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Wstęp 

Niniejsza monografia przedstawia wyniki zastosowania metody o nazwie Na-

rzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych (w skrócie NA-

WIKUS) w Gminie Miejskiej Kraków.  

Książka składa się z sześciu rozdziałów, które można podzielić na dwie zasad-

nicze części. Pierwszą część tworzą trzy rozdziały o charakterze metodycznych. 

Rozdział otwierający opracowanie zawiera opis podstaw metodycznych NAWI-

KUSa. W następnym rozdziale omówiono tok postępowania z podziałem na fazy i 

główne elementy metody tj. monitoring i kontrolę. Ostatni rozdział metodyczny 

zawiera omówienie trzech metod zbierania danych. 

Drugą część pracy rozpoczyna rozdział czwarty opisujący przebieg pilotażu 

wraz z jego wynikami. W rozdziale piątym znajduje się zestawienie efektów jakie 

otrzymano po zastosowaniu NAWIKUSA. W ostatnim szóstym rozdziale zawarto 

rekomendacje z wyszczególnieniem tych sformułowanych przez ekspertów uczest-

niczących w projekcie, jak również określonych przez dwie grupy użytkowników: 

wewnętrznych i zewnętrznych.  

Całość prac pilotażowych zrealizowano w ramach projektu „PI NAWIKUS – 

innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych”, współfi-

nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (nr umowy UDA-POKL.05.04.02-00-E05/11-00). 

 

 

Marek Ćwiklicki, Norbert Laurisz 
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Wykaz skrótów 

GMK Gmina Miejska Kraków 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

MDPPS Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

NAWIKUS Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych 

NGO organizacje pozarządowe 

OW Ośrodek Wsparcia  

OWOS  Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych 

RPWNGO Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.dz.p.p. 

SI NAWIKUS System informatyczny wspomagający metodę NAWIKUS 

u.dz.p.p Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 

u.f.p. Ustawa o finansach publicznych 

u.p.z.p Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

WPWNGO Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u.dz.p.p. 

WSS Wydział Spraw Społecznych 
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ROZDZIAŁ I.  

ZAŁOŻENIA METODYCZNE NAWIKUSA 

1.1. Podstawy metodyczne monitoringu 

Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych (w skrócie 

NAWIKUS) zostało opracowane na potrzeby monitorowania zlecanych usług orga-

nizacjom pozarządowym.   

Przez usługę rozumie się dobrowolne działanie oferowane przez jeden podmiot 

drugiemu, przy czym jest ono nienamacalne i może, lecz nie musi, wiązać się z 

produktem fizycznym
1
. Jest wynikiem przynajmniej jednego działania nieodzownie 

przeprowadzonego przy bezpośrednim współdziałaniu dostawcy i klienta, i zazwy-

czaj jest wyrobem niematerialnym
2
. Cechami usługi są między innymi: niemate-

rialny charakter, nierozdzielność rozumiana jako odbywane w tym samym czasie: 

sprzedaż, produkcja i konsumpcja; różnorodność wyrażająca się w odmiennym 

odbiorze tej samej usługi czy też udziałowi klienta
3
. 

Przez monitoring rozumie się ciągłą kontrolę i opiekę merytoryczną nad reali-

zowaną usługą, które w przeciwieństwie do potocznego rozumienia kontroli w uję-

ciu post factum, umożliwiają przedsięwzięcie działań korygujących w zależności od 

wyników badania
4
. Zestawienie definicji monitoringu zawarto w tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie wybranych definicji monitoringu 
Autor Definicja 

J. Hausner, 

S. Mazur 

(red.) 1999. 

„Śledzenie ilościowych i jakościowych zmian pewnych wielkości”. 

PARP, 2004 „Proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jako-

ściowych informacji na temat wdrażanych projektów i całego programu 

w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgod-

ności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi zało-

żeniami i celami”. 

S. Mazur 

(red.), 2007 

„Stała obserwacja jego [projektu] ilościowych oraz jakościowych para-

metrów, mająca na celu pozyskanie informacji na temat stopnia realizacji 

zamierzonych zadań/celów/produktów/wskaźników projektu oraz ich 

ewentualną modyfikację w przypadku stwierdzenia niezgodności z zało-

————— 
1 Kotler 1994, s. 426 
2 Norma PN-EN ISO 9000:2000, pkt 4.3.2, uwaga 2. 
3 Iwankiewicz-Rak, 1997, s. 74; Styś 1996, s. 13-23; Łańcucki 2001, s. 13; Kaźmierczak 2004, s. 

87-88; Gajdzik 2004, s. 23. 
4 NAWIKUS. s. 15. 
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żeniami”. 

K. Olejni-

czak, 2012 

„W szerszym ujęciu - stała obserwacja ilościowych oraz jakościowych 

zmian pewnych wielkości, mająca na celu zapewnienie informacji zwrot-

nych na temat skuteczności i efektywności systemu (programu), a także 

jego kontrolę i zmianę (jeśli to uzasadnione). (…) Monitoring prowadzo-

ny jest w trybie ciągłym i ma za zadanie sprawdzanie przebiegu realizacji 

projektu oraz dostarczanie podstaw do uruchamiania działań korygują-

cych, zbliżających osiągane efekty do założonych wskaźników”. 

Źródło: opracowano na podstawie: Od miejskiej strefy usług publicznych do powiatu, J. Hausner i S. 

Mazur (red.), MSAP Kraków 1998 s. 2;  S. Mazur (red.), S. Alwasiak, J. Bober, T. Geo-

decki, J. Górniak, M. Kudłacz, T. Kudłacz, Ł. Mamica, M. Reichel, J. Szlachta, B. Turow-

ski, D. Woźniak, M. Zawicki, Ewaluacja funduszy strukturalnych - perspektywa regional-

na, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-

wie, Kraków 2007; K. Olejniczak, Monitoring i ewaluacja [w]: J. Górniak J. S. Mazur 

(red.), System zarządzania rozwojem Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, War-

szawa 2012; System monitorowania dla programu PHARE 2001 Spójność Społeczna i Go-

spodarcza przy wykorzystaniu raportów, PARP, Warszawa 8 października 2008, 

http://archiwum.parp.gov.pl/partnerinfo/podrecznik/sm_ssg_2001.pdf, s. 2. 

Z tego względu pozwala zrealizować cele szczegółowe, do których należy 

przede wszystkim poprawa jakości, dostępności, efektywności i skuteczności 

świadczenia usług publicznych oraz wzrost zadowolenia ich odbiorców. Ponadto 

celem NAWIKUSa jest dostarczanie wszystkim zainteresowanym osobom infor-

macji potrzebnych do oceny działania systemu zlecenia usług społecznych, co 

umożliwi podejmowanie działań korygujących. Osiąganie wyżej określonych celów 

następuje poprzez porównanie danych o świadczonych usługach ze standardami i 

wartościami docelowymi zdefiniowanymi w metodzie NAWIKUS.  

Aby monitorowanie realizowało powyższe cele niezbędne jest przestrzeganie 

kilku zasad. Zasady można podzielić na dwie grupy: zasady realizacji monitoringu i 

zasady dotyczące gromadzenia danych. 

Na zasady przeprowadzania monitoringu składa się pięć zapisów. Pierwszą z 

zasad jest uczestnictwo partnerów w tym działaniu, którzy będą dokonywali oceny 

otrzymanych wyników, dając podstawę do osiągnięcia celów związanych z szeroko 

rozumianą efektywnością usług społecznych. Druga z zasad dotyczy niezależności 

osądu, czyli bezstronnego, pozbawionego uprzedzeń podejścia. Realizacja kolejnej 

zasady umożliwia poprawne egzekwowanie innych. Jest nią otwartość i przejrzy-

stość, mające swój wyraz w atmosferze wzajemnego zaufania. Spełnianie tej zasady 

jest także widoczne w udostępnianiu dokumentacji sprawozdawczo-kontrolnej, ale 

także w dzieleniu się informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia monitorowa-

nia. Zasada czwarta nawiązuje do ekonomizacji zadań w formie zmniejszenia zapo-

trzebowania na dodatkowe sprawozdania. Intencją autorów NAWIKUSa jest mak-

symalne wykorzystywanie już istniejących lub zebranych danych w ramach moni-

toringu. Ostatnia zasad dotyczy możliwości porównań wyników badania, a na tej 

http://archiwum.parp.gov.pl/partnerinfo/podrecznik/sm_ssg_2001.pdf
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podstawie podejmowania działań doskonalących przez monitorowanych. Mowa 

tutaj o tzw. benchlearningu, który rozumiany jest jako uczenie się mocnych stron 

innych organizacji  –  poznawanie  tego,  co  robią  one  dobrze,  szukania  inspira-

cji  do  wykorzystania we własnych działaniach, a także uczenie się na błędach tych 

organizacji (i unikania ich we własnej praktyce)
5
. Proces, w ramach którego organi-

zacja znajduje inne odpowiednie organizacje, z którymi może porównywać swą 

działalność i wyniki (Podręcznik CAF) 

Ze względu na uwzględnienie w wynikach monitoringu kilku pomiarów można 

w ujęciu dynamicznym porównać dany podmiot świadczący usługi społeczne na tle 

pozostałych, realizujących podobną usługę. 

Natomiast do zasad gromadzenia informacji dla potrzeb monitoringu należą: 

 użyteczność zarówno dla beneficjentów (klientów, odbiorców usługi) i inte-

resariuszy (podmioty uczestniczące w realizacji usługi); 

 efektywność wyrażająca się przewyższaniem korzyści z pozyskanych in-

formacji w stosunku do kosztów ich pozyskania); 

 obiektywność umożliwiająca powtarzalność uzyskiwanych wyników i pro-

stą ich weryfikację; 

 triangulacja, czyli stosowanie w monitoringu różne sposoby gromadzenia 

danych. 

Powyżej wspomniano o interesariuszach i beneficjentach. To właśnie oni two-

rzą zbiór podmiotów zaangażowanych w monitoringu usług. Można ich podzielić 

na następujące grupy: 

 klienci/beneficjenci usług; 

 ośrodki pomocy społecznej; 

 organizacje pozarządowe; 

 urzędy miast i gmin; 

 lokalne społeczności; 

 media. 

Uwzględnienie ich udziału w monitoringu pozwala na ich ulokowanie wzglę-

dem samej metody (rys. 1). 

 

————— 
5 Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji przez samoocenę, Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów, Warszawa 2008, s. 56, 

http://www.eipa.eu/files/File/CAF/Brochure2006/Polish_2006.pdf 
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Rys. 1. Interesariusze w metodzie NAWIKUS 

Źródło: opracowanie własne. 

 NAWIKUS zakłada zbieranie danych w sposób systematyczny w trakcie 

realizacji usługi. Istotnym jest czas wykorzystania uzyskanych danych: powinien on 

być na tyle krótki, aby umożliwić szybkie podjęcie działań korygujących jeśli do-

strzeże się odchylenia od przyjętych parametrów świadczenia usługi. 

 Momentem rozpoczęcia właściwych czynności monitorowania jest podpi-

sanie umowy, w której zleca się wykonanie usługi społecznej. Czas trwania umowy 

wyznacza również koniec monitoringu.  

NAWIKUS oprócz wyżej opisanych zasad tworzą: 

1. Standardy realizacji usług pozwalających na ujednolicenie wskaźników oceny 

wartości usług, w świetle krajowych i światowych najlepszych praktyk. 

2. Metodyka monitoringu uwzględniająca metody pomocnicze, harmonogram, 

podmioty odpowiedzialne, schematy działań korygujących. 

3. Metody pomocnicze zbierania danych, w tym kryteria i mierniki jakościowe i 

ilościowe oceny kontraktowania usług, uwzględniające diagnozę beneficjenta. 

Metodę od strony technologicznej wspomaga System Informatyczny NAWI-

KUS. 

W dalszej części opracowania poszczególne elementy będą sukcesywnie omó-

wione. 

1.2. Standardy 

Podstawą metody NAWIKUS są standardy świadczenia usług społecznych, 

które uzupełniają mierniki oceny efektywności i jakości. Przez standard można 
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rozumieć zespół (zbiór lub system) wzorców realizacji danego zadania „przyjęte w 

drodze uzgodnienia zasady, wskazówki, definicje i kryteria, które mają na celu 

zapewnienie odpowiedniej jakości materiałów, produktów, procesów i usług”
6
. W 

uzupełnieniu do niniejszej definicji dodaje się powinność ich udokumentowania. 

Natomiast standardy świadczenia usług to „zobowiązanie usługodawcy wobec ich 

odbiorców do ich dostarczania na zagwarantowanym poziomie”
7
. Określają one 

„wzorce świadczenia […] usług w postaci obserwowalnych cech oraz nieprzekra-

czalnych parametrów”
8
. Szczegółowość ich opisu różni się w zależności od przed-

miotu, którego dotyczą. Na przykład mogą charakteryzować daną usługę, ale także 

opisywać sposób jej świadczenia wraz z takimi elementami jak: czas dostępu do 

usługi, koszty (opłaty) itp.  

W metodzie NAWIKUS standardy definiują jak realizować daną usługę spo-

łeczną. Jednocześnie ich opis umożliwia ocenę jakościową i efektywnościową stop-

nia spełnienia tychże standardów. Ze względu na obszar podmiot – ośrodki wspar-

cia dla osób starszych – i przedmiot badania – usługi dla osób starszy, zapisy po-

szczególnych standardów zostały odpowiednio wyprofilowane. 

Standardy świadczenia usług społecznych dla osób starszych zostały podzielone 

zgodnie z wymogami dotyczącymi: 

1. standardów formalno-organizacyjnych, tzw. wymogi wstępne. 

2. standardów organizacji usługi, określających wymogi w stosunku do organiza-

cji usługowej 

3. standardów obsługi klienta, zdefiniowane z perspektywy podopiecznych orga-

nizacji usługowej, 

4. standardów dotyczących personelu NGO,  

5. standardów zapewnienia dostępu do usług. 

Każdy rodzaj podzielono na obszary, a dla poszczególnych obszarów określono 

kryteria, które formułuje wymóg jaki powinien spełniać świadczący usługę. 

Uszczegółowieniem kryterium stanowi subkryterium, które określają przejawy 

pozwalające na stwierdzenie faktu spełnienia wymogu określonego w kryterium 

nadrzędnym.  

Ujęte w Tabela 2 standardy mogą ulec modyfikacji, tj. ich zbiór nie jest za-

mknięty. W zależności od potrzeb można poszczególne zapisy dostosowywać do 

charakteru usługi jak również można zbiór ten uzupełniać. To na co autorzy metody 

————— 
6 Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego w samorządzie lokalnym, M. Zawicki (red.), Wyd. 

MSAP UEK, Kraków 2011, s. 123. 
7 Ćwiklicki M., Markiewicz P., Badanie jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dla 

podmiotów ekonomii społecznej. Raport z badań, maszynopis, MSAP UEK, Kraków, lipiec 2010, 

s. 7. 
8 Tamże. 
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zwracają uwagę to konieczność zachowania tego samego zbioru kryteriów wynika-

jących ze standardów w celu zapewnienia porównywalności danych.  

Tabela 2. Wstępny zbiór standardów jakości kontraktowanych usług dla 

osób starszych 

Standard Obszar Kryterium 

Standardy formalno-

organizacyjne 
Wymogi formalne  

Organizacja we-

wnętrzna 

Standardy organizacji 

usług 

Dobre współzarządzanie 

Dobre zarządzanie  

Planowanie roczne 

Zbieranie opinii 

zwrotnych 

Systematyczna po-

prawa jakości 

Zachowanie poufności 

Partnerstwo Zaangażowanie  

Standardy dotyczące per-

sonelu 
Kwalifikacje personelu 

Kompetencje persone-

lu 

Szkolenia i doskona-

lenie zawodowe 

Kodeks etyczny  

Standardy obsługi klienta 

Prawa 

Karta praw 

Równe traktowanie 

Procedury skargowe 

Wolność wyboru 

Uczestnictwo 

Informowanie 

Upodmiotowienie 

podopiecznych 

Standardy zapewniania 

dostępu do usługi 

 Dostęp Lokalizacja i zaplecze  

Dostęp do wszechstron-

nego wsparcia  

Wszechstronne 

wsparcie 

Źródło: Opracowanie własne. 

Oprócz modyfikacji standardów można je traktować na dwa sposoby. Pierw-

szym z nim jest wybór niektórych z nich jako tzw. standardy wejścia, czyli standar-

dy obligatoryjne niezbędne do spełnienia przy staraniu się o środki publiczne na 

realizację zadania związanego z opieką nad osobami starszymi. Oznacza to, że ich 
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spełnienia następuje przed świadczeniem usługi, wartości dla każdego z nich są po 

raz pierwszy podawane przy podpisywaniu umowy. 

Drugi sposób dotyczy potraktowania standardów jako wymogów jakościowych 

i efektywnościowych obowiązujących po podpisaniu umowy. Pełnią one wtedy rolę 

kontrolę jakości w trakcie realizacji usługi. 

Klasyfikację standardu do danego rodzaju (standard obligatoryjny lub kontroli 

jakości) dokonuje zleceniodawca, a precyzyjniej: osoby przygotowujące konkurs na 

realizację usługi społecznej.  

W obydwu rodzajach standardy są sprawdzane podczas planowej kontroli przez 

pracowników jednostki samorządu terytorialnego. Szczegóły związane ze spraw-

dzeniem stopnia spełnienia standardów opisane są w dalszej części opracowania w 

punkcie poświęconym omówieniu metod pomocniczych. 

Tabela 3. Szczegółowa charakterystyka kryteriów jakości kontraktowanych 

usług dla osób starszych 

Lp. Subkryterium Warunki 

Sposób  

weryfikacji 

standardu 

Sposób wyliczenia 

1.1 

Istnieje we-

wnętrzna struk-

tura zarządzania 

odpowiednia do 

wielkości ośrod-

ka, jego etosu, 

celów i funkcji 

Istnieje opis struktury 

organizacyjnej ośrodka  

Statut, inny 

dokument nor-

mujący funkcjo-

nowanie OWOS 

((A+B+C)/3)100% 

 

[podmiot uzyskuje 

wartość 100%, jeśli 

każdy z wymogów 

został spełniony]  

Istnieje opis uprawnień i 

obowiązków poszczegól-

nych pracowników 

Istnieje dokument jasno 

określający zadanie ośrod-

ka, cele, a także zasady, 

którymi powinni kierować 

się pracownicy 

1.2 

Kierujący 

ośrodkiem jest 

kompetentny, 

posiada odpo-

wiednie kwalifi-

kacje i doświad-

czenie by zarzą-

dzać ośrodkiem. 

