników czego wynikiem jest frekwencja 

spotkań krajowych, regionalnych a także lokalnych. Rozmówcy wskazywali, że liczba zgłoszeń na 

poszczególne spotkania przekraczała liczbę miejsc , które przygotowali organizatorzy. 

 



 

 
57 

Jednak w dalszym ciągu pojawiały się głosy, że informacja ta nie zawsze była wystarczająca. Zwracano 

również uwagę na stosunkowo niewielką liczbę osób niepełnosprawnych na spotkaniach przy czym 

głównym źródłem wiedzy oraz kanałem informacji o przebiegu konsultacji był internet oraz 

komunikacja bezpośrednia. Mniej osób wskazało jako źródło informacji media tradycyjne – telewizja, 

radio, prasa.  

 

Rekomendacje:  

 

1. Warto rozważyć dokładniejsze zmapowanie interesariuszy pod kątem organizacji zajmujących 

się pracą z osobami niepełnosprawnymi.  

2. Możliwa jest również forma dedykowanych spotkań dla osób niepełnosprawnych. 

Wyrównywałoby to szanse na uczestnictwo i możliwość swobodnej wypowiedzi podczas 

konsultacji dla osób niepełnosprawnych. Takich spotkań powinno być więcej i w części 

powinny one odbywać się w siedzibach tych organizacji. Warto rozważyć organizację grup 

fokusowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. 

3. Uczestnicy konsultacji w mniejszym stopniu o możliwości udziału w spotkaniach dowiedzieli 

się z prasy, radia czy telewizji. Wyniki badań wskazują, że informowanie w intrenecie, 

pozwalające na przekazanie wielu szczegółów dot. toczącego procesu, są najlepszym źródłem 

informacji.  

4. W przypadku materiałów zamieszczanych na stronie w formacie PDF, należy zadbać o to, by 

umożliwiały one przeszukiwanie (niewskazane są skany pism).  

 

3. PRZEJRZYSTOŚĆ 

 

Wnioski: 

 

Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji były powszechnie dostępne. Każdy etap 

procesu, tak jak również zgłaszane w ich trakcie uwagi były dokumentowane na stronie internetowej. 

 

Rekomendacje: 

 

Nie ma uwag odnośnie usprawnienia tego elementu procesu. Konsultacje były prowadzone w sposób 

przejrzysty. 

 

4. RESPONSYWNOŚĆ 

 

Wnioski: 

 

Uczestnicy konsultacji w większości przypadków uzyskiwali merytoryczną odpowiedź na swoje 

pytania, uwagi lub opinie. Choć pojawiły się również głosy, że pracownicy MRPiPS powinni być lepiej 

przygotowani merytorycznie, bo nie na wszystkie pytania uczestnicy dostawali odpowiedzi. 

 

Uczestnicy bardzo chętnie wygłaszali swoje opinie, podejmowali dyskusję, zadawali pytania osobom  

z ministerstwa, starali się uzyskać informację nad tym w jaki sposób mogą poprawić swoja sytuację. 

Zgłaszano także luki w programie „Za życiem”, na które podawano gotowe rozwiązania. 
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Sporządzono podsumowanie konsultacji wraz z zestawieniem uwag i opinii oraz merytorycznym 

odniesieniem się do nich. W niektórych przypadkach na zgłaszane uwagi przygotowane były 

odpowiedzi zbiorcze i niezbyt precyzyjnie odnoszące się do treści pytań/problemów. 

 

Rekomendacje: 

 

1. Uczestnicy konsultacji muszą od samego początku wiedzieć na co mają wpływ, a które uwagi 

i opinie nie będą przedmiotem dalszego procedowania. 

2. Dokładniej i w sposób bardziej zrozumiały (prostszy) należy formułować odpowiedzi na 

zgłoszone uwagi i opinie. 

3. Publikując wyniki konsultacji organizator musi zadbać o to, by dowiedziały się o tym osoby, 

które zgłosiły uwagi. Warto rozesłać raport z podsumowaniem wszystkim uczestnikom 

konsultacji, którzy wpisali się na listę obecności lub wyrazili taką wolę wypełniając 

kwestionariusz elektroniczny. 