Kierujący ośrodkiem po-

siada wyższe wykształce-

nie 

Dyplom szkoły 

wyższej 

((A+B+C)/3)x100% 

 

[podmiot uzyskuje 

wartość 100%, jeśli 

każdy z wymogów 

został spełniony]  

Kierujący ośrodkiem po-

siada udokumentowaną 

minimum dwuletnią prak-

tykę zawodową 

Świadectwo 

pracy 

Kierujący ośrodkiem w 

ciągu ostatnich 2 lat przy-

najmniej raz uczestniczył 

w kursie lub szkoleniu 

podnoszącym kwalifikacje 

(posiada potwierdzenie 

takiego uczestnictwa) 

Certyfikaty ze 

szkoleń 

2.1 
Ośrodek wspar-

cia jest zarzą-

Ośrodek skutecznie poszu-

kuje sponsorów i darczyń-

Statut, inny 

dokument nor-
((A+B+C+D)/4)10
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Lp. Subkryterium Warunki 

Sposób  

weryfikacji 

standardu 

Sposób wyliczenia 

dzany i kiero-

wany w sposób, 

który wspiera 

tworzenie i 

ciągłe ulepsza-

nie usług zorien-

towanych na 

dobro pod-

opiecznych, 

zaspokajających 

potrzeby każde-

go podopieczne-

go i który przy-

nosi rezultaty 

zgodne z plana-

mi i aspiracjami 

podopiecznych 

ców wspierających jego 

cele (w ciągu ostatnich 6-

ciu miesięcy udało się 

pozyskać przynajmniej 

jednego sponsora, który 

wspomógł finansowo lub 

rzeczowo funkcjonowanie 

ośrodka) 

mujący funkcjo-

nowanie OWOS 

0% 

 

[podmiot uzyskuje 

wartość 100%, jeśli 

każdy z wymogów 

został spełniony]  

Podopieczni ośrodka mają 

możliwość wskazania jakie 

zajęcia ich interesują i w 

jakich chcieliby uczestni-

czyć 

Ośrodek prowadzi doku-

mentację prowadzonych 

zajęć (plany, listy obecno-

ści, ankiety ewaluacyjne) i 

na jej podstawie planuje 

przyszłe zajęcia 

Ośrodek zapewnia prze-

strzeń do integracji spo-

łecznej (nie tylko zajęcia i 

aktywizacja ale także miej-

sce spotkań dla seniorów) 

Obserwacja  

2.2 

Główny kon-

traktor (JST) 

informowany 

jest na piśmie o 

jakichkolwiek 

zmianach zare-

jestrowanego 

usługodawcy 

czy kierującego 

ośrodkiem, 

przed dokona-

niem zmian 

Główny kontraktor (JST) 

informowany jest na pi-

śmie o istotnych zmianach 

zarejestrowanego usługo-

dawcy czy kierującego 

ośrodkiem, przed dokona-

niem zmian 

Obserwacja  (1 – tak, 0 – nie) 

1 – 100% 

2.3 

Pracownicy 

ośrodka posia-

dają wiedzę i 

umiejętności, a 

w ośrodku 

istnieją mecha-

nizmy niezbęd-

W ośrodku oddelegowana 

jest osoba, odpowiedzial-

na za gromadzenie nie-

zbędnych danych do kon-

troli merytorycznej, osoba 

ta jest odpowiednio prze-

szkolona  

Statut, inny 

dokument nor-

mujący funk-

cjonowanie 

OWOS, certy-

fikaty, obser-

wacja 

((A+B)/2)100% 

 

[podmiot uzyskuje 

wartość 100%, jeśli 

każdy z wymogów 

został spełniony]  
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Lp. Subkryterium Warunki 

Sposób  

weryfikacji 

standardu 

Sposób wyliczenia 

ne do przepro-

wadzania okre-

sowych kontro-

li merytorycz-

nych i finan-

sowych 

W ośrodku oddelegowana 

jest osoba, odpowiedzial-

na za gromadzenie nie-

zbędnych danych do kon-

troli finansowej, osoba ta 

jest odpowiednio prze-

szkolona  

Statut, inny 

dokument nor-

mujący funk-

cjonowanie 

OWOS, 

certyfikaty, 

obserwacja 

2.4 

Ośrodek 

wsparcia ma 

założony plan 

roczny, którego 

wykonanie jest 

kontrolowane 

na bieżąco, 

przynajmniej 

raz na kwartał 

Ośrodek wsparcia ma 

założony plan roczny  

Obserwa-

cja/dokumenty 
((A+B)/2)100% 

 

[podmiot uzyskuje 

wartość 100%, jeśli 

każdy z wymogów 

został spełniony]  Istnieje bieżący system 

kontroli wykonania planu 

rocznego 

Obserwa-

cja/dokumenty 

2.5 

Ośrodek 

wsparcia ma 

wypracowane 

mechanizmy 

zbierania in-

formacji na 

temat jakości 

świadczonych 

usług 

Ośrodek zbiera opinie 

podopiecznych na temat 

jakości świadczonych 

usług wsparcia za pomocą 

metod formalnych 

Ankiety ewalu-

acyjne, wywia-

dy grupowe 

((A+B)/2)x100% 

[podmiot uzyskuje 

wartość 100%, jeśli 

każdy z wymogów 

został spełniony] 

Ośrodek zbiera opinie 

podopiecznych na temat 

jakości świadczonych 

usług wsparcia za pomocą 

metod nieformalnych 

Rozmowy z 

podopiecznymi 

2.6 

Ośrodek 

wsparcia ma 

wypracowane 

mechanizmy 

systematyczne-

go podnoszenia 

jakości usługi  

Ośrodek wsparcia ma 

wypracowane mechani-

zmy systematycznego 

podnoszenia jakości usłu-

gi 

Statut, inny 

dokument nor-

mujący funk-

cjonowanie 

OWOS, 

obserwacja + 

pytanie otwar-

te:  

„Proszę podać 

najważniejsze 

mechanizmy 

podnoszenia 

jakości usługi 

wypracowane 

w ośrodku: 

………………

….”. 

(1 – tak, 0 – nie) 
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Lp. Subkryterium Warunki 

Sposób  

weryfikacji 

standardu 

Sposób wyliczenia 

2.7 

Wszelkie in-

formacje na 

temat pod-

opiecznych 

traktowane są 

jako poufne i 

przechowywa-

ne zgodnie z 

wymogami 

prawnymi i 

dobrą praktyką 

Istnieje spisana instrukcja 

dotycząca sposobów gro-

madzenia i przechowy-

wania danych osobowych 

dotyczących podopiecz-

nych 

Statut, inny 

dokument nor-

mujący funk-

cjonowanie 

OWOS, 

obserwacja 

((A+B)/2)x100% 

[podmiot uzyskuje 

wartość 100%, jeśli 

każdy z wymogów 

został spełniony] 

Zapisy zawarte w instruk-

cji są przestrzegane przez 

wszystkich pracowników 

ośrodka 

Obserwacja + 

kwestionariusz 

2.8 

Podopieczni 

mają wpływ na 

politykę (stra-

tegię rozwo-

ju/plan roczny) 

ośrodka wspar-

cia 

Istnieje ciało reprezentu-

jące podopiecznych, które 

ma możliwość prezento-

wania stanowiska pod-

opiecznych kierownictwu 

ośrodka 

Obserwacja/ 

dokumenty i 

statut 

(1 – tak, 0 – nie) 

1 – 100% 

 

3.1 

Personel 

ośródka za-

trudniany jest 

na podstawie 

swojej wiedzy, 

kwalifikacji i 

kompetencji 

niezbędnych do 

realizowania 

usług 

Pracownicy ośrodka mają 

ukończone studia specja-

listyczne lub kursy ade-

kwatne do podejmowa-

nych obowiązków 

Certyfikaty, 

dyplomy  

((A+B)/2)x100% 

[podmiot uzyskuje 

wartość 100%, jeśli 

każdy z wymogów 

został spełniony] 

Przynajmniej połowa 

personelu posiada min. 

roczne doświadczenie w 

pracy z osobami starszymi 

Świadectwa 

pracy 

3.2 

Istnieje plan 

oceny i rozwo-

ju kompetencji 

pracowników, 

tak by kadra 

pracująca z 

osobami star-

szymi nie utra-

ciła kompeten-

cji w żadnej z 

dziedzin 

W ośrodku został opra-

cowany plan oceny i roz-

woju kompetencji pra-

cowników 

Statut, inny 

dokument nor-

mujący funk-

cjonowanie 

OWOS, 

Obserwacja 

(1 – tak, 0 – nie) 

1 – 100% 
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Lp. Subkryterium Warunki 

Sposób  

weryfikacji 

standardu 

Sposób wyliczenia 

3.3 

Istnieją ogólne 

zasady postę-

powania obo-

wiązujące 

wszystkich 

pracowników i 

podopiecznych. 

Zasady te zo-

stały opraco-

wane w konsul-

tacji z pod-

opiecznymi 

Istnieją ogólne zasady 

postępowania obowiązu-

jące wszystkich pracow-

ników i podopiecznych. 

Zasady te zostały opraco-

wane w konsultacji z 

podopiecznymi 

Statut, inny 

dokument nor-

mujący funk-

cjonowanie 

OWOS, 

obserwacja 

(1 – tak, 0 – nie) 

1 – 100% 

 

4.1 

Ośrodek 

wsparcia po-

siada opraco-

waną i udo-

stępnia pod-

opiecznym i 

ich krewnym 

kartę praw, 

która określa 

wszystkie pra-

wa podopiecz-

nych korzysta-

jących z ośrod-

ka 

Ośrodek wsparcia posiada 

opracowaną i udostępnia 

(np. na stronie interneto-

wej ośrodka, na tablicy 

ogłoszeń w ośrodku, na 

ulotce) podopiecznym i 

ich krewnym kartę praw, 

która określa wszystkie 

prawa podopiecznych 

korzystających z ośrodka 

Statut, inny 

dokument nor-

mujący funk-

cjonowanie 

OWOS, 

obserwacja 

(1 – tak, 0 – nie) 

1 – 100% 
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Lp. Subkryterium Warunki 

Sposób  

weryfikacji 

standardu 

Sposób wyliczenia 

4.2 

Personel traktu-

je wszystkich 

podopiecznych 

równo 

Personel traktuje wszyst-

kich podopiecznych rów-

no  

 

Możliwość 

kontroli stop-

nia spełnienia 

standardu 

pytaniem 

kwestionariu-

szowym: „W 

jakim stopniu 

jest Pan/i 

zadowolony/a 

z: równego 

traktowania 

klientów 

ośrodka przez 

personel 

ośrodka” 

(pytanie z 

kwestionariu-

sza ankiety 

skierowanej 

do osób star-

szych) 

(1 – tak, 0 – nie) 

1 – 100% 

% respondentów 

odpowiadających 

„bardzo zadowolony” 

i „raczej zadowolo-

ny”  

 

4.3 

Istnieje formal-

na procedura 

składania skarg 

przez pod-

opiecznych 

Istnieje formalna procedu-

ra składania skarg przez 

podopiecznych. Pod-

opieczni zostali poinfor-

mowani o tej procedurze  

Statut, inny 

dokument nor-

mujący funk-

cjonowanie 

OWOS, 

obserwacja 

(1 – tak, 0 – nie) 

1 – 100% 

4.4 

Każdy pod-

opieczny po-

siada dostęp 

do:  

informacji o 

usługodawcy i 

zakresie świad-

czonych przez 

niego usług, 

informacji na 

temat celów i 

funkcji ośrodka 

oraz kluczo-

wych procedur 

i polityki 

Podopieczny posiada 

dostęp do informacji o 

usługodawcy i zakresie 

świadczonych przez niego 

usług  

Obserwacja ((A+B+C+D)/4)x10

0% 

 

[podmiot uzyskuje 

wartość 100% na 

standardzie, jeśli 

każdy z wymogów 

został spełniony] 

 

Podopieczny posiada 

dostęp do informacji na 

temat celów i funkcji 

ośrodka wsparcia oraz 

kluczowych procedur i 

polityki ośrodka  

Obserwacja  

Podopieczny posiada 

dostęp do programu zajęć  

Obserwacja  

Podopieczny posiada Obserwacja  
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Lp. Subkryterium Warunki 

Sposób  

weryfikacji 

standardu 

Sposób wyliczenia 

ośrodka, 

programu za-

jęć, 

nazwiska osoby 

kierującej 

ośrodkiem 

wsparcia, a 

także posiada 

możliwość 

skontaktowania 

się z tą osobą 

dostęp do nazwiska osoby 

kierującej ośrodkiem 

wsparcia, a także posiada 

możliwość skontaktowa-

nia się z tą osobą  

4.5 

Umiejętności i 

potrzeby pod-

opiecznych są 

rozpoznawane i 

rozwijane 

Podopieczni w momencie 

przyjęcia do ośrodka 

wypełniają kwestionariusz 

oczekiwań i kwestiona-

riusz autoewaluacyjny 

swoich umiejętności  

Obserwacja  ((A+B)/2)x100% 

 

[podmiot uzyskuje 

wartość 100%, jeśli 

każdy z wymogów 

został spełniony] 

wszystkie prowadzone w 

ośrodku zajęcia są opisane 

pod kątem umiejętności i 

kompetencji, które rozwi-

jają i wymagań wstępnych 

oraz potencjalnych ryzyk 

związanych z uczestnic-

twem w nich  

Statut, inny 

dokument nor-

mujący funk-

cjonowanie 

OWOS, 

obserwacja 

5.1 

Usytuowanie 

ośrodka sprzyja 

łatwemu do 

niego dostępo-

wi wszystkich 

zainteresowa-

nych 

Usytuowanie ośrodka 

sprzyja łatwemu do niego 

dostępowi wszystkich 

zainteresowanych 

Obserwacja + 

kwestionariusz 

Skala 5-cio stop-

niowa z opisanymi 

punktami krańco-

wymi (5 – zdecy-

dowanie tak, 4,3,2, 

1 – zdecydowanie 

nie) 

0 % 

25% 

50% 

75% 

100% 

5.2 

Otoczenie 

utrzymywane 

jest w dobrym 

stanie tech-

nicznym i jest 

estetyczne 

Otoczenie utrzymywane 

jest w dobrym stanie 

technicznym i jest este-

tyczne 

Obserwacja + 

kwestionariusz 

Skala 5-cio stop-

niowa z opisanymi 

punktami krańco-

wymi (5 – zdecy-

dowanie tak, 4,3,2, 

1 – zdecydowanie 
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Lp. Subkryterium Warunki 

Sposób  

weryfikacji 

standardu 

Sposób wyliczenia 

nie) 

0 % 

25% 

50% 

75% 

100% 

5.3 

Ośrodek 

wsparcia umoż-

liwia dostęp do 

informacji na 

temat takich 

form wsparcia, 

których nie jest 

w stanie sam 

zapewnić a 

mogą być po-

trzebne pod-

opiecznym 

Ośrodek wsparcia umoż-

liwia dostęp do informacji 

na temat takich form 

wsparcia, których nie jest 

w stanie sam zapewnić a 

mogą być potrzebne pod-

opiecznym 

Obserwacja+ 

kwestionariusz 

(1 – tak, 0 – nie) 

1 – 100% 

 

5.4 

W ośrodku są 

promowane 

zasady zdro-

wego żywienia 

się, dbania o 

ciało i spraw-

ność fizyczną 

podopiecznych 

Wyżywienie oferowane w 

ośrodku jest dopasowane 

do potrzeb dietetycznych 

osób starszych 

Obserwacja + 

kwestionariusz 

((A+B+C)/3)x100

% 

[podmiot uzyskuje 

wartość 100%, jeśli 

każdy z wymogów 

został spełniony] 
Organizowane są szkole-

nia/pogadanki z zakresu 

zdrowego żywienia 

Obserwacja + 

kwestionariusz 

Ośrodek oferuje zajęcia 

ruchowe dla podopiecz-

nych 

Obserwacja + 

kwestionariusz 
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1.3. Monitoring wewnętrzny i kontrola 

Metoda NAWIKUS obejmuje swym zakresem dwa elementy. Pierwszym z 

nich jest monitoring wewnętrzny zwany także automonitoringiem, drugi – kontrola 

świadczenia usługi. Należy dodać, że znaczenie terminu automonitoring jest bliskie 

określeniu autoewaluacja. 

Podstawą różnicą między tymi dwoma elementami jest podmiot odpowiedzialny 

– w pierwszym przypadku jest to organizacja pozarządowa, w drugim jednostka 

samorządu terytorialnego.  Różni je także czas trwania. Monitoring odbywa się na 

zasadzie ciągłej obserwacji parametrów jakościowych i efektywnościowych, na-

tomiast kontrolę cechuje wystąpienia w dokładnie określonym momencie. Sche-

mat ideowy instancji tych dwóch elementów przedstawiono na  

Rysunek 1. 

N
G

O
JS

T

KontrolaKontrola

Monitorowanie

Świadczenie kontraktowanej usługi

Audyt Audyt

 

Rysunek 1. Ogólny schemat postępowania w NAWIKUS 

Źródło: opracowanie własne.  

Odmienne dla tych elementów są także cele. Monitoring dostarcza danych, na 

podstawie których podejmowane są działania korygujące w momencie ich wystą-

pienia. Aby tak się stało należy przyjąć założenie o konieczności szybkiego przeka-

zania danych o wartościach realizowanej usługi. Rola JST w monitoringu jest pa-

sywna. Pełni on rolę obserwatora, który wkracza do akcji tylko wtedy kiedy jest to 

konieczne. Zwykle jest to spowodowane wystąpieniem znaczenie odstępstwa od 
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przyjętej normy. Podejmowane działania ma wtedy charakter audytu niezgodności. 

Audyt obejmuje stopień spełnienia standardów jakościowych i efektywnościowych 

i jest ograniczony tylko do obszaru, w którym wystąpił problem. Ze względu na 

swój charakter odpowiada to tradycyjnie rozumianemu audytowi (lub auditowi jak 

w normach ISO), czyli jest to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces 

uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stop-

nia spełnienia kryteriów auditu
9
. 

Natomiast kontrola realizowana przez JST pełni funkcję całościowej oceny 

zgodnie z przyjętym planem i programem kontroli. Ukierunkowana jest głównie na 

sprawdzenie czy ustalony poziom standardów jest spełniany i czy występuje zgod-

ność realizowanych działań z tymi określonymi w umowie.  

Zatem monitoring wewnętrzny odpowiada samoocenie NGO (automonitorin-

gowi), służący bieżącej korekcie, podczas gdy kontrola, nawiązuje do oceny działań 

przez zlecającego i polega na sprawdzeniu stanu faktycznego ze stanem wymaga-

nym.  

Syntetyczne zestawienie powyższego opisu przedstawia Tabela 4. 

Tabela 4. Charakterystyka audytu i kontroli w metodzie NAWIKUS 
Kryterium Monitoring Kontrola 

Realizator NGO JST 

Rola partnera JST jako obserwator NGO jako strona kontrolo-

wana 

Wykorzystanie wyników Natychmiast w momencie 

wystąpienia niezgodności 

W ustalonym czasie na pod-

stawie raportu pokontrolne-

go 

Rodzaj działań kontrolnych Audyt niezgodności Całościowa ocena (może 

dotyczyć wybranych obsza-

rów) 

Harmonogram Działanie o charakterze 

ciągłym 

Działanie realizowane zgod-

nie z harmonogramem 

   

Źródło: opracowanie własne. 

1.3. Zespół ds. Monitoringu 

Wykonawcą zadań uwzględnionych w monitoringu jest zespół ds. monitoringu, 

który może zostać formalnie powołany jako zespół zadaniowy ds. monitorowania 

kontraktowanych usług społecznych.  

Tworzyć go powinni przedstawiciele JST zlecający wykonanie zadań, a także 

przedstawiciele komórki organizacyjnej do spraw kontroli zarządczej lub audytu. 

————— 
9 EN ISO 19011:2002, s. 5. 
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Zadania tego zespołu to: 

 doskonalenie/aktualizacja metody i narzędzi monitorowania; 

 gromadzenie, przetwarzanie oraz analiza danych i informacji uzyskanych w 

czasie procesu monitorowania; 

 przygotowywanie raportów z monitorowania; 

 konsultacje raportów z monitorowania, 

 ocena wyników monitorowania; 

 przygotowanie rekomendacji, dotyczących zmian w sposobie realizacji 

określonych standard. 

Raport monitoringowy 

Efektem prowadzonego monitoringu jakości i efektywności będzie raport in-

dywidualny (NGO) i zbiorczy (JST) przygotowywany jeden raz w roku.  Raport 

monitoringowy indywidualny przedstawia ocenę dotyczącą danego NGO w ukła-

dzie: 

 przedmiot i kontekst monitorowania, 

 standardy i kryteria objęte monitoringiem, 

 zastosowane metody, 

 wyniki badań: 

o stopień spełnienia standardów 

o analiza wartości mierników jakości i efektywności, w tym wartości; 

 wnioski, 

 rekomendacje poprawy elementów usługi sformułowane przez pracownika 

JST.  

Raport monitoringowy zbiorczy zawiera zestawienia wyników dla wszystkich 

NGO realizujących kontraktowane usługi społeczne dla OS.  

Wstępne wersje raportów indywidualnego i zbiorczego zostaną przekazane do 

zaopiniowania beneficjentom oraz bezpośrednim interesariuszom. Ich ewentualne 

uwagi będą uwzględnione w ostatecznych wersjach raportów. Ponadto raport zbior-

czy zostanie przekazany władzom JST, organizacjom pozarządowym oraz – wspól-

nie z władzami JST – mediom. Dokument będzie udostępniony na stronach interne-

towych JST
10

, a jego elementy wykorzystane w syntetycznych raportach z działania 

JST
11

. 

 

 

————— 
10 Np. dla GMK mogą to być strony: MOPS, ngo.krakow.pl. 
11 Np. dla GMK jest to „Raport o stanie Miasta Krakowa”. 
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Harmonogram badań jakościowych i efektywnościowych 

Ze względu na występowanie w trakcie realizacji kontraktowanej usług dwóch 

rodzajów sprawozdz 

Funkcjonują dwa typy sprawozdań:  

1. Podstawowe  wymagane ministerialnie12, jednolite dla wszystkich usług, 

które podmiot realizujący usługę ma obowiązek złożyć. Sprawozdanie czę-

ściowe z realizacji zadania publicznego sporządzone według ustalonego 

wzoru w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego oraz 

sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać 

sporządzone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania pu-

blicznego. 

6. Raport z monitoringu realizowanego zadania publicznego mający na celu 

przedstawienie informacji m.in. o poziomie spełnienia standardów przygoto-

wanych specjalnie dla usług społecznych dla osób starszych przygotowywany 

będzie w trybie półrocznym (do 30 lipca), rocznym (do 30 stycznia) oraz po 

zakończeniu realizacji usługi (w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia za-

kończenia usługi).  

Tabela 5. Harmonogram badań 
Rozpoczęcie realizacji zakontraktowanej usługi 

Przygotowanie i złożenie sprawozdania pół-

rocznego z realizacji usługi za okres od 1.01. do 

30.06. 

Przygotowanie i złożenie raportu z półrocznego 

monitoringu realizowanej usługi za okres od 

1.01. do 30.06. 

Termin: 30 dni od zakończenia okresu sprawoz-

dawczego 

Termin: 30 dni od zakończenia okresu sprawoz-

dawczego 

Przygotowanie i złożenie sprawozdania roczne-

go z realizacji usługi za okres od 1.01. do 31.12. 

Przygotowanie i złożenie raportu rocznego z 

monitoringu realizowanej usługi za okres od 

1.01. do 31.12. 

Termin: 30 dni od zakończenia okresu sprawoz-

dawczego 

Termin: 30 dni od zakończenia okresu sprawoz-

dawczego 

Zakończenie realizacji zakontraktowanej usługi 

Przygotowanie i złożenie sprawozdania roczne-

go z realizacji usługi za okres od 1.01. do 31.12. 

Przygotowanie i złożenie raportu rocznego z 

monitoringu realizowanej usługi za okres od 

1.01. do 31.12. 

Termin: 30 dni od zakończenia realizacji usługi Termin: 30 dni od zakończenia realizacji usługi 

Źródło: XXX 

————— 
12 Na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie 

wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania. 
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ROZDZIAŁ 2. ASPEKTY METODYCZNE NAWIKUSA 

2.1. Główne fazy w metodzie NAWIKUS 

W metodzie NAWIKUS można wydzielić trzy fazy. Pierwsza z nich ma cha-

rakter wstępny i polega głównie na przygotowaniu użytkowników metody oraz na 

skalibrowaniu samej metody. Druga faza wiąże się z realizacją zadania i wykonaniu 

działań monitoringowych i kontrolnych. Faza trzecia dotyczy przygotowania spra-

wozdawczości czyli zbieraniu danych i ich upowszechnieniu w formie raportów. W 

dalszej kolejności poszczególne fazy zostaną szczegółowo omówione. 

Faza wstępna 

Przygotowanie czynnika ludzkiego 

W fazie wstępnej można wyszczególnić dwa kluczowe elementy. Pierwszym z 

nich jest przygotowanie merytoryczne osób, które będą korzystać z metody lub w 

niej uczestniczyć. Dotyczy to zatem pracowników JST i NGO. Realizacja tego za-

dania polega na: 

a) samokształceniu – zapoznania się z dokumentacją metody, w tym przede 

wszystkim z informacjami zawartymi w tzw. pakiecie edukacyjnym, a głównie z 

Podręcznikiem i filmami instruktażowymi dostępnymi na stronie internetowej na-

wikus.fundacja.e-gap.pl; 

b) uczestnictwie szkoleniu zrealizowanym zgodnie z przygotowanym progra-

mem. Szkolenie można podzielić według użytkowników: osobne dla przedstawicie-

li JST i osobne dla NGO. 

 

Przygotowanie danych wejściowych 

Przygotowanie danych wejściowych obejmuje kilka powiązanych ze sobą 

czynności. Zaliczyć do nich należy: 

a) ustalenie zbioru standardów, które będą poddane monitoringowi. Dotyczy to 

czynności wstępnych niezbędnych do ogłoszenia konkursu, w którym mają być 

określone poszczególne wymogi (por. standardy obligatoryjne i kontrolne); 

b) określenie wartości docelowych dla mierników jakościowych i efektywno-

ściowych. 

W przypadku korzystania z SI NAWIKUS wyżej określone dane należy umie-

ścić w systemie.  
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Faza II. Monitoring usługi  

Realizacja usługi wywołuje czynności związane z monitoringiem, a zatem to 

głównie NGO śledzi otrzymane rezultaty, które może odnieść do innych organizacji 

w celu porównania z nimi swoich wyników. W ten sposób następuje wspomniane 

wcześniej uczenie się od innych czyli benchlearning. Do tego celu stosuje się meto-

dy pomocnicze, które systematyzują procedurę zbierania danych i ukazują wyniki 

w formie ułatwiającej porównanie. 

Analiza wyników powinna skutkować podejmowanie działań odpowiednich do 

dostrzeżonych rezultatów. Chociaż dotyczy to głównie NGO to także JST może 

interweniować patrząc na wyniki audytów i kontroli. Więcej informacji na temat tej 

fazy zawarte jest w opisie metod pomocniczych w dalszej części opracowania. 

Faza III. Sprawozdawczość  

Ostatnia faza ma charakter podsumowujący. Jej celem jest ocena sytuacji pod 

kątem parametrów jakościowych i efektywnościowych. Ze względu na wbudowany 

mechanizm porównania organizacji świadczących podobne usługi można przygo-

tować sprawozdania jednostkowe (indywidualny raport monitoringowy), tj. dedy-

kowane danej organizacji lub zbiorcze, ukazujące pozycję danej organizacji na tle 

innych.  

Zbiorcze zestawienia (raporty monitoringowe zbiorcze) są również przydatne 

JST, która jest zobligowana do opracowywania sprawozdań ze współpracy z orga-

nizacjami pozarządowymi. 

Do powyższych opracowań należy dodać jeszcze sprawozdania częściowe (pół-

roczne) i roczne przygotowywane przez organizację pozarządowe w ramach reali-

zowanego zadania.  

Poszczególne elementy wyżej wymienionych faz wraz ze wskazaniem podmio-

tów odpowiedzialnych za ich realizację przedstawia Rysunek 2. 
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Rysunek 2. Ideowy schemat monitorowania 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.1. Monitoring wewnętrzny 

Jak wspomniano kluczowym elementem w metodzie NAWIKUS jest szybkie 

dostarczanie informacji zwrotnej celem podjęcia działań korygujących. W tym 

zakresie należy wykonać następujące etapy: 

Etap 1. Przygotowanie programu monitorowania. 

Etap 2. Gromadzenie danych. 

Etap 3. Analiza wyników monitorowania. 

Etap 4. Wykorzystanie wyników. 

Etap 5. Ocena wyników działań korygujących. 

Etap 6. Przeprowadzenie audytu. 

Etap 7. Przygotowanie raportu monitoringowego i sprawozdań. 

 

Etap 1. Przygotowanie programu monitorowania 

W pierwszym etapie należy określić plan i program monitorowania. Oznacza to 

wskazanie przy kontraktowaniu usługi które standardy podlegają monitoringowi i 

jak często należy sprawdzać poszczególne parametry jakościowe i ilościowe. Do 

realizacji tych czynności organizacja pozarządowa powinna wskazać osoby odpo-

wiedzialne. 

Ten etap przynależy do fazy wstępnej metody.  

Etap 2. Gromadzenie danych 

Gromadzenie danych jest wynikiem ustaleń dokonanych na etapie wcześniej-

szym. Do ich pozyskania wykorzystuje się odpowiednie metody pomocnicze, które 

stanowią: 

 metoda badania satysfakcji klienta, 

 metoda oceny spełniania standardów przez NGO, 

 metoda badania efektywności. 

Powyższe metody zostały szczegółowe opisane w dalszej części opracowania.  

Zebrane dane są albo zarejestrowane w SI NAWIKUS lub w innej postaci, np. 

w arkuszu kalkulacyjnym, który ułatwi ich późniejszą obróbkę. Dane pozyskane z 

organizacji są poddane analizie na etapie kolejnym.  

Etap 3. Analiza wyników monitorowania  

Wyniki monitoringu dotyczą wskaźników jakościowych i efektywnościowych. 

Do ich analizy stosuje się wytyczne zawarte w metodach pomocniczych, ale w 

szerszym wymiarze, całościowym, za pomocą koncepcji wartości, której idea za-

warta jest w nazwie metody. 
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Rysunek 3. Ogólny schemat automonitoringu w NAWIKUS 

Źródło: opracowanie własne. 
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Pojęcie wartość nawiązuje bezpośrednio do amerykańskiej metody analizy war-

tości (ang. value analysis, value engineering) opracowanej w latach 40. przez La-

wrence’a D. Milesa (1904-1985), który definiował ją między innymi jako „zorgani-

zowane działanie mające na celu efektywną identyfikację niepotrzebnych kosz-

tów”
13

. Dążeniem było osiągnięcie najniższego kosztu spełniania wymaganych 

funkcji, co można wyrazić za pomocą formuły (wzór 1). 

 

min

max

K

F
V 

    (Wzór 1) 

gdzie: 

V – wartość, 

F – stopień spełnienia funkcji, 

K – koszt realizacji funkcji. 

Ze wzoru wynika, że wartość zdeterminowana jest z jednej strony funkcjonal-

nością, czyli zdolnością do zaspokojenia określonych potrzeb użytkowników, a z 

drugiej – kosztem funkcji. Z punktu widzenia analizy wartości, przedmiot badania 

(np. produkt, usługa czy informacja) ma tym większą wartość, im lepiej zaspokaja 

potrzeby użytkowników, a przy określonym ich poziomie odznacza się równocze-

śnie najniższym kosztem. Do tego niezbędne jest ustalenie wszystkich funkcji, jakie 

spełnia dany przedmiot badania i składające się nań elementy, ponieważ od tego 

zależy działanie mające na celu zmniejszenie kosztów wytwarzania (realizacji). 

Wyraża ją indeks wartości, który pozwala określić kierunek zmiany war-

tości: wzrost, zmniejszenie, bez zmian odpowiednio dla wskaźników jakościo-

wych i efektywnościowych. Na indeks składają się sumy cząstkowych porównań 

zmian w powyższych paramentrach, co w sposób ideowy wyrażono wzorem 2. 

  wzór (2) 

gdzie: 

Ei – i-ty wskaźnik efektywności kosztowej, 

Jj – j-ty wskaźnik jakości, 

 – zmiana wskaźnika, która może przyjąć jeden z trzech stanów: wzrost, 

zmniejszenie, bez zmian). 

————— 
13 D. Miles, Techniques of Value Analysis and Engineering, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 

1989, s. 3. 
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Chcąc zachować elastyczność stosowania metody i jej dopasowania do 

wymogów bądź specyfiki danej jednostki samorządu terytorialnego i współpracu-

jących z nią organizacji pozarządowych można wprowadzić wagi dla poszczegól-

nych wskaźników dotyczących jakości lub efektywności. Taką modyfikację 

przedstawia wzór 3.. 

 

  wzór (3) 

gdzie: 

wEi – i-ta waga dla wskaźnika efektywności kosztowej E1-E5, 

wJj – j-ta waga dla wskaźnika jakości J1-J5. 

Oprócz powyżej opisanych wag związanych z uznaniem danego wskaźnika ja-

kościowego lub efektywnościowego można wprowadzić modyfikację uwypuklającą 

charakter zmiany. W takiej sytuacji zamiast gradacji oceny zmian jako bardzo po-

zytywna, średnio negatywna i mało negatywna, można wprowadzić zamiast ocen 3, 

2 i 1 skalę: 5, 3 i 1.  

Bez względu na przyjętą skalę oceny zmian należy przyjąć jednolitą strukturę 

ich określenia. Taki zabieg umożliwi przeprowadzenie obliczeń i sformułowanie 

wniosków. Przykładową, przyjętą za wyjściową formułą interpretacyjną zmian we 

wskaźnikach jakościowych i efektywnościowych przedstawiono w Tabela 6. Z 

tabeli wynika, że ocena zmiany jako neutralna i pozytywna (bez względu czy mała 

czy duża) nie powoduje konieczności podjęcia działań naprawczych. 

Tabela 6. Charakter zmiany miernika, jego ocena i zalecenia działań  
Charakter zmiany Ocena  

zmiany 

Zalecenia 

Bardzo negatyw-

na  
3 Bezwzględne podjęcie natychmiastowych działań napraw-

czych  

Średnio negatyw-

na 
2 Podjęcie działań naprawczych 

Mało negatywna 1 Obserwacja wskaźnika przy kolejnym badaniu 

Neutralna 0 Kontynuować działania 

Mało pozytywna +1 Kontynuować działania 

Średnio pozytyw-

na 

+2 Kontynuować działania 

Bardzo pozytyw-

na 

+3 Kontynuować działania 

Źródło: opracowanie własne. 
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Żeby móc określić charakter zmiany (negatywna, neutralna, pozytywna) należy 

przypisać otrzymany wynik z pomiaru dla danego wskaźnika jakościowego i efek-

tywnościowego, posługując się tabelami Tabela 7 i Błąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania..  

Tabela 7. Parametry zmian mierników jakościowych 

Charakter 

zmiany 

Zadowolenie 

klientów 

Poprawa 

zadowolenia 

Chęć dal-

szego ko-

rzystania z 

usług 

Chęć 

polecenia 

ośrodka 

Brak rekomen-

dacji zmiany 

funkcjonowania 

ośrodka 

J1 J2 J3 J4 J5 

Bardzo nega-

tywna  

(−∞;−15 pp 

) 

(−∞;−15 pp 

) 

(−∞;−15 

pp ) 

(−∞;−15 

pp ) 
(−∞;−15 pp ) 

Średnio 

negatywna 

(−14,9 pp; 

−10 pp) 

(−14,9 pp; 

−10 pp) 

(−14,9 pp; 

−10 pp) 

(−14,9 

pp; −10 

pp) 

(−14,9 pp; −10 

pp) 

Mało nega-

tywna 

(−9,9  pp; 

−5pp) 

(−9,9  pp; 

−5pp) 

(−9,9  pp; 

−5pp) 

(−9,9  

pp; 

−5pp) 

(−9,9  pp; 

−5pp)) 

Neutralna** 
(−4,9pp; 

+4,9pp) 

(−4,9pp; 

+4,9pp) 

(−4,9pp; 

+4,9pp) 

(−4,9pp; 

+4,9pp) 

(−4,9pp; 

+4,9pp) 

Pozytywna** 
(+5pp; 

+9,9pp) 

(+5pp; 

+9,9pp) 

(+5pp; 

+9,9pp) 

(+5pp; 

+9,9pp) 
(+5pp; +9,9pp) 

Średnio 

pozytywna** 

(+10pp; 

+14,9pp) 

(+10pp; 

+14,9pp) 

(+10pp; 

+14,9pp) 

(+10pp; 

+14,9pp) 

(+10pp; 

+14,9pp) 

Bardzo pozy-

tywna** 

(+15 pp; 

+∞) 

(+15 pp; 

+∞) 

(+15 pp; 

+∞) 

(+15 pp; 

+∞) 
(+15 pp; +∞) 

Legenda: * pp - punkty procentowe; ** Jeżeli wskaźnik w poprzednim okresie badania uzyskał 

wartość optymalną (min. 0,9) to mimo, że nie odnotowano wzrostu na danym wskaźniku, podmioty 

otrzymują ocenę bardzo dobrą. 

Źródło: opracowano na podst. [Finalna wersja metody… 2014, s. 23]. 

Tabela 8. Parametry zmian mierników efektywnościowych 
Charakter 

zmiany 

Skuteczność 

 działań 

Efektywność 

kosztowa 

Udział 

środków 

własnych 

Efektywność 

zatrudnieniowa 

Postęp 

finansowy 

E1 E2 E3 E4 E5 

Bardzo 

negatywna  
(∞;0,15pp 

) 
(+15%; +∞) (∞;10%) (3,0; ∞) 

(+15%; 

+∞) 

Średnio 

negatywna 
(0,14pp; 

0,10pp) 

(+10%; 

+14%) 

(9,0%; 

5,0%) 
(2,0; 2,9) 

(+10%; 

+14%) 

Mało nega-

tywna 
(0,09pp; 

0,05pp) 
(+5%; +9%) 

(4,9; 

2,5%%) 
(1,0; 1,9) 

(+5%; 

+9%) 
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Neutralna (0,04pp 

0,00;) 
(4%; +4%) 

(2,4%; 

+2,4%) 
(0,9; +0,9) 

(4%; 

+4%) 

Pozytywna 
0 (9%; 5%) 

(+2,5%; 

+4,9%) 
(+1,0; +1,9) 

(9%; 

5%;) 

Średnio 

pozytywna 
0 

(14%; 

10%) 

(+5,0%; 

+9,0%) 
(+2,0; +2,9) 

(14%; 

10%) 

Bardzo 

pozytywna 
0 (∞; 15%) 

(+10%; 

+∞) 
(+3,0; +∞) 

(∞; 

15%) 

Legenda: jak w tab. 3. 

Źródło: opracowano na podst. [Finalna wersja metody… 2014, s. 23]. 

Przy analizie wyników należy przede wszystkim skoncentrować się miarach, w 

których spodziewano się poprawy lub utrzymania status quo. Jeśli odnotowano 

mniejszą wartość danego parametru, to może mieć on negatywny wpływ na wartość 

usługi. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na charakter zmiany. W przypadku du-

żych odchyleń od wartości docelowej sformułowanych w standardzie może świad-

czyć to o braku stabilności procesu. 

Analizując serię danych, a zatem danych pochodzących z różnych momentów 

pomiarowych, można podjąć działania zapobiegawcze, które zatrzymają negatywny 

trend. Do tego celu można wykorzystać kartę kontrolną
14

, której schemat przedsta-

wia Rysunek 4. Taka karta powinna być przygotowana dla każdego wskaźnika 

objętego monitoringiem.  

Wyznaczone linie pozwalają określić przedziały zmienności. W karcie kontrol-

nej linia centralna wyznaczają średnią/oczekiwaną wartość statystyk, zapisaną w 

standardach. Granice kontrolne wyznaczające zakres naturalnej zmienności staty-

styk (czyli zmienności będącej skutkiem przyczyn systemowych), obliczane na 

podstawie rzeczywistych pomiarów procesu. Granice kontrolne wyznaczają zakres 

naturalnej zmienności statystyk (czyli zmienności będącej skutkiem przyczyn sys-

temowych) i są obliczane na podstawie rzeczywistych pomiarów procesu.  Nato-

miast granice ostrzegawcze reprezentują stan oczekiwany, czyli wymagania stawia-

ne nadzorowanej właściwości, ustalone przez JST. 

Wyszczególnione strefy A, B i C rozmieszczone symetrycznie pomiędzy górną 

i dolną granicą kontrolną pozwalają na ocenę istotności odchyleń – odpowiadają 

one skali oceny zmian. 

 

————— 
14 Ćwiklicki M., Obora H., Metody TQM w zarządzaniu firmą, Poltext, Warszawa 2009, s. 92. 
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Wartość 
wskaźnika

Momenty obserwacji

DGK

DGO

LC

GGO

GGK

A

B

C

C

B

A

 

Legenda: LC –  linia centralna, GGK – górną granicę kontrolną, GD –  dolną granica kontrolna, 

GGO – górna granica ostrzegawcza, DGO – dolna granica ostrzegawczą; 

Rysunek 4. Schemat karty kontrolnej 

Źródło: OPRACOWANIE WŁASNE. 

Etap 4. Wykorzystanie wyników  

Bezpośrednim rezultatem otrzymania wyników jest ich interpretacja na etapie 

wcześniejszej i podjęcie odpowiednich do wniosków działań.  

Rysunek 5 ukazuje schemat podjęcia określonych działań na skutek wyników 

oceny zmiany. Ze schematu wynika, że jeśli zmiana nie jest istotna, to nie ma po-

trzeby podejmowania dodatkowych działań za wyjątkiem czynności związanych z 

monitoringiem. Stwierdzenie o istotności zmiany i jej przedmiotu dotyczącego 

jakości, efektywności lub łącznie obydwu wymiarów umożliwia wybór rodzaju 

strategii postępowania. I tak, jeśli zmiana oznaczała pogorszenie efektywności, 

wtedy powinno wybrać się strategię 1 polegającą na poszukiwaniu zmniejszenia 

kosztów realizacji usługi, ale przy utrzymaniu określonej jakości. Taki zabieg spo-

woduje wzrost wartości. Jeśli jednak wraz z redukcją kosztów nastąpi proporcjo-

nalnie obniżenie jakości i wartość utrzyma się na niezmienionym poziomie, to jed-

nak taka sytuacja jest niepożądana. Oznacza to, że standard świadczenia usługi nie 

został utrzymany i w konsekwencji wartość usługi osiągnęła nieakceptowalny po-

ziom. 

Natomiast pogorszenie jakości oznacza podjęcie działań naprawczych w tym 

obszarze przy jednoczesnym utrzymaniu obecnego kosztu świadczenia. Należy 

dodać, że redukcja kosztów nie zawsze jest możliwa, a poszukiwanie dalszych 

oszczędności wiąże się z pogorszeniem jakości. Działania poprawiające jakość 

koncentrować się powinny na odpowiednich obszarach standardów i wskaźników 

objętych monitorowaniem. 
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Powyżej opisane dwie strategie postępowania zakładają negatywne zmiany albo 

o charakterze jakościowym albo efektywnościowym. Sytuacja najbardziej złożona 

występuje przy jednoczesnym pogorszeniu jakości i efektywności. Wtedy należy 

podjąć odpowiednie działania zmierzające do poprawy jakości (będące odpowied-

nikiem strategii 2) i obniżającym koszty (odpowiednik strategii 1). Ograniczeniem 

takich zabiegów jest, podobnie jak to przedstawiono powyżej, koszt przy którym 

dalsze świadczenie usługi staje się ekonomicznie nieuzasadnione oraz zagwaranto-

wanie usługi o określonym standardzie, który uniemożliwia obniżenie kosztów jego 

spełnienia. W zależności od rodzaju ograniczenia (koszty lub jakość) wybiera się 

działania charakterystyczne dla strategii 1 lub 2. 