 

5. KOORDYNACJA 

 

Wnioski: 

 

Konsultacje zostały bardzo dobrze ocenione pod względem organizacji technicznej i dostosowania 

lokalizacji do udziału osób niepełnosprawnych. Osobom prowadzącym spotkania zostały 

przygotowane odpowiednie warunki prowadzenia spotkań. Pojawiały się jednak uwagi dotyczące 

obszaru współpracy moderatorów z właścicielem procesu (MRPiPS), wskazujące na konieczność 

poprawy tej współpracy w przyszłości. Moderatorzy nie zawsze wiedzieli przed spotkaniem, jak liczna 

grupa będzie na nim obecna. Sygnalizowali również niedoinformowanie uczestników w jakim celu się 

spotykają i na jaki temat będzie prowadzona merytoryczna dyskusja. 

 

Jeśli chodzi o rozłożenie procesu w czasie, zwracano uwagę, że praca merytoryczna nad  projektem 

zmian do ustawy, była możliwa dopiero pod koniec konsultacji. 

 

Rekomendacje: 

 

1. W przypadku spotkań moderowanych warto pomyśleć o spotkaniu dla moderatorów  

z liderem projektu na kilka dni przed. 

2. Należy jasno komunikować uczestnikom na początku spotkania, kto za co odpowiada i jaką 

pełni rolę w procesie konsultacji. 

3. Konieczne jest by zadbać o obecność możliwie wielu przedstawicieli Ministerstwa z różnych 

departamentów, którzy będą mogli udzielić odpowiedzi na różnorodne pytania uczestników.  

 

6. PRZEWIDYWALNOŚĆ 

 

Wnioski: 
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Konsultacje społeczne rozłożone były w czasie i przeprowadzone z dużym nakładem środków  

i narzędzi komunikacyjnych. Zostały uruchomione na wstępnym etapie tworzenia dokumentu. 

Przewidziano odpowiedni czas na analizę opinii i przygotowanie odpowiedzi na nie. 

 

Rekomendacje: 

 

Nie ma uwag odnośnie usprawnienia tego elementu procesu. Konsultacje były prowadzone w sposób 

przewidywalny. 

 

7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO 

 

Wnioski: 

 

Celem konsultacji jest zawsze wzajemne wysłuchanie racji i miało to również miejsce w przypadku 

analizowanego procesu. Uczestnicy do pewnego momentu wiedzieli co się stało z ich uwagami 

(przekazanie do odpowiednich agend rządowych). Zostało to pozytywnie ocenione przez 

uczestników, podobnie jak dopasowanie form konsultacji do oczekiwań osób, biorących udział  

w procesie. Zdecydowana większość badanych zadeklarowała, że wzięłaby udział w podobnych 

konsultacjach w przyszłości. 

 

Rekomendacje: 

 

Nie ma uwag odnośnie usprawnienia tego elementu procesu. Konsultacje były prowadzone  

z poszanowaniem interesu ogólnego. 
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Aneks 

Scenariusz wywiadu IDI 

 Dzień dobry, nazywam się ... i na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej chciał(a)bym przeprowadzić z Panią/Panem wywiad dotyczący 

oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za 

życiem" w ramach projektu "Konsultacje+". 

 Głównym celem badania jest ocena różnych aspektów przeprowadzonego procesu konsultacji. 

 Wyniki badania będą miały wpływ m.in. na projektowanie, usprawnianie i przeprowadzanie przyszłych 

konsultacji społecznych. 

 Rozmowa potrwa ok. 50 min. i jest poufna. Wszelkie wyrażane przez Panią/Pana opinie będą 

anonimowe, tj. konkretnych wypowiedzi nie zostaną przypisane dane osobowe rozmówcy. 

 Rozmowa będzie rejestrowana wyłącznie do celów późniejszej analizy. Proszę o udzielenie szczerych 

odpowiedzi i z góry dziękuję za poświęcony czas. 