 Na zakończenie omawiania rodzajów działań korygujących w zależności od 

charakteru należy zwrócić raz jeszcze uwagę na charakter indeksu wartości. Jest to 

bowiem miara agregatowa, obejmująca swym zakresem wskaźniki jakościowe i 

efektywnościowe. Na tej podstawie można określić ogólną ideę wynikającą z anali-

zy wartości w brzmieniu: świadczyć usługi o zadawalającej usłudze przy akcepto-

walnych kosztach.  

Realizacja działań korygujących powinna skutkować odpowiednim raportem. 

Na raport składa się harmonogram wykonania działań. Harmonogram zawiera po-

numerowane stwierdzone niezgodności, syntetyczny opis działań korygującycvh, 

osoby odpowiedzialne za realizację oraz termin realizacji. Poniżej harmonogramu 

znajduje się rozwinięcie opisu działań, w którym uwzględnia się: numer niezgodno-

ści wzięty z harmonogramu, szczegółową charakterystykę działań korygujących i 

potwierdzenie skuteczności wykonanych działań (dowód). Raport jest podpisywany 

przez osobę odpowiedzialną za jego przygotowanie i kierownika organizacji poza-

rządowej. 

Etap 5. Ocena wyników działań korygujących 

Działania korygujące wykonane na etapie wcześniejszym wymagają sprawdze-

nia swojej skuteczności. Do tego celu analizuje się raport z wykonania działań a 

ocena zawarta jest w osobnym dokumencie. Raport z oceny wykonania działań 

korygujących zawiera oprócz metryczki (nr raportu, termin oceny, imię i nazwisko 

audytora wiodącego oraz pomocniczych), identyfikator niezgodności (jej numer 

rejestracji w Raporcie z wykonania działań korygujących), opis charakteru nie-

zgodności i słowny opis oceny skuteczności podjętych działań przygotowany przez 

audytora wiodącego. Raport podpisuje wspomniany audytor i przedstawiciel orga-

nizacji pozarządowej. Termin oceny wyników powinien być uzgodniony z NGO 
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START

Czy zmiana 

istotna?

Kontynuować 

monitoring
NIE

Realizuj 

strategię 2

Czego dotyczy 

zmiana?

TAK

Jakości

Realizuj 

strategię 1

Efektywności

STOP

Realizuj 

strategię 3

Jakości i efektywności

Oceń charakter 

zmiany

 

 

Rysunek 5. Schemat działań korygujących 

Źródło: opracowanie własne. 

Etap 6. Przeprowadzenie audytu 

Jak wspomniano w opisie automonitoringu identyfikacja istotnego odchylenia 

od przyjętego standardu wymaga zbadania przez zleceniodawcę usługę. Badanie to 

ma formę audytu. Audyt może mieć charakter planowany i nieplanowany. W 
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pierwszym przypadku występuje zgodnie z założonym harmonogramem i może 

towarzyszyć również planowanej kontroli. Może mieć również przyjąć postać ana-

lizy, a dokładniej akceptacji raportu z oceny działań korygujących. 

Etap 7. Przygotowanie raportu monitoringowego i sprawozdań 

Monitoring wewnętrzny kończy przygotowanie dokumentacji końcowej, na 

którą składają się sprawozdania okresowe i końcowe oraz raport monitoringowy.  

W celu ułatwienia powyższych dokumentów zaleca się skorzystania SI NA-

WIKUS, z którego można wygenerować odpowiednie zestawienia i wykresy.  

Tabela 9. Syntetyczny opis procedury monitoringu wewnętrznego (forma 

tabelaryczna) 

NR CZYNNOŚĆ INF. WCHODZĄCA 
INF. WYCHODZĄ-

CA 

1 Przygotowanie procesu 

monitorowania 

Dane z umowy zapisane w 

systemie. 

Wytyczne metodyczne NA-

WIKUSa (podręcznik, itp.) 

Ustalony zakres 

monitorowania, wy-

brany zbiór wskaźni-

ków 

2 Gromadzenie danych Ustalony zakres monitorowa-

nia. 

Procedury realizacji badań 

action research. 

Dane zapisane w 

systemie 

Raport 

3 Analiza wyników  

 

W przypadku braku 

stwierdzenia pojawienia 

się odchyleń, rozpoczęcie 

czynności 7 lub 2 (OCE-

NA POZYTYWNA). 

 

W przypadku stwierdze-

nia odchyleń, rozpoczęcie 

czynności 4 (OCENA 

NEGATYWNA) 

Dane z systemu w formie 

zestawień i raportów 

Ocena stopnia osią-

gnięcia przyjętych 

wartości.  

Zalecenia doskonalą-

ce działania w obsza-

rach, w których zi-

dentyfikowano od-

chylenia od przyjęte-

go planu 

4 Wykorzystanie wyników 

(Działania korygujące) 

Ocena stopnia osiągnięcia 

przyjętych wartości 

Protokół z oceny 

Raport z wykonania 

działań korygujących 

5 Ocena wyników działań 

korygujących  

 

Jeśli niezgodności zostały 

usunięte, rozpoczęcie 

czynności 6 lub 2 [OCE-

NA POZYTYWNA]  

Raport z wykonania działań 

korygujących 

Protokół z oceny 

wykonania działań 

korygujących  
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Jeśli niezgodności nie 

zostały usunięte, rozpo-

częcie czynności 4 

[OCENA NEGATYW-

NA] 

6 Przeprowadzenie audytu Raport z oceny działań kory-

gujących 

Ocena (akceptacja) 

osiągniętych rezulta-

tów  

7 Przygotowanie raportu 

monitoringowego i spra-

wozdań 

Dane o NGO  Raport/sprawozdanie. 

 

Formularze dla raportów i protokołów wymienionych w Tabela 10 znajdują się 

na dalszych stronach niniejszego opracowania. 
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Plan audytu …[nazwa NGO lub zadania] 

Obszar 

audytu 
 

ROK  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Uwagi 

 
Plan*              

Realizacja**              

 

Plan*                           

Realizacja**                         

 

Plan*                           

Realizacja**                         

 

Plan*                           

Realizacja**                         

 

Plan*                           

Realizacja**                         

 

Plan*                           

Realizacja**                         

 

Plan*             
 

Realizacja**             
 

* W poszczególnych kolumnach dla miesięcy należy podać daty 

** Wykonanie audytu  należy wskazać poprzez wpisanie numeru raportu z audytu 

 

Opracował: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: 

Audytor Przedstawiciel 

NGO/Przedstawiciel JST 
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Formularz Program audytu i kontroli 

Numer audytu:  

Termin audytu:  

Audytowany obszar działa-

nia: 

 

Miejsce audytu:  

Audytor wiodący (imię i nazwisko):  

Audytorzy pomocniczy (imię i na-

zwisko): 

 

 

Data Godziny  

(od … do …) 
Szczegółowy zakres audytu//kontroli 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Komentarz 

 

 
Opracował: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: 

Audytor wiodący Przedstawiciel NGO 
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Formularz Raport z audytu 
 

Nr raportu:  

Termin audytu/kontroli:  

Nazwa audytowanego NGO:  

Audytowany obszar (zakres 

audytu): 

 

Audytowane stanowiska:  

Audytor wiodący 

(imię i nazwisko): 

 

Audytorzy pomocniczy 
(imiona i nazwiska) 

 

 

L.p. NK/N/O* 
Podstawa niezgodności 

(dowód) 
Opis niezgodności/obserwacji* 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

* NK – niezgodność krytyczna, N – niezgodność, O – obserwacja.  

Niezgodność krytyczną - odstępstwo od standardu, które ma istotny wpływ na jakość działania lub poważanie zagraża intere-

som klientów NGO.  

Niezgodność – charakteryzuje brak bezpośredniego wpływu na jakość działań lub niewielkiej zagrożenie interesów klientów 

NGO.  

Obserwacja - wskazanie obszaru działania, który pomimo dobrej oceny można poprawić, dzięki czemu ocena mogłaby być 

lepsza.  

** W przypadku niezgodności konieczne jest wskazanie dowodu 
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Dokumenty wykorzystane podczas audytu 

Ogólna ocena audytowanego obszaru 

 

 

Zalecany termin usunięcia niezgodności: 

Data następnego audytu: 

 

Uwagi dodatkowe: 

 

 

 

 

 

Sporządził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: 

Audytor wiodący Przedstawiciel NGO 
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Formularz raportu z oceny wykonania działań korygujących 

 

Nr raportu:  

Termin oceny:  

Audytor wiodący  

(imię i nazwisko): 

 

Audytorzy pomocniczy 

(imiona i nazwiska): 

 

 

Nr niezgodności wg Raportu wykonania działań korygujących: 

 

 

Charakter niezgodności: 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena skuteczności działań korygujących przez audytora wiodącego: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Sporządził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: 

Audytor wiodący Przedstawiciel NGO 
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2.3. Kontrola 

Kontrola w metodzie NAWIKUS odpowiada typowej kontroli usługi zleconej 

przez jst. Składają się na nią następujące etapy:  

Etap 1. Opracowanie zbiorczego planu (harmonogramu) kontroli 

Etap 2. Przygotowanie kontroli 

Etap 3. Realizacja kontroli kontraktowanej usługi 

Etap 4. Opracowanie protokołu pokontrolnego 

Etap 5. Analiza rozbieżności wyników kontroli 

Etap 6. Realizacja zaleceń pokontrolnych 

Etap 7. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych  

 

Etap 1. Opracowanie zbiorczego planu (harmonogramu) kontroli 

Pierwszy etap polega na określeniu planu kontroli organizacji pozarządowych 

realizujących kontraktowane usługi. Plan ten ma charakter całościowy tj. dotyczy 

potencjalnie wszystkich organizacji. Zwykle plany kontroli tworzy się na okres 

danego roku. 

Formularz planu kontroli przedstawia się następująco: 

Etap 2. Przygotowanie kontroli 

Przygotowanie kontroli polega na ustaleniu jej programu. Do tego celu wyko-

rzystuje się zapisy umowy i istniejące informacje na temat działalności konkretnej 

organizacji pozarządowej. Program kontroli przedstawia XXX. 
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Akceptacja

Realizacja 

kontroli

Przygotowanie 

kontroli

Opracowanie 

planu kontroli

XOR

Brak akceptacji

Realizacja 

zaleceń 

pokontrolnych

Ocena realizacji 

zaleceń 

pokontrolnych

XOR

Niezgodności 

usunięte

Niezgodności 

nieusunięte

Przygotowanie 

sprawozdania

XOR

Opracowanie 

protokołu

Analiza 

rozbieżności

Uzgodnienie

XOR

Wystąpienie 

niezgodności

Brak 

niezgodności

XOR

 

Rysunek 6. Ogólny schemat kontroli w NAWIKUS 

Źródło: opracowanie własne. 
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Formularz plan audytu w NGO 

Plan audytu …[nazwa NGO lub zadania] 

Obszar 

audytu 
 

ROK  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Uwagi 

 
Plan*              

Realizacja**              

 

Plan*                           

Realizacja**                         

 

Plan*                           

Realizacja**                         

 

Plan*                           

Realizacja**                         

 

Plan*                           

Realizacja**                         

 

Plan*                           

Realizacja**                         

 

Plan*             
 

Realizacja**             
 

* W poszczególnych kolumnach dla miesięcy należy podać daty 

** Wykonanie audytu  należy wskazać poprzez wpisanie numeru raportu z audytu 

 

Opracował: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: 

Audytor Przedstawiciel 

NGO/Przedstawiciel JST 
 

 

Formularz Program audytu i kontroli 
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Numer audytu:  

Termin audytu:  

Audytowany obszar działa-

nia: 

 

Miejsce audytu:  

Audytor wiodący (imię i nazwisko):  

Audytorzy pomocniczy (imię i na-

zwisko): 

 

 

Data Godziny  

(od … do …) 
Szczegółowy zakres audytu//kontroli 

   

   

   

   

 

Komentarz 
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Opracował: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: 

Audytor wiodący Przedstawiciel NGO 

 

 

Etap 3. Realizacja kontroli kontraktowanej usługi 

Na tym etapie następuje sprawdzenie podstawowych elementów świadczonej 

usługi, do których należy: poziom spełniania obligatoryjnych standardy, na podsta-

wie których można stwierdzić czy organizacja wciąż ma zdolność do ich spełniania. 

Zadaniem kontrolera jest sprawdzenie dotychczas zgromadzonych informacji, w 

tym też raportów z monitoringu, jak również samodzielnie pozyskanych informacji 

na podstawie przeprowadzonych wywiadów z wybranymi pracownikami NGO 

zaangażowanymi w świadczenie kontrolowanej usługi, analizę dokumentacji zwią-

zanej z usługą, obserwację in situ. Do przeprowadzenia kontroli można skorzystać z 

metod pomocniczych, tj. badania satysfakcji klienta, oceny spełniania standardów 

przez NGO, badanie efektywności.  

 

Etap 4. Opracowanie protokołu pokontrolnego 

Kontrola kończy się opracowaniem protokołu pokontrolnego, którego formu-

larz przedstawia XXX. Dla ujednolicenia dokumentacji w metodzie NAWIKUS 

przyjęto analogiczny układ pól jak w formularzu audytu. 
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Formularz protokołu pokontrolnego. 

 
Nr raportu:  

Termin audytu/kontroli:  

Nazwa audytowanego 

NGO: 

 

Audytowany obszar 

(zakres audytu): 

 

Audytowane stanowi-

ska: 

 

Audytor wiodący 

(imię i nazwisko): 

 

Audytorzy pomocniczy 

(imiona i nazwiska) 

 

 

L.p

. 
NK/N/O
* 

Podstawa nie-

zgodności 

(dowód) 

Opis niezgodności/obserwacji* 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

* NK – niezgodność krytyczna, N – niezgodność, O – obserwacja.  

Niezgodność krytyczną - odstępstwo od standardu, które ma istotny wpływ na jakość 

działania lub poważanie zagraża interesom klientów NGO.  

Niezgodność – charakteryzuje brak bezpośredniego wpływu na jakość działań lub nie-

wielkiej zagrożenie interesów klientów NGO.  
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Obserwacja - wskazanie obszaru działania, który pomimo dobrej oceny można poprawić, 

dzięki czemu ocena mogłaby być lepsza.  

** W przypadku niezgodności konieczne jest wskazanie dowodu 

Dokumenty wykorzystane podczas audytu 

Ogólna ocena audytowanego obszaru 

 

 

Zalecany termin usunięcia niezgodności: 

Data następnego audytu: 

 

Uwagi dodatkowe: 

 

 

 

 

 

Sporządził: Zatwierdził: 

Data: Podpis: Data: Podpis: 

Audytor wiodący Przedstawiciel NGO 

 

 

 

Protokół podpisuje kontroler i przedstawiciel organizacji pozarządowej.   
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Etap 5. Analiza rozbieżności wyników kontroli 

W przypadku braku akceptacji wyników kontroli, NGO i JST uzgadniają roz-

bieżności. Jeżeli kierujący NGO nie zgadza się z wynikami protokołu, zgłasza ten 

fakt do JST w ciągu 7 dni roboczych i wspólnie podejmują decyzję o dalszym try-

bie postępowania. 

W przypadku braku wspólnego stanowiska ostateczną decyzję podejmuje Kie-

rownik JST. 

 

Etap 6. Realizacja zaleceń pokontrolnych 

Sformułowane zalecenia wymagają wykonania . Do tego celu stosuje się raport 

z wykonania zaleceń pokontrolnych.  

 

Etap 7. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych  

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wymaga sprawdzenia.  

Może przybrać to formę badania raportu z wykonania zalceń, albo bardziej 

bezpośrednią, czyli ponowną wizytację kontrolowanej organizacji.  

 

Etap 8. Opracowanie sprawozdania 

Ostatnim etapem przypisanym do czynności kontrolnych jest opracowanie 

sprawozdania z rocznego i wieloletniego programu współpracy NGO.  

Dane pozyskane zarówno w części monitoringowej jak i kontrolnej powinny 

umożliwić bezproblemowe przygotowanie sprawozdań. Sytuację powinna również 

poprawić dostęp do SI NAWIKUS, z którego można wyeksportować niezbędne 

dane i zestawienia. 
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Tabela 11. Syntetyczny opis procedury kontroli (forma tabelaryczna) 

NR CZYNNOŚĆ INF. WCHODZĄCA INF. WYCHODZĄCA 

1 Opracowanie planu kontroli 

dla wszystkich kontraktowa-

nych usług 

 

Informacje nt. podpi-

sanych umów z NGO 

Roczny plan kontroli  

2 Przygotowanie kontroli (pla-

nowanej i nieplanowanej) 

Ustalony zakres kon-

troli 

Standardy  

Informacja z automo-

nitoringu o niespełnie-

niu standardów 

Program kontroli 

3 Realizacja kontroli 

 

Program kontroli 

Dane z SI NAWIKUS 

w formie zestawień i 

raportów 

Zarejestrowane dane nt. 

stopnia osiągnięcia przy-

jętych wartości 

4 Opracowanie protokołu 

 

Ocena stopnia osią-

gnięcia przyjętych 

wartości 

Protokół pokontrolny 

wraz zaleceniami) 

5 Analiza rozbieżności wyni-

ków 

Protokół pokontrolny 

wraz zaleceniami 

Uzgodniony protokół 

pokontrolny wraz zale-

ceniami  

6 Realizacja zaleceń pokon-

trolnych 

Protokół pokontrolny 

wraz zaleceniami 

Raport z wykonania 

zaleceń 

7 Ocena realizacji zaleceń 

pokontrolnych 

 

Jeśli niezgodności zostały 

usunięte, rozpoczęcie czyn-

ności 4 [OCENA POZY-

TYWNA] 

 

Jeśli niezgodności nie zostały 

usunięte, rozpoczęcie czyn-

ności 6 [OCENA NEGA-

TYWNA] 

Raport z wykonania 

zaleceń 

Protokół z realizacji 

działań pokontrolnych  
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ROZDZIAŁ 3.  

METODY POMOCNICZE ZBIERANIA DANYCH 

3.1. Uwagi wstępne 

Pomocnicze metody w NAWIKUS dotyczą głównie zbierania danych. Ze 

względu na rodzaj danych wyszczególnia się: 

1. Metodę badania jakości usługi – dane jakościowe, uzyskiwane za pomocą ba-

dań ankietowych 

2. Metodę oceny spełniania standardów – dane jakościowo-ilościowe, uzyskiwane 

za pomocą badań dokumentacji organizacyjnej i obserwacji, z wykorzystaniem 

formularza oceny. 

3. Metodę badania efektywności kontraktowanych usług społecznych dla osób 

starszych – dane ilościowe pozyskiwane ze sprawozdań. 

W dalszej części opracowania poszczególne metody zostały omówione. 

 

3.2. Metoda badania jakości usługi 

Charakterystyka narzędzia 

Metoda badania jakości usługi dotyczy jakości rozumianej jako stopień w jakim 

zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania
15

. W tym przypadku ocenę 

jakości usług można rozpatrywać między innymi jako: niezawodność usługi, goto-

wość świadczenia usługi, komunikatywność, bezpieczeństwo, osobowość usługo-

dawcy, uczciwe traktowanie klienta, wygoda i estetyka otoczenia
16

. Wyrazem jako-

ści usługi jest satysfakcji klientów z korzystania usługi. Zatem źródłem informacji 

są odbiorcy usługi. Dane są zbierane za pomocą ankiety, której wzór przedstawia 

tabela X. 

Dane kodowane są w formie liczbowej i stanowią wejścia do wyliczeń mierni-

ków jakościowych, co w opisie poszczególnych etapów będzie omówione. 

W zakończeniu charakterystyki metody należy dodać, że realizatorem badania 

jest JST, a samo badanie powinno być realizowane co najmniej dwa razy do roku. 