 

[Przed przystąpieniem do zadawania pytań należy POPROSIĆ ROZMÓWCĘ O WYRAŻENIE ZGODY NA 

NAGRYWANIE wywiadu. W przypadku odmowy należy sporządzić notatki z rozmowy.] 

 

Wstęp 

1. Na początku chciał(a)bym P. poprosić o krótką informację, jaką instytucję/podmiot P. reprezentuje. Jaką 

tematyką zajmuje się P. zawodowo? 

2. Proszę krótko opisać, jaka była P. rola w procesie przeprowadzania konsultacji programu „Za Życiem”? 

Przygotowanie procesu konsultacji 

1. Jak przebiegł proces konstruowania założeń projektu „Konsultacje+”? W jaki sposób podejmowano 

kluczowe decyzje, np. o wyborze metod konsultacji, dot. rozwiązań organizacyjnych? W jaki sposób 

określone zostało czy planowane metody będą trafne i skuteczne? 

2. Proszę o dokonanie oceny etapu przygotowawczego konsultacji pod kątem poniższych elementów: 

 zasięg „mapy” konsultacji (czy był wystarczający szeroki?) 

 określenie grupy uczestników konsultacji (czy trafnie zdiagnozowano potencjalnych interesariuszy?) 

 wybranie metod konsultacji (czy były trafne i adekwatne do postawionych celów?) 

 czas trwania konsultacji (czy zaplanowany czas był wystarczający?) 

 ilość środków przeznaczonych na realizację (czy zapewnione zostały adekwatne środki do realizacji 

konsultacji?) 

 wybór i zakres działań informacyjnych (czy były wystarczające, adekwatne i skuteczne?) 

3. Czy na etapie przygotowania konsultacji pojawiły się kluczowe bariery utrudniające proces planowania? 

Jeśli tak, proszę je wskazać? Jakie działania podjęto, aby im przeciwdziałać? 
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Przebieg konsultacji   

1. Czy przyjęte formy konsultacji P. zdaniem umożliwiły aktywny udział interesariuszy? 

2. Jak ocenia P. zaangażowanie poszczególnych rodzajów interesariuszy (NGO, JST, osób z 

niepełnosprawnością, partnerów społecznych) w proces konsultacji? W jakim stopniu interesariusze byli 

zaangażowani w tworzenie rozwiązań dot. wdrażania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 

Życiem”? 

3. W jakim stopniu konsultacje umożliwiły uzyskanie istotnych merytorycznie istotnych informacji od 

uczestników? Jak ocenia P. liczbę zgłoszonych uwag i zaangażowanie w tym względzie poszczególnych 

rodzajów interesariuszy? 

4. W jakim stopniu uwagi przedstawione przez uczestników spotkania wpłynęły na ostateczny kształt 

Programu? Czy ilość zgłoszonych uwag była wystarczająca?  

5. Czy według P. konsultacje zostały dostosowane do potrzeb uczestników? ? W jakim stopniu zostały 

uwzględnione potrzeby niepełnosprawnych uczestników konsultacji? Jakie zmiany należałoby wprowadzić 

by konsultacje jeszcze bardziej odpowiadały tym potrzebom? 

6. Jak przebieg i formę konsultacji oceniali ich uczestnicy? Które elementy cieszyły się największym uznaniem, 

a do których zgłaszano najwięcej uwag?  

7. W celu podsumowania informacji na temat przyjętych form konsultacji proszę P. o dokonanie ich oceny z 

uwzględnieniem najważniejszych efektów zakładanych przed realizacją procesu konsultacji. 

forma konsultacji zakładany efekt 

otwarte spotkania z warsztatami  wymiana informacji pomiędzy  uczestnikami a organizatorami 

 wyjaśnienie proponowanych zmian 

 ułatwienie identyfikacji problemów i poglądów 

spotkania robocze  udział osób i grup, na które proponowane zmiany będą miały 

największy wpływ 

 zidentyfikowanie potrzeb odbiorców proponowanych rozwiązań 

 przedstawienie nowych pomysłów lub korekt proponowanych 

rozwiązań 

prośba o opinię za pomocą 

kwestionariusza internetowego 

 umożliwienie udziału osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w 

procesie konsultacji 

 zwiększenie przejrzystości i transparentności procesu legislacyjnego 

ilościowe badania 

reprezentatywne 

 zbadanie postrzegania osób z niepełnosprawnością przez 

społeczeństwo 

 

Podsumowanie  

1. Czy cele założone w projekcie „Konsultacje +” zostały osiągnięte? Jeśli nie, to w jakim obszarze dostrzega P. 

lukę? Dlaczego P. zdaniem nie osiągnięto założonych rezultatów? 

2. Czy w trakcie realizacji konsultacji pojawiło się coś, co można nazwać wartością dodaną do projektu? 

(pozytywny rezultat, czynnik, który nie był wcześniej zakładany) 

3. Czy według P. przyjęte w ramach projektu formy konsultacji w kontekście osiągnięty dzięki nim rezultatom 

pozwalają na ich ponowne zastosowanie w przyszłości? 

4. Czy jest coś, co należałoby poprawić w przyszłości w zakresie prowadzenia przyszłych konsultacji? 

5. Czy dzięki projektowi „Konsultacje+”  wzmocnione zostały P. osobiste kompetencje w zakresie 

prowadzenia konsultacji? Czy ogólnie, instytucja/podmiot, który P. reprezentuje zyskał kompetencje w tym 

zakresie? 

 

 

 

Dziękuję za rozmowę. 
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Scenariusz wywiadu TDI 

 Dzień dobry, nazywam się ... i na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej chciał(a)bym przeprowadzić z Panią/Panem wywiad dotyczący 

oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za 

życiem" w ramach projektu "Konsultacje+". 

 Głównym celem badania jest ocena różnych aspektów przeprowadzonego procesu konsultacji. 

 Wyniki badania będą miały wpływ m.in. na projektowanie, usprawnianie i przeprowadzanie przyszłych 

konsultacji społecznych. 

 Rozmowa potrwa ok. 50 min. i jest poufna. Wszelkie wyrażane przez Panią/Pana opinie będą 

anonimowe, tj. konkretnych wypowiedzi nie zostaną przypisane dane osobowe rozmówcy. 

 Rozmowa będzie rejestrowana wyłącznie do celów późniejszej analizy. Proszę o udzielenie szczerych 

odpowiedzi i z góry dziękuję za poświęcony czas. 

 

[Przed przystąpieniem do zadawania pytań należy POPROSIĆ ROZMÓWCĘ O WYRAŻENIE ZGODY NA 

NAGRYWANIE wywiadu. W przypadku odmowy należy sporządzić notatki z rozmowy.] 

 

Wstęp 

1. Na początku chciał(a)bym P. poprosić o krótką informację, jaką instytucję/podmiot P. reprezentuje. Jaką 

tematyką zajmuje się P. zawodowo? 

2. Proszę krótko opisać, jaka była P. rola w procesie przeprowadzania konsultacji programu „Za Życiem”? 

Jakiego zakresu tematycznego dotyczyło P. zaangażowanie w przebieg konsultacji? 

Przygotowanie procesu konsultacji 

1. Chciał(a)bym poprosić P. o ocenę szeregu elementów, które złożyły się na proces przygotowania procesu 

konsultacji: 

 zasięg „mapy” konsultacji (czy był wystarczający szeroki?) 

 określenie grupy uczestników konsultacji (czy trafnie zdiagnozowano potencjalnych interesariuszy?) 

 wybranie metod konsultacji (czy były trafne i adekwatne do postawionych celów?) 

 czas trwania konsultacji (czy zaplanowany czas był wystarczający?) 

 zaplecze organizacyjne i techniczne (czy było dostosowane do P. potrzeb?) 

Przebieg konsultacji  

1. Czy przyjęte formy konsultacji P. zdaniem umożliwiły aktywny udział interesariuszy? 

2. Jak ocenia P. zaangażowanie poszczególnych rodzajów interesariuszy (NGO, JST, osób z 

niepełnosprawnością, partnerów społecznych) w proces konsultacji? W jakim stopniu interesariusze byli 

zaangażowani w tworzenie rozwiązań dot. wdrażania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 

Życiem”? 