 

Tok postępowania 

————— 
15 Norma PN-EN ISO 9000:2001. 
16 ISO 9004-2 1991, Kowalczyk 2000, s. 9. 
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Procedura badawcza składa się z następujących etapów: 

1. Przygotowanie badania 

2. Realizacja badania ankietowego  

3. Generowanie raportu z badań 

1. Przygotowanie badania 

Etap ten ma charakter wstępny i dotyczy ustalenia szczegółów badania. W szcze-

gólności uwzględnia się w nim: 

 terminów realizacji badania – rekomenduje się badanie dwa razy do roku,  

 wybór osoby odpowiedzialnej po stronie JST za koordynację badania, tj. 

przeprowadzenie badań ankietowych, zbieranie danych i ich analizę.  

 wybór i przeszkolenie osób gromadzących dane, oznacza to wyznaczenie 

osób przeprowadzających badanie i rejestrujących dane.  

 określenie wielkości i kryteriów doboru próby – ustaleni liczby osób wy-

pełniających ankietę. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na przyjęte założenia badawcze w trakcie 

pilotażu: 

 Badanie wykonywano kwartalnie, aby uzyskać wiedzę na temat przebiegu 

procesu, potencjalnych błędów i problemów w realizacji badania. 

 Przedstawicielem JST w badaniu był MOPS jako reprezentant jednostki 

odpowiedzialnej za kontakt z organizacjami świadczącymi usługi dla osób 

starszych w wyniku konkursu. 

 W przypadku badania w MDDPS dobór próby (czyli udział badanych do 

faktycznego udziału w całej populacji) był kwotowy tylko dotyczący płci.  

 Jako wystarczającą stopę zwrotu przyjęto poziom wypełnionych ankiet na 

poziomie 80%. 

2. Realizacja badania ankietowego  

Przeprowadzenie badania następuje po ustaleniu terminu. Wtedy pracownik 

JST kontaktuje się z NGO i przeprowadza badanie zgodnie z ustalonymi szczegó-

łami. Dotyczy to przede wszystkim sposobu badania (wizyta w organizacji, rozda-

nie ankiet albo poinstruowanie obsługi elektronicznej ankiety), terminu (ustalenia 

dat badania). W celu optymalizacji czasu badania zaleca się skorzystanie z wolonta-

riuszy, którzy pomogą respondentom w trakcie badania.  

Istotnym założeniem jest, aby w następnym planowanym badaniu dokonać wy-

boru innych respondentów. 

Badanie przeprowadzone jest na podstawie ankiety. 
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Ankieta badania satysfakcji klienta OWOS 

BADANIE STOPNIA ZADOWOLENIA Z USŁUG OFEROWANYCH 

PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH 

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu, które pozwoli lepiej scharakteryzować  po-

trzeby i problemy osób starszych oraz będzie służyć dalszej pracy na rzecz tych osób.  

Ankieta jest w pełni anonimowa, a odpowiedzi będą wykorzystane wyłącznie w zestawie-

niach statystycznych.  

Za każdym razem, gdy pytamy się o Ośrodek mamy na myśli ośrodek, w którym przeby-

wa Pan/i w chwili obecnej. Prosimy o zaznaczanie odpowiedniej odpowiedzi stawiając 

przy niej X. 

Prosimy o udzielanie rzetelnych odpowiedzi i dziękujemy serdecznie za udział w 

badaniu! 

Część A 

1. W jakim stopniu jest Pan/i zadowolony/a z usług Ośrodka? 

 Bardzo zadowolony/a 

 Raczej zadowolony/a 

 Ani zadowolony/a ani niezadowolony/a 

 Raczej niezadowolony/a 

 Bardzo niezadowolony/a 

2. Proszę zaznaczyć w poniższej tabeli w jakim stopniu jest Pan/i zadowolony/a lub 

niezadowolony/a z poszczególnych aspektów funkcjonowania Ośrodka (proszę 

zaznaczyć X przy właściwej odpowiedzi) 

W jakim stopniu jest Pan/i 

zadowolony/a z: 

Bardzo 

zadowo-

lony/a 

Raczej 

zadowo-

lony/a 

Ani zadowolo-

ny/a ani nieza-

dowolony/a 

Raczej 

niezadowo-

lony/a 

Bardzo 

niezadowo-

lony/a 

5 4 3 2 1 

1. Wielkości ośrodka      

2. Wyposażenia ośrodka      

3. Bezpieczeństwa w 

ośrodku (np. właściwe 

oświetlenie, brak stromych 

schodów) 

   

  

4. Lokalizacji ośrodka      

5. Czystości w ośrodku      

6. Godzin otwarcia ośrodka      
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7. Oferty zajęć w ośrodku      

8. Atmosfery w ośrodku      

9. Relacji z innymi klientami 

ośrodka 
   

  

10. Relacji z pracownikami 

ośrodka 
   

  

11. Zaangażowania personelu 

ośrodka 
   

  

12. Równego traktowania 

klientów ośrodka przez 

personel ośrodka 

   

  

13. Wysokości kosztów 

związanych z 

korzystaniem z ośrodka 

(koszty przejazdów, inne 

opłaty) 

   

  

3. Czy chciałby/łaby Pan/i dalej korzystać z usług Ośrodka? 

 Zdecydowanie tak 

 Raczej tak 

 Raczej nie  

 Zdecydowanie nie  

 Trudno powiedzieć 

 

4. Czy poleciłby/łaby Pan/i Ośrodek swojemu znajomemu/ członkowi rodziny? 

 Zdecydowanie tak 

 Raczej tak 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie 

 

5. Czy jest coś, co należałoby poprawić w funkcjonowaniu ośrodku? 

 Nie 

 Tak  

Jeśli tak, to co by to było?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Część B 

Na koniec poprosimy Pana/ią o podanie kilku informacji dodatkowych:  

1. Proszę zaznaczyć swoją płeć 
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 Kobieta 

 Mężczyzna  

 

2. Proszę wpisać swój rok urodzenia ……………………………………. 

 

3. Proszę zaznaczyć swój poziom wykształcenia 

 niepełne podstawowe 

 podstawowe 

 zasadnicze zawodowe  

 średnie ogólne i zawodowe 

 policealne/pomaturalne 

 wyższe 

 

4. Proszę zaznaczyć jak ocenia Pan/ i swój stan zdrowia 

 Bardzo dobrze 

 Raczej dobrze 

 Ani dobrze ani źle  

 Raczej niedobrze 

 Bardzo niedobrze 

 

5. Proszę zaznaczyć, jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną 

 Żyję biednie – nie starcza mi nawet na podstawowe potrzeby 

 Żyję skromnie- na co dzień musze bardzo oszczędnie gospodarować pieniędzmi 

 Żyję średnio – starcza mi na co dzień, ale na poważniejsze zakupy muszę 

oszczędzać 

 Żyję dobrze –starcza mi na wiele bez specjalnego oszczędzania  

 Żyję bardzo dobrze- mogę pozwolić sobie na pewien luksus 

 

6. Czy  obecnie korzysta Pani/i lub korzystał/a Pan/i w przeszłości z usług in-

nego ośrodka, w którym są oferowane zajęcia dla osób starszych? 

 Nie  

 Tak, jakiego/jakich 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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3. Generowanie raportu z badań 

Raport z badań składa się z wyliczeń zbiorczych dla wyników uzyskanych w 

odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte w kwestionariuszy. I tak, dla pytań 

dotyczących wprost zadowolenia, czyli pytań od 1 do 3 z części A, wylicza się tzw, 

średnią ucinaną (średnia wartość po odcięciu 5% ocen najwyższych i najniższych) 

oraz ustala rozkład procentowy odpowiedzi. Dla pytań nr 4 i 5 z części A i wszyst-

kich pytań z części B tzw. metryczkowych podaje się rozkład procentowy. 

Aby uzyskać możliwość porównania wyników proponuje się dane z poszcze-

gólnych pomiarów zestawiać ze sobą, co ilustruje tabela X. 

 

Tabela 12. Przykładowe zestawienie badań ankietowych 
Średnia z odpowiedzi 

na pytanie nr 

Termin badania 

06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 

1 4,00 5,00 3,00 4,00  

2 3,50 4,00 4,00 5,00  

3 … … … …  

…      

 

Uzyskane dane są wykorzystywane do obliczeń mierników jakości, które następnie są 

uwzględniane przy ustaleniu indeksu wartości świadczonej usługi. 

Szczegółowe charakterystyki mierników jakości przedstawiono poniżej 

 

J1. Zadowolenie klientów 

Nazwa wskaźnika  

Zadowolenie klientów 

Definicja wskaźnika 

Zadowolenie –  jest uczuciową reakcją przyjemności lub przykrości, doznawaną w związ-

ku z korzystaniem z usługi OWOS 

Osoby zadowolone – osoby deklarujące, że są „bardzo” lub „raczej zadowolone” z usług 

ośrodka. 

Liczba przebadanych osób – klienci ośrodka, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie nr 1 

„Kwestionariusza” 

Algorytm wyliczania wskaźnika 

Lz / Lb 

 

Lz - Liczba osób zadowolonych z usług ośrodka  

Lb - Liczba przebadanych osób 
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J2. Poprawa zadowolenia klientów  

 

\ 

J3. Chęć dalszego korzystania z usług 

Interpretacja wskaźnika  

Wartość maksymalna wskaźnika to 1. Przyjmuje się, iż wartością optymalną jest 0,9. 

Źródło pozyskiwania danych 

Odpowiedzi na pytanie nr 1 w „Kwestionariuszu badania zadowolenia klienta OWOS”. 

Uwaga! – wskaźnik powinien zostać zdekomponowany ze względu na oceniany element 

usługi zawarty w wyselekcjonowanych kluczowych standardach – por. pytanie nr 2 

 

Powyższy wskaźnik powinien zostać obliczony łącznie dla wszystkich kryteriów (odsetek 

raczej zadowolonych i bardzo zadowolonych równocześnie ze wszystkich kryteriów) oraz 

osobno dla poszczególnych kryteriów oceny (np. odsetek zadowolonych z lokalizacji 

ośrodka, z czystości ośrodka, itp.) 

Nazwa wskaźnika  

Poprawa zadowolenia klientów  

Definicja wskaźnika 

Poprawa zadowolenia klientów wyrażana jest przez wzrost liczby osoby deklarujących, że 

są „bardzo” lub „raczej zadowolone” z usług ośrodka w trakcie dwóch kolejnych badań. 

 

Algorytm wyliczania wskaźnika 

(LzT – LzT-1) / LzT-1 

LzT - Liczba zadowolonych osób w okresie badania T  

Lz(T-1) – Liczba zadowolonych osób w okresie badania T-1 

Interpretacja wskaźnika  

Jeśli wartość wskaźnika zmniejsza się, to oznacza, że spadło zadowolenie klientów (o 

określony procent). Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości dodatnie oznacza to, że zadowole-

nie wzrosło. 

Źródło pozyskiwania danych 

Odpowiedzi na pytanie nr 1 w „Kwestionariuszu badania zadowolenia klienta OWOS”.  

Uwaga! – wskaźnik powinien zostać zdekomponowany ze względu na oceniany element 

usługi zawarty w wyselekcjonowanych kluczowych standardach 

Nazwa wskaźnika  

Chęć dalszego korzystania z usług ośrodka 

Definicja wskaźnika 

Chęć dalszego korzystania z usług wyrażona jest przez osoby, które deklarują, że (zdecy-

dowanie lub raczej) chciałyby dalej korzystać z usług ośrodka  

Liczba przebadanych osób – klienci ośrodka, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie nr 3 

„Kwestionariusza” 

Algorytm wyliczania wskaźnika 
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J4. Chęć polecenia ośrodka 

 

J5. Rekomendacja zmiany funkcjonowania ośrodka 

Lc/Lb 

Lc - Liczba osób, które deklarują, że (zdecydowanie lub raczej) chciałyby dalej korzystać 

z usług ośrodka  

Lb - Liczba przebadanych osób  

Interpretacja wskaźnika  

Wartość maksymalna wskaźnika to 1. Przyjmuje się, iż wartością optymalną jest 0,9. 

Źródło pozyskiwania danych 

Odpowiedzi na pytanie nr 3 w „Kwestionariuszu badania zadowolenia klienta OWOS”. 

Nazwa wskaźnika  

Chęć polecenia ośrodka 

Definicja wskaźnika 

Przez chęć polecenia ośrodka przyjmuje się deklarację osób, które (zdecydowanie lub 

raczej) poleciłyby znajomemu lub członkowi rodziny usługi ośrodka  

Liczba przebadanych klientów -  klienci ośrodka, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie 

nr 4 „Kwestionariusza” 

Algorytm wyliczania wskaźnika 

Lp/Lb 

Lp - Liczba osób, które deklarują, że (zdecydowanie lub raczej) poleciłyby znajomemu 

lub członkowi rodziny usługi ośrodka  

Lb - Liczba przebadanych klientów 

Interpretacja wskaźnika  

Wartość maksymalna wskaźnika to 1. Przyjmuje się, iż wartością optymalną jest 0,9. 

Źródło pozyskiwania danych 

Odpowiedzi na pytanie nr 4 w „Kwestionariuszu badania zadowolenia klienta OWOS”. 

Nazwa wskaźnika  

Rekomendacja zmiany funkcjonowania ośrodka 

Definicja wskaźnika 

Liczba klientów ośrodka, którzy deklarują, że nie należy niczego zmieniać w funkcjono-

waniu ośrodka/ Liczba przebadanych klientów ośrodka, którzy udzielili odpowiedzi na 

pytanie nr 5 

Algorytm wyliczania wskaźnika 

Lz/Lb 

Lz -  Liczba klientów ośrodka, którzy deklarują, że nie należy niczego zmieniać w funk-

cjonowaniu ośrodka 

Lb - Liczba przebadanych klientów 

Interpretacja wskaźnika  

Wartość maksymalna wskaźnika to 1. Przyjmuje się, iż wartością optymalną jest 0,9. 

Źródło pozyskiwania danych 

Odpowiedzi na pytanie nr 5 w „Kwestionariuszu badania zadowolenia klienta OWOS”. 
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Tabela 13.  Syntetyczny opis metody badania (forma tabelaryczna) 

NR CZYNNOŚĆ INF. WCHODZĄCA 
INF. WYCHO-

DZĄCA 

WSPÓŁPRACA 

Z SYSTEMEM 

1 Przygotowanie 

do badania 

Instrukcja badania Ustalone szczegóły 

realizacji badania: 

 terminy bada-

nia,  

 osoby odpo-

wiedzialne za 

przeprowadze-

nie wywiadów, 

 wielkość próby  

 przeszkolone 

osoby realizu-

jące badanie 

Brak  

2 Realizacja 

badania ankie-

towego 

 Wytyczne meto-

dyczne, ustalona 

procedura realizacji 

badania (podręcznik) 

 Kwestionariusz 

badania jakości 

Wypełnione kwe-

stionariusze (Baza 

danych dostępna w 

SI NAWIKUS) 

Wprowadzanie i 

zapisanie danych 

w SI NAWIKUS  

3 Generowanie 

raportu z wy-

nikami badania  

Dane zebrane w 

trakcie realizacji 

badania, dostępne w 

SI NAWIKUS 

Automatycznie 

generowany raport z 

wynikami przepro-

wadzonego badania  

Prezentacja wy-

ników na podsta-

wie wyliczeń w 

formie raportu. 
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3.3. Metoda oceny spełnienia standardów 

Charakterystyka narzędzia 

 Odpowiedź na pytanie o stopień spełnienia standardów jest udzielana na 

podstawie przeprowadzonych audytów lub kontroli. Zgodnie z założeniami nastę-

puje sprawdzenie czy standardy wybrane dla danej usługi, a w pełni przedstawione 

w tabeli X, występują w danej organizacji pozarządowej. Jak już wspomniano 

wcześniej, standardy podlegają wyborowi w zależności od celów podmiotu zlecają-

cego usługi, co zostało uwzględnione w procedurze postępowania. 

Tok postępowania 

Realizacja sprawdzania stopnia spełniania standardów zakłada wykonanie czte-

rech etapów 

1. Wybór standardów minimum i standardów świadczenia usług. 

2. Ocena stopnia spełnienia standardów minimum 

3. Ocena spełnienia standardów świadczenia usług 

4. Generowanie raportu z oceny stopnia spełnienia standardów jakości usług  

1. Wybór standardów minimum i standardów świadczenia usług 

Zapis tego celu świadczy, że możliwe są dwa działania. Pierwsze z nich polega 

na określeniu, które standardy organizacja musi spełnić, żeby złożyć swoją ofertę w 

konkursie, natomiast w drugie ustala co podlega sprawdzaniu w ramach kontroli 

stopnia standardów realizacji usług. 

Standardy te można też nazwać minimalnymi lub obligatoryjnymi. Ich spełnie-

nie daje podstawy do zgłoszenie się do konkursu. Z racji swego charakteru standar-

dy te weryfikowane są w trakcie oceny merytorycznej na podstawie dostarczonej 

dokumentacji.  

Standardy wybrane jako standardy świadczenia usług są już sprawdzane w 

trakcie realizacji usługi, najczęściej podczas planowanej kontroli. 

Na tym etapie – podobnie jak w każdym o charakterze wstępnym – następuje 

określenie osób, które będą dokonywały selekcji standardów i kwalifikowały je 

jako standardy minimum lub świadczenia usług.  

2. Ocena stopnia spełnienia standardów minimum – etap opcjonalny 

Jak już wspomniano – wyznaczenie standardów minimum nie jest obowiązko-

we. W sytuacji jednak wyboru tej grupy standardów należy dokonać odpowiedniej 

weryfikacji czy organizacja przystępująca do konkursu spełnia te kryteria. Podmio-
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tem, który dokonuje tej oceny jest komisja konkursowa. Sposób procedowania wpi-

suje się w zwykły tryb pracy komisji. 

3. Ocena spełnienia standardów świadczenia usług 

Zasadnicza ocena spełnienia standardów świadczenia usług ma miejsce po 

przesłaniu informacji o terminach takiego badania. W NAWIKUS proponuje się, 

aby NGO było poinformowane minimum 7 dni przed planowana kontrolą. Również 

7 dni roboczych ma pracownik JST na dokonanie oceny poprzez jej zapis albo w SI 

NAWIKUS albo w arkuszu kalkulacyjnym ułatwiającym przeprowadzenie badania. 

Istotne na tym etapie jest przyjęcie zasady podwójnej oceny, czyli tzw. double 

blind review. Polega to na tym, że najpierw samoocenę wykonuje NGO przed kon-

trolą, a po kontroli to samo robi przedstawiciel JST. Następnie wspólnie omawia się 

rezultaty, a sytuacje sporne są dyskutowane do momentu uzyskania konsensusu. 

Zatem wynik końcowy jest wynikiem uzgodnienia oceny. 

W zakończeniu opisu tego etapu należy dodać, że kryteria „Równe traktowa-

nie” oraz „Lokalizacja i zaplecze” wymagają uprzedniej realizacji badania satysfak-

cji klienta. 

 

Tabela 14. Sposób oceny spełnienia standardu 

Rodzaj 

standardu 

Ob-

szar 

Kryte-

rium 

Subkryte-

rium 
Warunek 

stopień spełnienia stan-

dardu 

TAK (1) NIE (0) 

Oce-

na 

NGO 

Oce-

na 

GMK 

Ocena 

uzgodnio-

na 

Formalno-

organiza-

cje 

  

1.1. Istnieje 

wewnętrzna 

struktura 

zarządzania 

odpowiednia 

do wielkości 

ośrodka, 

jego etosu, 

celów i 

funkcji 

Istnieje opis 

struktury or-

ganizacyjnej 

ośrodka  

1 0 1 

Istnieje opis 

uprawnień i 

obowiązków 

poszczegól-

nych pracow-

ników 

1 0 1 
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Istnieje doku-

ment jasno 

określający 

zadanie 

ośrodka, cele, 

a także zasady, 

którymi po-

winni się kie-

rować pra-

cownicy 

1 1 1 

 

Wyliczenia stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów przedstawiono w na-

stępnym etapie. 

3. Generowanie raportów z badań 

Zaznaczenie odpowiednich pól przy sprawdzeniu stopnia spełnienia standardów 

pozwala dokonać odpowiednich wyliczeń, które staną się podstawą do raportu z 

badania. W tym celu można wykorzystać SI NAWIKUS lub formularz arkusza 

kalkulacyjnego. 

Na raport składają się cztery części. Pierwsza z nich prezentuje sumaryczny 

wyników oceny spełnienia standardów, druga dla poszczególnych grup standardów, 

kolejna dla obszarów standardów, a ostatnia dla szczegółowych kryteriów.  

Wyliczenia opierają się na następującej formule: 

: 

 

Gdzie: 

Wi – i-ty wskaźnik z danego obszaru (już po przekształceniu w % spełnienia da-

nego wymogu), 

N – liczba wskaźników branych pod uwagę w obliczeniach.  

 

Wyniki są prezentowane dla uzgodnionej oceny w formie tabelarycznej.  