3. W jakim stopniu konsultacje umożliwiły uzyskanie istotnych merytorycznie istotnych informacji od 

uczestników? Jak ocenia P. liczbę zgłoszonych uwag i zaangażowanie w tym względzie poszczególnych 

rodzajów interesariuszy? 

4. Czy według P. konsultacje zostały dostosowane do potrzeb uczestników? W jakim stopniu zostały 

uwzględnione potrzeby niepełnosprawnych uczestników konsultacji? Jakie zmiany należałoby wprowadzić 

by konsultacje jeszcze bardziej odpowiadały tym potrzebom? 

5. Jak przebieg i formę konsultacji oceniali ich uczestnicy? Które elementy cieszyły się największym uznaniem, 

a do których zgłaszano najwięcej uwag?  

6. W celu podsumowania informacji na temat form konsultacji, w których realizację był(a) P. zaangażowana 

proszę o dokonanie ich oceny z uwzględnieniem najważniejszych efektów zakładanych przed ich realizacją. 

forma konsultacji zakładany efekt 

otwarte spotkania z warsztatami  wymiana informacji pomiędzy  uczestnikami a organizatorami 

 wyjaśnienie proponowanych zmian 

 ułatwienie identyfikacji problemów i poglądów 
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forma konsultacji zakładany efekt 

spotkania robocze  udział osób i grup, na które proponowane zmiany będą miały 

największy wpływ 

 zidentyfikowanie potrzeb odbiorców proponowanych rozwiązań 

 przedstawienie nowych pomysłów lub korekt proponowanych 

rozwiązań 

 

Podsumowanie  

1. Czy cele założone w projekcie „Konsultacje +” zostały osiągnięte? Jeśli nie, to w jakim obszarze dostrzega P. 

lukę? Dlaczego P. zdaniem nie osiągnięto założonych rezultatów? 

2. Czy w trakcie realizacji konsultacji pojawiło się coś, co można nazwać wartością dodaną do projektu? 

(pozytywny rezultat, czynnik, który nie był wcześniej zakładany) 

3. Czy według P. przyjęte w ramach projektu formy konsultacji w kontekście osiągnięty dzięki nim rezultatom 

pozwalają na ich ponowne zastosowanie w przyszłości? 

4. Czy jest coś, co należałoby poprawić w przyszłości w zakresie prowadzenia przyszłych konsultacji? 

 

 

 

Dziękuję za rozmowę. 
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Kwestionariusz ankiety CAWI 

Szanowni Państwo, 

na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej 

jest obecnie prowadzone badanie pn. Ocena zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program 

kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w ramach projektu "Konsultacje+" . 

Głównym celem badania jest ocena różnych aspektów przeprowadzonego procesu konsultacji. 

W tym kontekście kluczowe jest między innymi poznanie Państwa opinii jako uczestników tego procesu, w 

szczególności osób biorących udział w konferencjach regionalnych i ogólnopolskich oraz w spotkaniach 

roboczych na terenie całego kraju. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jednocześnie zapewniamy o całkowitej 

poufności uzyskanych odpowiedzi, opinii i poglądów. 

 Prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi. Ankieta posiada funkcję, dzięki której nie trzeba 

odpowiadać od razu na wszystkie pytania – jeśli nie starczy Państwu czasu na jej kompletne wypełnienie, można 

zrobić to w późniejszym terminie ponownie klikając w link do ankiety. 

Wyniki badania będą miały wpływ m.in. na projektowanie, usprawnianie i przeprowadzanie przyszłych 

konsultacji społecznych. 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym. 

 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE NA TEMAT KONSULTACJI 

1. Proszę wskazać, w jaki sposób dowiedział(a) się P. o przeprowadzanych konsultacjach dotyczących 

programu „Za Życiem”? 

 mailing bezpośredni 
 informacja z instytucji/podmiotu, w którym pracuję 
 strona internetowa projektu „Konsultacje+” 
 Inne źródła internetowe 
 Media (TV, radio, prasa) 
 Rodzina, znajomi 
 Inne, jakie? ........... 
 
2. Czy P. zdaniem informacje o planowanych konsultacjach były wystarczające? Innymi słowy, czy przed 

wzięciem udziału w konsultacjach posiadała(a) P. pełną wiedzę o przedsięwzięciu? 
 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 raczej nie 
 zdecydowanie nie 
 nie wiem, trudno powiedzieć 
 
2.1. Jeśli nie, to jakich informacji zabrakło? 
...................... 
 
3. Proszę wskazać źródła, z których czerpał(a) P. wiedzę o przebiegu konsultacji w całym okresie ich 

przeprowadzania: 
 strona internetowa projektu „Konsultacje+”  pytanie 4. 
 strona internetowa MRPiPS lub Caritas 
 media (TV, radio, prasa) 
 inne, jakie? 
 nie wykorzystywałem/am) żadnych źródeł wiedzy o przebiegu konsultacji 
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4. Proszę ocenić poniższe aspekty funkcjonowania strony internetowej projektu „Konsultacje+”: 
 bardzo 

dobrze 

dobrze przeciętnie źle bardzo źle nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

Wyczerpujące informacje o 

projekcie 

      

Wyczerpujące informacje o 

programie Za Życiem 

      

Informacje o formach i przebiegu 

konsultacji 

      

Przedstawienie propozycji zmian       

Liczba i jakość materiałów 

multimedialnych 

      

Możliwość przekazania uwag do 

programu Za Życiem 

      

 
UDZIAŁ W KONSULTACJACH 
5. Proszę wskazać, w jakich wydarzeniach w ramach projektu „Konsultacje+” brał(a) P. udział: 
(możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi) 

 konferencja regionalna lub ogólnopolska - moderowane spotkania otwarte 
 konferencja regionalna lub ogólnopolska - warsztaty moderowane 
 bezpośrednie spotkania robocze 
 konsultacje za pośrednictwem strony internetowej 
 inne, jakie? ............ 

 
6. Proszę dokonać oceny poszczególnych elementów realizacji konsultacji, w których brał(a) P. udział: 
 bardzo 

dobrze 

dobrze przeciętnie źle bardzo źle nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

moderowane spotkania otwarte 

Udzielenie informacji o programie 

Za Życiem i planowanych zmianach 

legislacyjnych 

      

Możliwość merytorycznej dyskusji i 

zadawania pytań 

      

Zakres merytoryczny prelekcji       

Dostosowanie wydarzenia do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

      

Czas trwania wydarzenia       

Komfort miejsca spotkania       

Wsparcie dla uczestników ze 

strony organizatorów 

      

Ilość i jakość materiałów dla 

uczestników 

      

warsztaty moderowane 

Możliwość merytorycznej dyskusji i 

zadawania pytań 
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 bardzo 

dobrze 

dobrze przeciętnie źle bardzo źle nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

Zakres merytoryczny warsztatów       

Dostosowanie wydarzenia do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

      

Czas trwania wydarzenia       

Komfort miejsca spotkania       

Wsparcie dla uczestników ze 

strony organizatorów 

      

Ilość i jakość materiałów dla 

uczestników 

      

bezpośrednie spotkania robocze 

Udzielenie informacji o programie 

Za Życiem i planowanych zmianach 

legislacyjnych 

      

Możliwość merytorycznej dyskusji i 

zadawania pytań 

      

Dostosowanie wydarzenia do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

      

Czas trwania wydarzenia       

Komfort miejsca spotkania       

Wsparcie dla uczestników ze 

strony organizatorów 

      

Ilość i jakość materiałów dla 

uczestników 

      

 
7. Czy ogólnie forma konsultacji, w których brał(a) P. udział była dopasowana do P. oczekiwań? 
 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 raczej nie 
 zdecydowanie nie 
 nie wiem, trudno powiedzieć 
 
7.1. Jeśli nie, jakie elementy wymagałyby poprawy? 
........... 
 
8. Czy udział w konsultacjach pozwolił P. uzyskać adekwatną wiedzę o programie „Za Życiem” i 

planowanych zmianach legislacyjnych? 
 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 raczej nie 
 zdecydowanie nie 
 nie wiem, trudno powiedzieć 
 