Wyniki prezentowane dla NGO, JST i dla oceny uzgodnionej są prezentowane 

w następującym układzie tabelarycznym. 
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Tabela 15. Przykładowa tabela/raport z badania stopnia spełnienia standar-

dów świadczenia usług 

Rodzaj 

Wy-

nik Obszar 

Wy-

nik Kryterium 

Wy-

nik 

Sub-

kryte-

rium 

Wy-

nik 

Standardy 

formalno-

organiza-

cyjne 

0,0% 
Wymogi for-

malne 
0,0% Organizacja 0,0% 

1.1 0,0% 

1.2 
0,0% 

Standardy 

organizacji 

usługi 

0,0% 

Dobre współza-

rządzanie 
0,0% 

Dobre zarzą-

dzanie 
0,0% 

2.1 0,0% 

2.2 0,0% 

Planowanie 

roczne 
0,0% 

2.3 0,0% 

2.4 0,0% 

Zbieranie opinii 

zwrotnych 
0,0% 

2.5 0,0% 

Systematyczna 

poprawa jako-

ści 

0,0% 2.6 

0,0% 

Zachowanie 

poufności 
0,0% 2.7 

0,0% 

Partnerstwo 0,0% Zaangażowanie  0,0% 2.8 0,0% 

Standardy 

dotyczące 

personelu 

0,0% 
Kwalifikacje 

personelu 
0,0% 

Kompetencje 

personelu 
0,0% 3.1 

0,0% 

Szkolenia i 

doskonalenie 

zawodowe 

0,0% 3.2 

0,0% 

Kodeks etyczny 0,0% 3.3 0,0% 

Standardy 

obsługi 

klienta 

0,0% 

Prawa 0,0% 

Karta Praw 0,0% 4.1 0,0% 

Równe trakto-

wanie 
0,0% 4.2 

0,0% 

Procedury 

skargowe 
0,0% 4.3 

0,0% 

Uczestnictwo 0,0% 

Informowanie 0,0% 4.4 0,0% 

Upodmioto-

wienie pod-

opiecznych 

0,0% 4.5 

0,0% 

Standardy 

zapewnie-

nia dostępu 

do usługi 

0,0% 

Dostęp 0,0% 
Lokalizacja i 

zaplecze 
0,0% 

5.1 0,0% 

5.2 0,0% 

Dostęp do 

wszechstronne-

go wsparcia 

0,0% 
Wszechstronne 

wsparcie 
0,0% 

5.3 0,0% 

5.4 0,0% 

Kolorem szarym zaznaczono subkryteria wybrane do pilotażu NAWIKUS w GMK. 



   69 

Tabela 16. Syntetyczny opis metody badania (forma tabelaryczna) 

NR CZYNNOŚĆ 
INF. WCHO-

DZĄCA 

INF. WYCHO-

DZĄCA 

WSPÓŁPRACA Z 

SYSTEMEM 

1 Selekcja i/lub 

uzupełnienie 

standardów  

przed ogłosze-

niem konkursu na 

realizację danej 

usługi. 

Zbiór standardów 

dostępny w SI 

NAWIKUS  

1. Lista wybranych 

lub uzupełnionych 

standardów usługi.  

2.Przypisanie stan-

dardów do standar-

dów „wejścia” oraz 

standardów „kon-

trolnych”. 

Lista standardów 

moduł selekcji 

standardów 

moduł uzupełnia-

nia standardów 

2 Ocena stopnia 

spełnienia stan-

dardów minimum 

Zbiór opisanych 

standardów do-

stępny w SI NA-

WIKUS,  

opis procedury 

konkursowej  

Baza danych z 

informacją o stop-

niu spełnienia stan-

dardu „wejścia”  

Wprowadzanie 

informacji o speł-

nieniu standardu, 

 gromadzenie in-

formacji o spełnie-

niu standardu w 

bazie danych SI 

NAWIKUS,  

generowanie in-

formacji o spełnie-

niu standardu w 

dokumentacji kon-

kursowej podmiotu 

3 Ocena spełnienia 

standardów 

świadczenia 

usług NGO 

 

Zbiór opisanych 

standardów do-

stępny w SI NA-

WIKUS, wytycz-

ne metodyczne 

opisane w pod-

ręczniku 

Baza danych z 

informacją o stop-

niu spełnienia stan-

dardów świadcze-

nia usług  

Wprowadzanie 

informacji o speł-

nieniu standardu 

przez NGO, gro-

madzenie informa-

cji o spełnieniu 

standardu w bazie 

danych SI NAWI-

KUS 

4 Generowanie 

raportu porów-

nawczego (oceny 

NGO i JST) 

Baza danych z 

porównawczą 

(NGO i JST) 

informacją o 

stopniu spełnienia 

standardów 

świadczonych 

usług 

Raport pokontrolny 

porównujący: 

1.ocenę NGO 

2.ocenę JST 

W układzie kolej-

nych punktów 

pomiaru (cykli 

gromadzenia da-

nych o stopniu 

spełnienia standar-

dów)  

Prezentacja wyni-

ków na podstawie 

wyliczeń w formie 

raportu. 
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3.4. Metoda badania efektywności usługi 

Charakterystyka narzędzia 

Zbieranie danych ilościowych służy do określenia efektywności ekonomicznej 

kontraktowanych usług społecznych. Pełni funkcję podobną jak metoda badania 

jakości.  

Należy pamiętać, że efektywność może oznaczać zarówno ekonomiczność, 

sprawność, skuteczność, produktywność, rentowność, a także wydajność
17

. To 

zróżnicowanie terminologiczne wynika z nieadekwatnych prób translacyjnych z 

języka angielskiego określenia effectiveness i effect. W punkcie 3.2.1 normy ISO 

9001 angielskie effectiveness tłumaczy się jako skuteczność czyli stopień, w jakim 

planowane działania są realizowane, a planowane wyniki osiągnięte. Definicję efek-

tywności (efficiency) zawarto w normie w punkcie 3.2.15, według której oznacza 

ona relację pomiędzy osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami.  

W niniejszym opracowaniu termin efektywność odnoszony jest do efektywno-

ści ekonomicznej, w której przez zasoby rozumie się zasoby finansowe.  

Tok postępowania 

Ogólny tok postępowania składa się z etapów: 

1. Selekcja standardów 

2. Gromadzenie danych 

3. Ocena właściwa  

4. Weryfikacja danych i osiągniętych wskaźników spełnienia standardów. 

5. Generowanie raportu częściowego  

6. Generowanie raportu końcowego 

1. Selekcja standardów  

Pierwszy etap polega na ustaleniu tych obszarów które będą objęte monitorin-

giem ilościowym. W tym celu można wybrać te standardy, które JST chce aby or-

ganizacja zgłaszająca się do konkursu spełniała. Dla wskaźników ilościowych po-

winno ustalić się wartości docelowe. 

 

2. Gromadzenie danych 

————— 
17 A. Szpaderski, Problemy efektywności działań w teorii organizacji i zarządzania i sugestie ich 

rozwiązywania w duchu prakseologii, [w:] J. Michniak (red.), Efektywność kierowania (dowo-

dzenia), AON, Warszawa 2005, s. 43-53. 
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Dane są gromadzone w trakcie realizacji usługi. Mają one charakter liczbowy, a 

zakres zbieranych danych przedstawia tabela X. 

 

Tabela 17. Formularz danych wejściowych 

Lp. Kategoria danych 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

D1 
Liczba osób starszych korzysta-

jących z usługi 
osoba 

Formularz sprawozdania obo-

wiązkowego 

D2 
Planowana liczba osób starszych 

korzystających z usługi 
osoba 

Formularz zaakceptowanej do 

realizacji oferty 

D3 
Liczba osób korzystających z 

usługi 
osoba 

Formularz sprawozdania obo-

wiązkowego 

D4 Koszty realizacji usługi złoty 
Formularz sprawozdania obo-

wiązkowego 

D5 
Środki własne zaangażowane w 

usługę 
złoty 

Formularz sprawozdania obo-

wiązkowego 

D6 Wartość realizowanej usługi złoty 
Formularz zaakceptowanej do 

realizacji oferty 

D7 
Liczba osób zatrudnionych do 

realizacji usługi 
etat 

Dane wprowadzone przez użyt-

kownika zewnętrznego 

 

Dane są zbierane zgodnie z przyjętym harmonogramem badania. 

3. Ocena właściwa 

Ocena stopnia spełnienia standardu realizowana jest pierwszy raz przy składa-

niu oferty. Wtedy uzyskuje się punkt odniesienia do innych pomiarów. Zebrane 

dane pozwalają na ocenę trendu i dokonanie wyliczeń. 

 

Mierniki efektywności 

E1. SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ OŚRODKA W ZAKRESIE WSPARCIA OSÓB 

STARSZYCH 

Nazwa wskaźnika  

Stopień osiągnięcia celu obsługiwanych osób starszych. 

Definicja wskaźnika 

Liczba osób starszych korzystających z działań ośrodka. 

Skuteczność – stopień osiągnięcia wyników wobec założonych celów. 

Wsparcie – usługa oferowana przez ośrodki wsparcia osób starszych. 

Algorytm wyliczania wskaźnika 

Wskaźnik ustalany na podstawie liczby osób starszych korzystających ze świadczeń 
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E2. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ OŚRODKA W ZAKRESIE WSPARCIA OSÓB 

STARSZYCH 

 

 

E3. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W REALIZOWANYM DZIAŁANIU 

ośrodka w porównaniu do zaplanowanej liczby miejsc. 

Formuła wyliczenia wskaźnika: 

E1=D1/D2 

gdzie: 

E1 – wskaźnik skuteczności działań ośrodka w zakresie wsparcia osób starszych, 

D1 – liczba osób starszych korzystających z działań ośrodka, 

D2 – planowana liczba osób starszych korzystających z działań ośrodka. 

Interpretacja wskaźnika  

Wskaźnik powinien kształtować się na poziomie 1. W przypadku, gdy wskaźnik przekro-

czy wartość 1 może to oznaczać spadek jakości usług, gdyż liczba klientów przekroczy 

zaplanowany cel. Spadek wartości wskaźnika może oznaczać nieosiągnięcie celu ilościo-

wego klientów OWOS. 

Źródło pozyskiwania danych 

Dane pozyskane na podstawie dokumentacji prowadzonej przez organizację prowadzącą 

ośrodek wsparcia osób starszych.  

Nazwa wskaźnika  

Efektywność działań ośrodka w zakresie wsparcia osób starszych. 

Definicja wskaźnika 

Liczba osób starszych korzystających z działań ośrodka. 

Efektywność – stopień osiągnięcia wyników przy dostępnych określonych zasobach. 

Wsparcie – usługa oferowana przez ośrodki wsparcia osób starszych. 

Algorytm wyliczania wskaźnika 

Wskaźnik ustalany na podstawie średniomiesięcznej liczby osób starszych korzystających 

ze świadczeń ośrodka w odniesieniu kosztów jakie ponoszone są w związku z realizowaną 

usługą. 

Wskaźnik wyliczany zgodnie z następującą formułą: 

E2=D3/D4 

gdzie: 

E2– wskaźnik efektywności działań ośrodka w zakresie wsparcia osób starszych, 

D3 – średniomiesięczna liczba osób starszych korzystających z działań ośrodka, 

D4 – wartość kosztów jakie poniesione zostały w danym roku z tytułu realizacji usługi. 

Interpretacja wskaźnika  

Z uwagi na specyfikę realizacji usług społecznych, wartość wskaźnika ustalana będzie na 

etapie przygotowania regulaminu konkursu ofert.  

Źródło pozyskiwania danych 

Dane pozyskane na podstawie dokumentacji prowadzonej przez organizację prowadzącą 

ośrodek wsparcia osób starszych. Dane możliwe do weryfikacji w czasie prowadzenia 

kontroli w miejscu OWOS. 

Nazwa wskaźnika  
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E4. EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA PERSONELU 

 

 

Udział środków własnych w realizowanym działaniu. 

Definicja wskaźnika 

Wartość środków przeznaczonych przez organizację pozarządową na realizację zakon-

traktowanych działań. 

Algorytm wyliczania wskaźnika 

Wskaźnik ustalany na podstawie ilorazu wartości środków finansowych przekazywanych 

przez organizację pozarządową na realizację zakontraktowanego zadania w odniesieniu do 

ogółu zakontraktowanych środków finansowych. 

Wskaźnik wyliczany zgodnie z następującą formułą: 

 

E3=D5/D6 

gdzie: 

E3– wskaźnik udziału środków własnych w kontraktowanej usłudze, 

D5 – wartość finansowych środków własnych alokowanych przez podmiot pozarządowy, 

D6 – wartość zakontraktowanej usługi. 

Interpretacja wskaźnika  

Wskaźnik powinien kształtować się na poziomie co najmniej 10%. Jeśli wartość wskaźni-

ka przekroczy zakładany poziom oznaczać to będzie, że organizacja przeznaczyła na re-

alizację zakontraktowanego zadania więcej niż 10% wartości usługi. 

Źródło pozyskiwania danych 

Dane pozyskane na podstawie dokumentacji prowadzonej przez organizację prowadzącą 

ośrodek wsparcia osób starszych, w tym dokumentację pokontrolną i sprawozdawczą. 

Nazwa wskaźnika  

Efektywność zatrudnieniowa personelu. 

Definicja wskaźnika 

Stopień zorientowania organizacji na efektywne wydatkowanie środków znajdujące od-

zwierciedlenie w liczbie personelu zaangażowanego w świadczenie usługi. 

Algorytm wyliczania wskaźnika 

Wskaźnik wyliczany w oparciu o następującą formułę: 

E4=D1/D7 
gdzie: 

E4 – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, 

D1– liczba osób korzystających z działań ośrodka w ramach realizowanej usługi, 

D7 – liczba osób zatrudnionych przy realizacji usługi wyrażona w etatach. 

Interpretacja wskaźnika  

Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepiej z punktu widzenia efektywności. Wartość po-

żądana wskaźnika nie mniej niż 13. 

Źródło pozyskiwania danych 

Dane dostarczone zostaną przez organizację kontraktującą usługę. Dodatkowo w celu 

potwierdzenia liczby osób faktycznie wykonujących pracę należy potwierdzić ten fakt 

odpowiednimi zapisami w umowach oraz weryfikacja czasu pracy personelu. 
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E.5 EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 

 

 

4. Weryfikacja danych i osiągniętych wskaźników spełnienia standardów  

Ten etap realizowany jest przez JST i polega na sprawdzeniu czy osiągnięte 

przez NGO wyniki zgodne są z przyjętymi wartościami docelowymi. Również 

NGO mogą sprawdzić w jakim stopniu parametry efektywnościowe świadczonej 

usługi kształtują się według ustaleń i względem wcześniejszy pomiarów. 

 

5. Opracowanie raportu częściowego 

Przez raport częściowy rozumie się raport przygotowany za dany okres, np. 

kwartalny, półroczny, roczny. Częstotliwość jego przygotowania wynika z ustalo-

nego harmonogramu 

 

6. Opracowanie raportu końcowego 

Raport końcowy przygotowywany jest na zakończeniu świadczenia usługi. Peł-

ni on główne źródło informacji oceny expost. 

 

 

Tabela 18. Syntetyczny opis metody badania (forma tabelaryczna) 

Nazwa wskaźnika  

Efektywność kosztowa realizowanych usług. 

Definicja wskaźnika 

Stopień zorientowania organizacji na efektywne wydatkowanie środków znajdujący od-

zwierciedlenie w koszcie jednego miejsca w ośrodku w ramach realizowanej usługi. 

Algorytm wyliczania wskaźnika 

Wskaźnik wyliczany w oparciu o następującą formułę: 

E5=D6/D1 
gdzie: 

E5 – wskaźnik efektywności kosztowej, 

D6 – wartość zakontraktowanej usługi, 

D1– liczba osób korzystających z działań ośrodka w ramach realizowanej usługi. 

Interpretacja wskaźnika  

Im niższa wartość wskaźnika, tym lepiej z punktu widzenia efektywności i skuteczności 

działania. Wartość wskaźnika informuje o tym ile kosztuje jedno miejsce w ośrodku. 

Źródło pozyskiwania danych 

Dane pozyskane na podstawie dokumentacji prowadzonej przez organizację prowadzącą 

ośrodek wsparcia osób starszych, w tym dokumentację pokontrolną i sprawozdawczą. 
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NR CZYNNOŚĆ 
INF. WCHO-

DZĄCA 

INF. WYCHO-

DZĄCA 

WSPÓŁPRACA Z 

SYSTEMEM 

1 

Selekcja standar-

dów i określenie 

minimalnego 

poziomu ich 

spełnienia przed 

ogłoszeniem 

konkursu na re-

alizację danej 

usługi: 

wybór zespołu 

pracowników JST 

odpowiedzialnych 

za selekcję stan-

dardów, 

selekcja standar-

dów, 

określenie mini-

malnych pozio-

mów spełnienia 

standardów. 

Zbiór standardów 

dostępny w SI 

NAWIKUS  

1. Lista wybranych 

standardów z okre-

ślonymi minimal-

nymi poziomami 

ich spełnienia na 

dzień składania 

oferty, w trakcie 

realizacji usługi 

oraz po jej zakoń-

czeniu. 

2.Przypisanie stan-

dardów do standar-

dów „wejścia” oraz 

standardów „kon-

trolnych”. 

lista standardów 

moduł standardów 

moduł sprawoz-

dawczości  

moduł uzupełniania 

standardów 

2 

Gromadzenie 

danych, w opar-

ciu o które obli-

czona zostaną 

wskaźniki speł-

nienia standardów 

wejścia: 

ogłoszenie w 

regulaminie kon-

kursu standardów 

wejścia oraz 

arkusza danych 

wejściowych, 

gromadzenie i 

uzupełniania 

informacji przez 

NGO, 

raport z poziomu 

spełnienia stan-

dardów wejścia. 

Zbiór standardów 

dostępny w SI 

NAWIKUS. 

Regulamin kon-

kursu ofert 

Raport generowany 

w oparciu o zestaw 

standardów wejścia 

zawierający warto-

ści poszczególnych 

wskaźników. 

Gromadzenie in-

formacji o spełnie-

niu standardów w 

bazie danych SI 

NAWIKUS. 

Generowanie rapor-

tu na potrzeby 

konkursu ofert. 

3 

Uzupełnienie 

arkusza danych 

wejściowych w 

oparciu, o który 

Zbiór standardów 

dostępny w SI 

NAWIKUS. 

Regulamin kon-

Raport generowany 

w oparciu o zestaw 

standardów kontro-

lnych zawierający 

Gromadzenie in-

formacji o spełnie-

niu standardów w 

bazie danych SI 
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generowane będą 

wartości poszcze-

gólnych wskaźni-

ki spełnienia 

standardów kon-

trolnych: 

ogłoszenie w 

regulaminie kon-

kursu standardów 

kontrolnych oraz 

arkusza danych 

wejściowych, 

gromadzenie i 

uzupełniania 

informacji przez 

NGO w trakcie 

realizacji usługi, 

raport z poziomu 

spełnienia stan-

dardów kontrol-

nych. 

kursu ofert wartości poszcze-

gólnych wskaźni-

ków. 

NAWIKUS. 

Generowanie rapor-

tu na potrzeby 

sprawozdawczości i 

monitoringu. 

4 

Weryfikacja in-

formacji o stopniu 

spełnienia stan-

dardów „kontrol-

nych” przez kon-

trolera zlecające-

go usługę: 

ustalenie terminu 

wizyty w NGO, 

weryfikacja da-

nych przedsta-

wionych w arku-

szu danych wej-

ściowych, 

spełnienia stan-

dardów kontrol-

nych, 

uzupełnienie 

informacji o speł-

nieniu standar-

dów kontrolnych. 

Zbiór opisanych 

standardów do-

stępny w SI 

NAWIKUS, 

wytyczne meto-

dyczne opisane 

w podręczniku, 

arkusz danych 

wejściowych, 

baza danych z 

informacją o 

stopniu spełnie-

nia standardów 

kontrolnych. 

Baza danych SI 

NAWIKUS zawie-

rająca raporty kon-

trolne 

Wprowadzanie 

informacji o speł-

nieniu standardu 

przez kontrolera 

zamawiającego. 

Baza danych SI 

NAWIKUS. 

5 

Generowanie 

raportu częścio-

wego w trakcie 

realizowanej 

Baza danych SI 

NAWIKUS o 

stopniu spełnie-

nia standardów 

Raport częściowy 

zawierający dane z 

punktów pomiaru 

wyznaczonych 

Moduł sprawoz-

dawczości i moni-

toringu. 
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usługi. kontrolnych. zgodnie z przyję-

tym harmonogra-

mem sprawozdaw-

czości i monitorin-

gu.  

6 Generowanie 

raportu końcowe-

go po zakończe-

niu realizowanej 

usługi. 

Baza danych SI 

NAWIKUS o 

stopniu spełnie-

nia standardów 

kontrolnych. 

Raport końcowy 

zawierający dane 

syntetyczne z punk-

tów pomiaru wy-

znaczonych zgod-

nie z przyjętym 

harmonogramem 

sprawozdawczości i 

monitoringu.  

Moduł sprawoz-

dawczości i moni-

toringu. 
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ROZDZIAŁ 4. 