9. Jak ogólnie ocenia P. efektywność form konsultacji, w których brał(a) P. udział pod kątem ich 

zakładanych efektów: 
 bardzo 

dobrze 

dobrze przeciętnie źle bardzo źle nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

otwarte spotkania z warsztatami 

wymiana informacji pomiędzy  

uczestnikami a organizatorami 

      

wyjaśnienie proponowanych zmian       

ułatwienie identyfikacji problemów       
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 bardzo 

dobrze 

dobrze przeciętnie źle bardzo źle nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

i poglądów 

spotkania robocze 

udział osób i grup, na które 

proponowane zmiany będą miały 

największy wpływ 

      

zidentyfikowanie potrzeb 

odbiorców proponowanych 

rozwiązań 

      

przedstawienie nowych pomysłów 

lub korekt proponowanych 

rozwiązań 

      

konsultacje za pośrednictwem strony internetowej 

umożliwienie udziału osobom z 

niepełnosprawnością i ich 

rodzinom w procesie konsultacji 

      

zwiększenie przejrzystości i 

transparentności procesu 

legislacyjnego 

      

 
KONSULTACJE W PRZYSZŁOŚCI 
10. Czy proces konsultacji, taki jak został zaplanowany w ramach projektu „Konsultacje+” powinien być P. 

zdaniem prowadzony w przyszłości np. przy konsultowaniu innych rozwiązań prawnych? 
 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 raczej nie 
 zdecydowanie nie 
 nie wiem, trudno powiedzieć 
 
11. Jakie formy konsultacji powinny być według P. przede wszystkim stosowane w przyszłości: 
(możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi) 
 moderowane spotkania otwarte 
 warsztaty 
 spotkania robocze 
 konsultacje za pośrednictwem strony internetowej 
 inne, jakie? 
 
12. Czy wziąłby/wzięłaby P. udział w podobnych konsultacjach w przyszłości? 
 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 raczej nie 
 zdecydowanie nie 
 nie wiem, trudno powiedzieć 
 
12.1. Jeżeli nie, to dlaczego? 
................ 
 
13. Jeżeli ma P. jeszcze jakieś uwagi odnośnie procesu konsultacji w tym miejscu prosimy o wszelkie 

komentarze i propozycje zmian. 
................................ 
 
METRYCZKA 
M1. Płeć: 
 kobieta 
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 mężczyzna 
M2. Wiek w latach: ……. 
M3. Reprezentowana kategoria: 
(możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi) 
 osoby niepełnosprawne i ich rodziny 
 instytucje publiczne centralne/regionalne 
 JST 
 organizacje pozarządowe 
 inna 
M3.1. (opcjonalnie, nieobowiązkowo) reprezentowany podmiot: 
instytucje publiczne centralne/regionalne  
 Ministerstwo Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej 
 inne ministerstwa 
 oddziały PFRON 
 urzędy pracy 
 urzędy wojewódzkie 
 Naczelna Izba Pielęgniarek 
 NFZ 
JST  
 urzędy miasta 
 urzędy gminy 
 ośrodki pomocy społecznej 
 powiatowe centra pomocy rodzinie 
 ZAZ, ŚDS, WTZ prowadzone przez JST 
 rada miasta 
 rada dzielnicy 
 regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 
 powiatowy ośrodek wsparcia 
organizacje  pozarządowe 
 fundacje, stowarzyszenia 
 organizacje wyznaniowe  
 ZAZ, ŚDS, WTZ, OREW prowadzone przez organizacje non-profit 
inne  
 poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
 rady seniorów 
 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 szpitale 
 zakłady lecznictwa ambulatoryjnego 
 przedszkola  
 zespoły lecznictwa psychiatrycznego 
 banki 
 domy dziecka  
 miejskie zarządy placówek oświaty 
 żłobki 
 uczelnie wyższe 
 spółdzielnie socjalne 
 szkoły specjalne 
 przedsiębiorstwa prywatne 
 OHP 
 NSZZ "Solidarność" 
 
M4. Miejsce uczestnictwa w konsultacjach (województwo): ………….. 