 PILOTAŻ – SYMULACJA PROCESU REALIZACJI USŁUG 

PUBLICZNYCH 

4.1. Koncepcja i założenia wstępne pilotażu  

Ta część opracowania powstała w celu prezentacji wyników badań pilotażo-

wych opracowanego na potrzeby Gminy Miasta Krakowa PI NAWIKUS – narzę-

dzia analizy wartości kontraktowanych usług społecznych. Badanie to opisuje pro-

ces i efekty pilotażu wstępnej wersji produktu finalnego zwanego dalej WWPF. U 

podstaw sporządzenia tego opracowania legło przekonanie o konieczności doskona-

lenia WWPF poprzez wykorzystanie formuły pilotażu i jej zastosowanie w praktyce 

działania Urzędu Miasta Krakowa.  

 

Założenia metodologiczne i organizacyjne pilotażu WWPF 

Przyjęto, iż pilotaż WWPF odbędzie się w formie symulacji pełnego procesu 

monitorowania kontraktowania i realizacji usług społecznych. Założono, że pilotaż 

WWPF przeprowadzony zostanie w Ośrodku Wsparcia dziennego Osób Starszych 

(OWOS) prowadzonym przez organizację pozarządową (NGO) wybraną przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) poprzez procedurę konkursową oraz 

w 6 filiach Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej (MDDPS). Przyjęto 

także, że pilotaż WWPF przeprowadzony zostanie według metody Action Research. 

Założono, że pilotaż odbędzie się z udziałem co najmniej 70 osób, w tym: osób 

starszych, korzystających z usług społecznych oferowanych przez NGO, 6 filii 

MDDPS oraz przedstawicieli GMK, MOPS, MOWIS, MDDPS; osób reprezentują-

cych NGO realizującą US dla GMK i ekspertów projektu NAWIKUS. 

Ważnym źródłem informacji trafiających do tego zespołu były wyniki regular-

nie prowadzonego monitoringu. Raporty z monitoringu były systematycznie upo-

wszechnianie. Przedmiotem pilotażu była weryfikacja:  

 Narzędzia monitorowania procesu kontraktowania usług społecznych reali-

zowanych przez NGO. Narzędzie to integruje kosztowe i jakościowe ele-

menty oceny, jest oparte na standardach, metodach jakościowych i ilościo-

wych oraz miernikach spełniających kryteria SMART. Elementami oceny 

były: zasady stosowania narzędzia; procedura oceny; narzędzia pozyskiwa-
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nia informacji i danych; zbiór wskaźników; procedury analizy i interpretacji 

pozyskanych informacji; ścieżki korygowania odchyleń od przyjętych stan-

dardów. 

 Aplikacji komputerowej, wspomagającej zbieranie wystandaryzowanych 

danych dla celu dokonywania analiz porównawczych procesu kontraktowa-

nia usług społecznych dla osób starszych, na którą składa się: Generator 

Wniosków Aplikacyjnych, zapewniający prawidłowe przygotowanie wnio-

sków poprzez instrukcje i opcje pomocy oraz listy błędów; Elektroniczne 

Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług, moduł analityczny 

umożliwiający monitorowanie i ocenę wartości zakontraktowanych usług.  

 

Przebieg konkursu i wyłonienie usługodawców w pilotażowym wdrożeniu 

WWPF 

W dniu 14 listopada 2013 r., w związku z realizacją projektu PI NAWIKUS, 

ogłoszono za pomocą Systemu Informatycznego NAWIKUS, konkurs na powie-

rzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomo-

cy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2014 do 31.12.2017 r. ośrod-

ków wsparcia na terenie: Dzielnicy I dla 20 osób starszych, Dzielnicy VIII dla 30 

osób starszych i Dzielnicy XVIII dla 70 osób starszych zamieszkałych na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków w lokalach podmiotów.  

Złożenie aplikacji za pomocą systemu informatycznego sugerował odpowiedni 

zapis ujęty w ogłoszonym konkursie. W ramach oferowanego wsparcia dla chęt-

nych podmiotów przeprowadzono szkolenie w zakresie posługiwania się aplikacją 

informatyczną. Złożenie wniosku poprzez SI NAWIKUS wymagało założenia kon-

ta w aplikacji, a następnie wypełnienia wniosku opartego na wzorze zgodnym z 

Rozporządzeniem Ministra
18

. Cały proces składania wniosku w formie elektronicz-

nej obejmował również asystę techniczną po stronie realizatora systemu, a także 

wsparcie pracowników jednostki ogłaszającej konkurs.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 12 grudnia 2013 r. Zarządzeniem 

249/ 2013 Dyrektora jednostki. Na realizację zadania podpisano umowy z poszcze-

gólnymi podmiotami, w ramach których zobowiązano w/w podmioty do przygoto-

wania sprawozdań z realizowanego zadania przy użyciu systemu NAWIKUS, co 

stanowiło element testowania produktu finalnego.  

 

————— 
18 Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 

umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 

zadania 
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Katalog działań w ramach monitoringu procesu wdrażania WWPF 

W ramach działań monitorujących realizację pilotażu WWPF przeprowadzone 

zostały następujące działania:  

1. Analiza dokumentacji dotyczącej założeń i koncepcji WWPF.  

2. Badania podmiotów uczestniczących we wdrożeniu i po zakończeniu I etapu 

wdrożenia: OWOS Gaudium et Spes, OWOS Caritas, OWOS Sióstr Sercanek. 

3. Badanie podmiotów uczestniczących przeprowadzone w ramach pilotażowego 

wdrożenia Narzędzia w wersji bez SI, badanie w: MDDPS.  

4. Badanie podmiotów w ramach pilotażowego wdrożenia uproszczonej wersji 

Narzędzia. Badanie w: DPS Sołtysowska; ŚDS Słoneczne; ŚDS Kurczaba. 

5. Badanie użytkowników wewnętrznych w trakcie procesu wdrożenia. Badania 

w: MOPS, MOWIS, Zarząd Infrastruktury Sportowej GMK, Wydział Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego GMK, Wydział Rozwoju GMK. 

6. Badanie użytkowników wewnętrznych po zakończeniu procesu wdrożenia. 

Badanie w: MOPS, MOWIS. 

7. Opracowanie rekomendacji. 

 

Schemat opisu NAWIKUS 

Koncepcja pilotażu zakładała przeprowadzenie analizy elementów składowych 

Narzędzia (NAWIKUS). Analiza ta przeprowadzona została w taki sposób, aby z 

jednej strony udało się wykazać odrębność instytucji, i tym samym ich różne stop-

nie wykorzystania Narzędzia, z drugiej strony, aby zaakcentować podział struktu-

ralny i funkcjonalny WWPF.  

Monitoring kontraktowanych usług składa się z dwóch uzupełniających się 

elementów: kontroli realizowanej przez JST oraz automonitoringu (monitoringu 

wewnętrznego) realizowanego przez NGO. Bazą dla działań kontrolnych i procesu 

monitorowania były wyniki badań, których metodologia została omówiona we 

„Wstępnej wersji metody monitorowania kontraktowanych usług społecznych dla 

osób starszych”
19

. 

Poniższa tabela prezentuje schemat podziału zastosowany w opisie całego Na-

rzędzia. Schemat ten został wykorzystany w niniejszym opracowaniu w celu ujed-

nolicenia poszczególnych elementów koncepcji i późniejszej analizy. Jak można 

zauważyć na podstawie tej konstrukcji zbudowano całą strukturę wewnętrzną tej 

części opracowania. Wykorzystanie struktury NAWIKUSA w celu omówienia 

głównych funkcjonalności i w efekcie wyników przeprowadzonej fazy pilotażu, ma 

————— 
19 Ćwiklicki M. (red.), Gałecki A., Jelonek M., Mazur S. Pawlina A., Wstępna wersja metody moni-

torowania kontraktowanych usług społecznych dla osób starszych, Fundacja Gospodarki i Admi-

nistracji Publicznej, Kraków 2013. 
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przede wszystkim na celu ułatwienie lektury. Za przyjętą konstrukcją przemawia 

także logika i chronologia realizowanych działań.  

Tabela 19. Schemat podziału zastosowany w opisie całego Narzędzia 

I. Główne elementy PF II. Użytkownicy III. Funkcje/Zadania  

1. NAWIKUS JST 1. Przeprowadzenie konkursu ofert 

a) Kontrola NGO 1.1. Ogłoszenie konkursu 

b) Automonitoring MDDPS 1.2. Powołanie Komisji Konkursowej 

c) Badanie satysfakcji klientów DPS i ŚDS 1.3. Przygotowanie i przesyłanie ofert 

d) Badanie stopnia spełnienia standardów OS 1.4. Ocena ofert 

e) Badanie efektywności   1.5 Wybór oferenta 

2. SI NAWIKUS    1.6 Podpisanie umowy 

a) GWA   1.7 Urealnienie oferty 

b) Zakładanie konta użytkownika   1.8 Unieważnienie oferty 

c) Przygotowanie oferty   2. Realizacja usługi 

d) EWMKU   2.1 Przyjmowanie OS 

e) Obsługa ofert   2.2 Pobieranie opłat od OS 

f) Sprawozdawczość   2.3 Świadczenie usług 

3. Program edukacyjny   2.4 Prowadzenie ewidencji OS 

    2.5 Informowanie o źródle środków 

    2.6 Składanie sprawozdań 

    2.7 Rozliczanie z realizacji zadań 

    3. Kontrola realizacji zadania 

    3.1 Ustalenie terminu kontroli 

    3.2 Kontrola in situ 

    3.3 Przygotowanie protokołu 

    3.4 Zapoznanie się z protokołem 

    3.5 Realizacja zaleceń pokontrolnych 

    3.6 Kontrola z realizacji zaleceń 

    3.7 Archiwizacja protokołu. 

    4. Zakończenie usługi  

Źródło: opracowanie własne. 
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4.2. Opis wyników pilotażu 

 

DPS i ŚDS – placówki szczególnego przeznaczenia 

Celem prowadzonych działań pilotażowych było zweryfikowanie Narzędzia na 

wszystkich płaszczyznach, które, z perspektywy teraźniejszego wdrożenia oraz 

przyszłej replikacji, mogłyby stanowić o sile lub słabości całej metody, jak również 

jej poszczególnych elementów. W tym kontekście niezwykle istotnym elementem 

było zwrócenie uwagi na szczególny rodzaj działań kierowanych do osób starszych, 

które nie zawsze mieszczą się głównym nurcie wsparcia i opieki. Jednak z punktu 

widzenia całości systemu ich komplementarność jest naturalna i decyduje o wyso-

kim poziomie koherentności zarówno funkcjonalnej jak i celowej.  

Uwzględniając fakt, że NAWIKUS ma służyć do monitorowania różnych usług 

społecznych, których odbiorcami są także osoby o utrudnionym kontakcie (prze-

wlekle somatycznie chore, przewlekle psychicznie chore; dzieci, młodzież i dorośli 

niepełnosprawni intelektualnie), wymagane jest dostosowanie komponentu badania 

jakościowego do tychże usług. W powyżej podanych przypadkach zbieranie infor-

macji bezpośrednio od klientów NGO nie jest możliwe. Co prawda dla osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną i innych są opracowane narzędzia badawcze, ale 

odnoszą się one do jakości życia (Quality of Life), a nie do jakości usług
20

. 

Badania jakości prowadzone są w NAWIKUSIE za pomocą dwóch metod: 

 badania satysfakcji klienta, 

 badania stopnia spełniania standardów. 

Pierwsza metoda jest mocno osadzona w teorii i praktyce, jako właściwe narzę-

dzie do diagnozowania potrzeb klientów i stopnia ich zaspokojenia. Standardy na-

tomiast mają charakter bazowy, wyjściowy – na nich opierają podstawy jakości 

świadczonej usługi. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż konieczne jest uwzględnienie w całej metodzie także 

elementów, których pełne zbadanie w ten sposób jest niemożliwe, zaproponowana 

została zmodyfikowana postać metody badania jakości. Dodatkową przesłanką 

prezentowanej modyfikacji jest próba uniwersalizacji narzędzia. W projekcie zało-

żono objęcie NAWIKUSEM usług dla osób starszych, a w tej grupie są obecnie 

usługi świadczone przez Domy Pomocy Społecznej, czy też Środowiskowe Domy 

Samopomocy dla osób z upośledzeniami. 

————— 
20 Muszalik M., Zielińska-Więczkowska H., Wojciechowska A., Kędziora-Kornatowska K.: Funk-

cjonowanie pacjentów w starszym wieku z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie jakości życia 

(QOL). „Psychogeriatria Polska”, 2011, 8 (2), 45-54; Majkowicz M., Zdun-Ryżewska A., Ocena 

jakości życia w zaburzeniach psychicznych — koncepcje, badania, narzędzia pomiaru, „Psychia-

tria w Praktyce Klinicznej”, tom 2, nr 2, 100–114; Zawiślak A.,  Pomiar jakości życia osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną, "Nasze Forum" Nr 1-2(25-26)2007 s. 50-57. 
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Reasumując, powyższe przyczyny wpłynęły na sposób przeprowadzenia mody-

fikacji badań jakościowych. W kontekście świadczenia usług społecznych dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, zaproponowano zastąpienie badania jakości 

usług, opartego na kwestionariuszu, badaniem stopnia spełnienia standardów jako-

ści usługi. Nie oznacza to, że narzędzia oceny jakości życia nie mogą być stosowa-

ne. W standardach opracowanych na potrzeby projektu NAWIKUS znajdują się 

zapisy dotyczące takiej możliwości. Na przykład w Standardach „Organizacji usłu-

gi”, w obszarze „Dobre współzarządzanie” jest kryterium: „Zbieranie opinii zwrot-

nych”. W trakcie pilotażu było to realizowane według scenariusza uwzględniające-

go badanie wszystkie standardów wypracowanych w projekcie NAWIKUS. 

W efekcie, w tym kroku weryfikacji Narzędzia przeprowadzone zostały ustruk-

turyzowane wywiady eksperckie w trzech jednostkach w oparciu o opracowany 

wcześniej scenariusz wywiadu. Pierwszą jednostką był Dom Pomocy Społecznej w 

Krakowie, który prowadzi krakowska Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych”. Dru-

gą i trzecią były Środowiskowe Domy Samopomocy wspierające osoby z chorobą 

Alzheimera, jeden prowadzony przez Małopolską Fundację Pomocy Ludziom Do-

tkniętym Chorobą Alzheimera, drugi przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.  

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie jest prowadzony przez fundację „Zdro-

wie dla Budowlanych” na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków. Pro-

jekt jest finansowany ze środków Gminy oraz budżetu państwa. Fundacja obejmuje 

zakresem swoich działań także sferę pomocy społecznej. Specyfika tego DPS pole-

ga na kierowaniu wsparcia dla osób starszych, w szczególności repatriantów z Ka-

zachstanu (połowa mieszkańców). W DPS prowadzona jest działalność opiekuń-

czo-medyczno-rehabilitacyjna i terapeutyczna oraz specjalny program adaptacyjny 

dla repatriantów, którzy wrócili do Polski po długotrwałym pobycie poza granicami 

kraju. Placówka posiada 67 miejsc dla seniorów. 

Środowiskowe Domy Samopomocy 

Oba badane Środowiskowe Domy Samopomocy są niepublicznymi ośrodkami 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są to placówki pobytu dziennego 

dla osób z chorobą Alzheimera. Wsparcie udzielane w tych placówkach ma na celu 

utrzymanie chorych w naturalnym środowisku i dzięki temu przeciwdziałanie insty-

tucjonalizacji (przenoszenia osób chorych do placówek całodobowej opieki). ŚDS 

prowadzony przez Małopolską Fundację Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą 

Alzheimera posiada 23 miejsca, natomiast ŚDS prowadzony przez Caritas Archi-

diecezji Krakowskiej 22 miejsca. Funkcjonowanie ŚDS finansowane jest przez 

Gminę Miejską Kraków. 
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Badanie 

Badanie swoim zakresem obejmowało obszar kluczowy z perspektywy Narzę-

dzia, a mianowicie spełniania standardów przez placówki oraz badania jakości 

świadczonych usług. W tym celu, jak już wspomniano wcześniej, przeprowadzone 

zostały ustrukturyzowane wywiady eksperckie według opracowanego wcześniej i 

ujednoliconego scenariusza wywiadu. Badanie to w swoich założeniach metodolo-

gicznych miało służyć pozyskaniu określonych informacji zarówno w ujęciach 

konstruktywistycznych, jak i implikacyjnych. Z drugiej strony jednolitość metody 

badawczej pozwoliła na przeprowadzenie analizy komparatywnej tych szczegól-

nych jednostek.  

Wyniki badań 

D o m P o mo c y  S p o ł e c z n e j  p r o wa d z o n y  p r ze z  f u n d a c j ę  „ Zd r o -

w i e  d l a  Bu d o wl a n y c h ”  

Spełniane standardy  

Rodzaj Wynik Obszar Wynik Kryterium Wynik 

Sub-

kryte-

rium 
Wynik 

Standardy 

formalno-

organiza-

cyjne 

100,00

% 

Wymogi for-

malne 
100,00

% 
Organizacja 

100,00

% 

1.1 
100,00

% 

1.2 
100,00

% 

Standardy 

organizacji 

usługi 

85,00

% 

Dobre współ-

zarządzanie 
70,00

% 

Dobre zarzą-

dzanie 
100,00

% 

2.1 
100,00

% 

2.2 
100,00

% 

Planowanie 

roczne 
100,00

% 

2.3 
100,00

% 

2.4 
100,00

% 

Zbieranie 

opinii zwrot-

nych 

100,00

% 
2.5 

100,00

% 

Systematycz-

na poprawa 

jakości 
0,00% 2.6 0,00% 

Zachowanie 

poufności 
50,00

% 
2.7 

50,00

% 

Partnerstwo 100,00 Zaangażowa- 100,00 2.8 100,00
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% nie  % % 

Standardy 

dotyczące 

personelu 

66,70

% 

Kwalifikacje 

personelu 
66,70

% 

Kompetencje 

personelu 
100,00

% 
3.1 

100,00

% 

Szkolenia i 

doskonalenie 

zawodowe 
0,00% 3.2 0,00% 

Kodeks 

etyczny 
100,00

% 
3.3 

100,00

% 

Standardy 

obsługi 

klienta 

100,00

% 

Prawa 
100,00

% 

Karta Praw 
100,00

% 
4.1 

100,00

% 

Równe trak-

towanie 
100,00

% 
4.2 

100,00

% 

Procedury 

skargowe 
100,00

% 
4.3 

100,00

% 

Uczestnictwo 
100,00

% 

Informowanie 
100,00

% 
4.4 

100,00

% 

Upodmioto-

wienie pod-

opiecznych 

100,00

% 
4.5 

100,00

% 

Standardy 

zapewnie-

nia dostę-

pu do 

usługi 

100,00

% 

Dostęp 
100,00

% 

Lokalizacja i 

zaplecze 
100,00

% 

5.1 
100,00

% 

5.2 
100,00

% 

Dostęp do 

wsparcia 
100,00

% 

Wszechstron-

ne wsparcie 
100,00

% 

5.3 
100,00

% 

5.4 
100,00

% 
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Dane wejściowe do badania efektywności  

Lp. Kategoria danych 
Jednostka 

miary 

Wartość 

D1 
Liczba osób [starszych] korzystających z usługi w 

danym okresie sprawozdawczym 
osoba 

67 

D2 
Planowana liczba osób [starszych] korzystających z 

usługi w danym okresie sprawozdawczym 
osoba 

67 

D3 Liczba osób korzystających z usługi w danym miesiącu osoba 67 

D4 Koszty realizacji usługi złoty 691 869 

D5 Środki własne zaangażowane w usługę złoty 0 

D6 Wartość realizowanej usługi złoty 691 869 

D7 Liczba osób zatrudnionych do realizacji usługi etat 43 

 

Wskaźniki efektywności 

Nazwa wskaźnika Nr formuła sierpień 

Skuteczność działań ośrodka w zakresie wsparcia 

klientów 
E1 D1/D2 1,00 

Efektywność działań ośrodka w zakresie wsparcia 

klientów 
E2 D3/D4 0,000 

Udział środków własnych w realizowanym działaniu E3 D5/D6 0,0% 

Efektywność zatrudnieniowa personelu E4 D1/D7 1,56 

Efektywność kosztowa realizowanych działań E5 D6/D1 10 326,40 

 

Uwagi/komentarze: 

 Usługi szczegółowe zawarte w ofercie dotyczą mniejszej liczby osób niż 

ogólna liczba podopiecznych. W takiej sytuacji uwzględnia się liczbę glo-

balną. 

 Sprawozdania składane są kwartalnie i z nich pochodzą dane. 

 Usługa jest zawarta na okres 5-letni – od 2012 r. do końca 2016 r. 

 D7 – w sprawozdaniu wymienia się wszystkie osoby zatrudnione bez 

względu na formę. 

 Usługa jest w całości finansowana przez GMK –brak wkładu własnego. 

 Listy uczestnictwa są przygotowywane co miesiąc. 
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 Liczba osób jest stała. Jeśli ktoś opuszcza DPS, jego miejsce zajmuje nowa 

osoba.  

 Kwestia interpretacji D4 i D6 – koszty a wartość. 

 

Ś D S  p r o w a d z o n y  p r ze z  M a ł o p o l s k ą  F u n d a c j ę  P o mo c y  L u -

d z i o m Do t k n i ę t y m Ch o r o b ą  A l zh e i me r a ,  o s .  S ł o n e c zn e  

Spełniane standardy  

Rodzaj 

Wy-

nik Obszar 

Wy-

nik Kryterium 

Wy-

nik 

Sub-

kryte-

rium 

Wy-

nik 

Standardy 

formalno-

organiza-

cyjne 

100,0

% 

Wymogi for-

malne 

100,0

% 
Organizacja 

100,0

% 

1.1 
100,0

% 

1.2 100,0

% 

Standardy 

organizacji 

usługi 

37,5% 

Dobre współ-

zarządzanie 
75,0% 

Dobre zarzą-

dzanie 
75,0% 

2.1 50,0% 

2.2 
100,0

% 

Planowanie 

roczne 

100,0

% 

2.3 
100,0

% 

2.4 
100,0

% 

Zbieranie opi-

nii zwrotnych 
50,0% 

2.5 50,0% 

Systematyczna 

poprawa jako-

ści 

100,0

% 
2.6 100,0

% 

Zachowanie 

poufności 
50,0% 2.7 

50,0% 

Partnerstwo 0,0% 
Zaangażowa-

nie  
0,0% 2.8 

0,0% 

Standardy 

dotyczące 

personelu 

33,3% 
Kwalifikacje 

personelu 
33,3% 

Kompetencje 

personelu 

100,0

% 
3.1 100,0

% 

Szkolenia i 

doskonalenie 

zawodowe 

0,0% 3.2 

0,0% 

Kodeks etycz-

ny 
0,0% 3.3 

0,0% 

Standardy 47,9% Prawa 33,3% Karta Praw 0,0% 4.1 0,0% 
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obsługi 

klienta 

Równe trakto-

wanie 

100,0

% 
4.2 

100,0

% 

Procedury 

skargowe 
0,0% 4.3 

0,0% 

Uczestnictwo 62,5% 

Informowanie 75,0% 4.4 75,0% 

Upodmioto-

wienie pod-

opiecznych 

50,0% 4.5 

50,0% 

Standardy 

zapewnie-

nia dostępu 

do usługi 

58,3% 

Dostęp 50,0% 
Lokalizacja i 

zaplecze 
50,0% 

5.1 0,0% 

5.2 
100,0

% 

Dostęp do 

wszechstron-

nego wsparcia 

66,7% 
Wszechstronne 

wsparcie 
66,7% 

5.3 
100,0

% 

5.4 
33,3% 

RAZEM 55,4%      
 

 

Dane wejściowe do badania efektywności  

Lp. Kategoria danych 
Jednostka 

miary 

Wartość 

D1 
Liczba osób [starszych] korzystających z usługi w da-

nym okresie sprawozdawczym 
osoba 23 

D2 
Planowana liczba osób [starszych] korzystających z 

usługi w danym okresie sprawozdawczym 
osoba 24 

D3 Liczba osób korzystających z usługi w danym miesiącu osoba 22 

D4 Koszty realizacji usługi złoty 22 968 

D5 Środki własne zaangażowane w usługę złoty 0 

D6 Wartość realizowanej usługi złoty 275 616 

D7 Liczba osób zatrudnionych do realizacji usługi etat 5,1 

 

Wskaźniki efektywności 

Nazwa wskaźnika Nr formuła sierpień 

Skuteczność działań ośrodka w zakresie wsparcia 

klientów 
E1 D1/D2 0,96 

Efektywność działań ośrodka w zakresie wsparcia 

klientów 
E2 D3/D4 0,001 

Udział środków własnych w realizowanym działaniu E3 D5/D6 0,0% 
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Efektywność zatrudnieniowa personelu E4 D1/D7 4,51 

Efektywność kosztowa realizowanych działań E5 D6/D1 11 983,30 

 

Uwagi/Komentarze do badań: 

 Wykształcenie nie jest konieczne na poziomie wyższym, w tym przypadku 

liczą się kursy specjalistyczne i doświadczenie. 

 Duże doświadczenie może być wysokim obciążeniem w pracy, wysoki pro-

cent pracowników jest wypalonych zawodowo. Konieczne są terapie gru-

powe także dla pracowników i terapeutów. 

 ŚDS nie może pozyskiwać sponsorów, stąd działania dofinansujące prowa-

dzone są przez fundację. 

 Brak możliwości bezpośredniego złożenia oświadczenia woli przez pod-

opiecznych – w tym kontekście pobierane są oświadczenia woli od opieku-

nów. Natomiast plan zajęć wynika z planu postępowania wspierającego, za-

trudniony psycholog przeprowadza badanie przesiewowe pamięci i na tej 

podstawie ustala kierunki i sekwencje realizowanych działań terapeutycz-

nych. 

 Brak możliwości prowadzenia bezpośrednich badań jakościowych, z dru-

giej strony występuje trudność z pozyskaniem obiektywnych opinii od 

opiekunów, głównie ze względu na wysoki stopień postaw roszczeniowych 

oraz zmęczenie długotrwałą opieką. 

 Z tych samych powodów brak jest ciała reprezentującego podopiecznych. 

 Brak jest również konsultacji np. zasad postępowania, regulaminu placów-

ki, karty praw, procedury składania skarg itd. 

 Trudność z pozyskaniem specjalistów, wolontariuszy z doświadczeniem 

dokładnie w tym zakresie (choroby Alzheimera), konieczność samokształ-

cenia i nabywania doświadczenia zawodowego w trakcie pracy. 

 Ze względu na specyfikę terapii zajęcia w placówce są w pełni powtarzalne, 

każde odstępstwo wywołuje silne niepokoje u podopiecznych. Brak zmian 

planu dnia. 

 Ośrodek ze względu na swoje położenie na obrzeżach Krakowa nie jest ła-

two dostępny dla mieszkańców innych dzielnic, natomiast dostępność sa-

mej placówki można ocenić bardzo dobrze (parter, wejście bezpośrednio z 

ulicy). 

 Placówka nie dopasowuje diety do potrzeb podopiecznych. 
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Komentarze do pomiarów i ich wyników  

 Usługi dotyczą mniejszej liczby osób niż ogólna liczba podopiecznych. Jest 

to efekt pomiaru powierzchni lokalu – wymagana jest powierzchnia mini-

malna przypadająca na podopiecznego 8 m
2
. W takiej sytuacji uwzględnia 

się liczbę globalną. 

 Sprawozdania składane są kwartalnie i z nich pochodzą dane. 

 Usługa jest zawarta na okres 5-letni – od 2012 r. do końca 2016 r. 

 D7 – w sprawozdaniu wymienia się tylko osoby zatrudnione na etat. 

 Usługa jest w całości finansowana przez GMK – stąd nie ma wkładu wła-

snego. 

 Co miesiąc są przygotowywane listy uczestnictwa. 

 Liczba osób jest stała. Jeśli ktoś opuszcza ŚDS, jego miejsce zajmuje nowa 

osoba.  

Problem z interpretacja D4 i D6 – koszty a wartość. 

 

Ś D S  p r o wa d zo n y  p r ze z  Ca r i t a s  Ar c h i d i e c e z j i  K r a k o w s k i e j  

u l .  K u r c z a b a  

Spełniane standardy  

Rodzaj 

Wy-

nik Obszar 

Wy-

nik Kryterium 

Wy-

nik 

Sub-

kryte-

rium 

Wy-

nik 

Standardy 

formalno-

organiza-

cyjne 

100,0

% 

Wymogi for-

malne 

100,0

% 
Organizacja 

100,0

% 

1.1 
100,0

% 

1.2 
100,0

% 

Standardy 

organizacji 

usługi 

33,8% 
Dobre współ-

zarządzanie 
67,5% 

Dobre zarzą-

dzanie 
87,5% 

2.1 75,0% 

2.2 
100,0

% 

Planowanie 

roczne 

100,0

% 

2.3 
100,0

% 

2.4 
100,0

% 

Zbieranie opi-

nii zwrotnych 
50,0% 

2.5 50,0% 

Systematyczna 

poprawa jako-

ści 

0,0% 2.6 

0,0% 
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Zachowanie 

poufności 

100,0

% 
2.7 100,0

% 

Partnerstwo 0,0% 
Zaangażowa-

nie  
0,0% 2.8 

0,0% 

Standardy 

dotyczące 

personelu 

66,7% 
Kwalifikacje 

personelu 
66,7% 

Kompetencje 

personelu 

100,0

% 
3.1 

100,0

% 

Szkolenia i 

doskonalenie 

zawodowe 

0,0% 3.2 

0,0% 

Kodeks etycz-

ny 

100,0

% 
3.3 

100,0

% 

Standardy 

obsługi 

klienta 

54,2% 

Prawa 33,3% 

Karta Praw 0,0% 4.1 0,0% 

Równe trakto-

wanie 
0,0% 4.2 

0,0% 

Procedury 

skargowe 

100,0

% 
4.3 

100,0

% 

Uczestnictwo 75,0% 

Informowanie 
100,0

% 
4.4 

100,0

% 

Upodmioto-

wienie pod-

opiecznych 

50,0% 4.5 

50,0% 

Standardy 

zapewnie-

nia dostępu 

do usługi 

100,0

% 

Dostęp 
100,0

% 

Lokalizacja i 

zaplecze 

100,0

% 

5.1 
100,0

% 

5.2 
100,0

% 

Dostęp do 

wszechstron-

nego wsparcia 

100,0

% 

Wszechstronne 

wsparcie 

100,0

% 

5.3 
100,0

% 

5.4 
100,0

% 

 

Dane wejściowe do badania efektywności 

Lp. Kategoria danych 
Jednostka 

miary 

Wartość 

D1 
Liczba osób [starszych] korzystających z usługi w da-

nym okresie sprawozdawczym 
Osoba 

22 

D2 
Planowana liczba osób [starszych] korzystających z 

usługi w danym okresie sprawozdawczym 
osoba 

22 

D3 Liczba osób korzystających z usługi w danym miesiącu osoba 18 

D4 Koszty realizacji usługi złoty 21 054 

D5 Środki własne zaangażowane w usługę złoty 0 

D6 Wartość realizowanej usługi złoty 252 648 

D7 Liczba osób zatrudnionych do realizacji usługi etat 4 
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Wskaźniki efektywności 

Nazwa wskaźnika Nr formuła sierpień 

Skuteczność działań ośrodka w zakresie wsparcia 

klientów 
E1 D1/D2 1,00 

Efektywność działań ośrodka w zakresie wsparcia 

klientów 
E2 D3/D4 0,001 

Udział środków własnych w realizowanym działaniu E3 D5/D6 0,0% 

Efektywność zatrudnieniowa personelu E4 D1/D7 5,50 

Efektywność kosztowa realizowanych działań E5 D6/D1 11 484,00 

 

Uwagi/Komentarze do badań: 

 Wykształcenie na poziomie wyższym nie jest konieczne, w tym przypadku 

liczą się kursy specjalistyczne i doświadczenie. 

 Jeżeli gmina stawia wymóg uczestnictwa w szkoleniach to powinna to 

uwzględniać w wielkości dotacji. 

 ŚDS nie może pozyskiwać sponsorów, stad jego działania są finansowane 

przez Caritas. 

 Brak możliwości złożenia pełnego i świadomego oświadczenia woli przez 

podopiecznego, ale mimo tego wyrażają swoją wolę, co do wielu kwestii, 

czasem konieczne jest opracowanie indywidualnego rozwiązania. Nato-

miast plan dnia jest taki sam codziennie. Konieczne jest poczucie bezpie-

czeństwa i powtarzalności, każdy podopieczny przez cały jest prowadzony 

przez zespół terapeutów, a plany zajęć są indywidualne (na okres 6-12 mie-

sięcy). 

 Problem kompetencyjny pomiędzy MOPS-em a Urzędem Wojewódzkim. 

UW finansuje usługi, jednak środki finansowe zasilają budżet Gminy. 

MOPS jest instytucją rozdzielającą środki na zasadach konkursów i umów 

pokonkursowych. Natomiast kontrola wykorzystania środków jest prowa-

dzona przez obie instytucje zarówno finansująca, jak i kontraktującą. 

 Brak możliwości prowadzenia bezpośrednich badań jakościowych. Metody 

formalne nie są skuteczne. Ośrodek współpracuje z rodzinami i opiekuna-

mi. Na bieżąco prowadzi monitoring postaw i zachowań podopiecznych. 

 W badaniach konieczne byłoby uwzględnienie specyfiki choroby Alzhe-

imera. 
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 Konieczne jest utrzymanie standardów jakości na tym samym poziomie – w 

terapii liczy się niezmienność. W tym przypadku występuje nieschematycz-

na działalność merytoryczna, każdy z podopiecznych może reagować ina-

czej, zmiany są najczęściej reaktywne. 

 Ograniczenie woli skutkuje brakiem konsultacji np. zasad postępowania, 

regulaminu placówki, karty praw, procedury składania skarg itd. 

 Placówka jest zbyt mała by tworzyć plan ocen itd. oceny i konsultacje są 

prowadzone permanentnie. 

 Posiłki są elementem realizowanej terapii. 

Komentarze do pomiarów i ich wyników  

 Ze względu na okres wakacyjny część podopiecznych czasowo opuszcza 

ośrodek. 

 Sprawozdania składane są kwartalnie i z nich pochodzą dane. 

 Usługa jest zawarta na okres 5-letni – od 2012 r. do końca 2016 r. 

 D7 – w sprawozdaniu wymienia się jedynie osoby zatrudnione na umowę o 

pracę. 

 Usługa jest w całości finansowana przez GMK – stąd nie ma wkładu wła-

snego. 

 Co miesiąc są przygotowywane listy uczestnictwa. 

 Liczba osób jest stała. Jeśli ktoś opuszcza ŚDS, jego miejsce zajmuje nowa 

osoba.  

 Podobnie jak powyżej występuje problem interpretacyjny wskaźników D4 i 

D6 – koszty a wartość. 

 

Podsumowanie 

Zamieszczone w tej części przykłady placówek opieki cechuje pewna specyfika 

odróżniająca je od dziennych domów pomocy społecznej, które stanowią pewną 

referencję dla oceny całego Narzędzia. Przeprowadzona analiza wyników badań, 

jak również konkluzje wynikające z wywiadów, charakteryzują w sposób odmienny 

DPS i oba ŚDS. Dom Pomocy Społecznej można uznać, mimo jego specyfiki, za 

jednostkę silnie zbliżoną do pozostałych placówek opiekuńczych dla osób star-

szych. Natomiast ŚDS to podmioty, których specyfika wyklucza ustalanie podob-

nych reguł oceny, jak w przypadku placówek opiekuńczych. 

Specyficzne umiejscowienie badanych placówek w obszarze opieki i wsparcia 

osób starszych wpływa na konieczność dopasowania elementów metodologicznych 

do ich specyfiki. Niemożliwe jest wypełnienie niektórych standardów przez ośrodki 

zajmujące się osobami chorymi na chorobę Alzheimera. Wynika to głównie z 
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ograniczonej woli podopiecznych. W efekcie cała sfera problemowa, jaką jest 

konsultowanie i/lub uczestnictwo podopiecznych w ustalaniu reguł i praw placów-

ki, możliwość wyboru rodzaju opieki, ewentualnej terapii itd. jest uzależnione od 

opiekunów i terapeutów. Naturalna implikacją jest zderzenie opinii dwóch stron: 

opiekunowie, najczęściej nastawieni roszczeniowo wymagają wysokiego poziomu 

wsparcia i opieki, terapeuci starają się minimalizować zakres wsparcia ze względu 

na wzrost skuteczności terapii. Powstający silny dysonans oznacza, że sferę kon-

fliktową powinno się albo zignorować w badaniach, albo uzyskane wyniki badań 

traktować z dużą rezerwą.  

Kolejnym elementem oceny są kompetencje pracowników. W tym przypadku 

zasadnym wydaje się obniżenie kryterium wyższego wykształcenia, na rzecz do-

świadczenia zawodowego.  

Ważnym obszarem jest zatrudnienie. Placówki zatrudniają na podstawie 

umów cywilnoprawnych osoby niezbędne do prowadzenia terapii. Nieuwzględ-

nianie tego typu zatrudnienia, przy oczywistych problemach z formalizacją, z defi-

nicji wpływa na obniżenie poziomu jakości obsługi – zmniejszenie wartość wskaź-

nika efektywności zatrudnieniowej. 

Za bardzo interesujące można uznać dalsze konkluzje z wywiadów ustruktury-

zowanych. Jednym z ciekawych przykładów jest sytuacja, gdy warunki konkursu i 

dalsza umowa mogą wpłynąć na ograniczenie standardów spełnianych przez NGO. 

Jest to związane z brakiem możliwości bezpośredniego finansowania ze środ-

ków własnych usług finansowanych przez Wojewodę. Problem ten zgłaszała 

jedna placówka, przy czym druga go dostrzegała, ale znała możliwości niebezpo-

średniego dofinansowania świadczonych usług. Kolejnym przykładem jest nie-

zmienność warunków konkursów i umowy na świadczenie usług w czasie. Po 

pierwsze umowa jest 5-letnia i nie zezwala na korektę kosztów nawet o wskaźnik 

inflacji, fakt ten negatywnie wpływa na możliwości placówki w szczególności na 

ilość usług przypadających na podopiecznego (przykładowo ograniczana liczba 

godzin konkretnych elementów terapii, głównie zewnętrznych). Po drugie kolejne 

konkursy opracowane są na bazie umowy z poprzedniego konkursu, stąd nawet 

nowy konkurs nie pozwala na wzrost ceny usługi, gdyż oczekiwania zlecającego są 

oparte na wartościach z poprzedniej, niewaloryzowanej umowy. W konsekwencji 

wysokość środków jest nieadekwatna do zmieniającej się rzeczywistości. Stałość 

płac oraz brak dodatkowych środków (np. na remonty) nie pozwala na podnoszenie 

jakości usług. Jak przyznają respondenci czynniki finansowe silnie determinują 

poziom jakości usług, a konsekwencją stosowania aktualnych rozwiązań jest obni-

żanie się tej jakości. W tym przypadku sugerowane rozwiązania dotyczą trybu po-

stępowania Gminy. Przykładowo w konkursach na świadczenie tych szczególnego 

typu usług startują dwie organizacje, w konsekwencji zastosowanej procedury 

głównym czynnikiem weryfikacyjnym staje się cena. Prostym rozwiązaniem, 

które przełamałoby sztywne budżetowe postrzeganie kontraktowanych usług, 
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byłoby wprowadzenie statusu stałego wykonawcy na okres dłuższy niż czas 

trwania kontraktu. W ten sposób umożliwiono by bardziej elastyczne kontrakto-

wanie przy równoczesnej pewności świadczenia usług. 

 

MDDPS – placówki świadczące niekontraktowane usługi społeczne 

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie (MDDPS) to placówka 

świadcząca usługi społeczne osobom objętym opieką (osoby starsze). Stanowi on 

wyodrębnioną jednostkę pomocy społecznej oraz wyodrębnioną jednostkę budże-

tową samorządu terytorialnego Gminy Miasta Kraków. MDDPS w Krakowie skła-

da się z 6 domów i 6 fili. 

Celem prowadzonych działań pilotażowych było zweryfikowanie Narzędzia na 

wszystkich płaszczyznach, które, z perspektywy teraźniejszego wdrożenia oraz 

przyszłej replikacji, mogłyby stanowić o sile lub słabości całej metody, jak również 

jej poszczególnych elementów. W tym rozdziale analizie poddane zostały wyniki 

uzyskane przez podmioty, które tylko częściowo objęte są działaniem Narzędzia. 

Nie podlegają one postępowaniu konkursowemu, jednak w ich przypadku wdrożo-

ne zostało Narzędzie w jego części analitycznej i sprawozdawczej. W tym celu 

konieczne stało się takie dopasowanie metody, aby z jednej strony uzyskać efekt 

pełnej kompatybilności wyników z innymi podmiotami, z drugiej strony, aby nie 

ucierpiała na tym spójność Narzędzia. W tym celu opracowany został odrębny mo-

duł analityczny pozwalający na uzyskiwanie danych dla potrzeb monitoringu jako-

ści i efektywności usług. Dzięki temu opracowany został równocześnie moduł po-

zwalający wdrożyć Narzędzie w jednostkach samorządowych, w których nie zosta-

nie wdrożony SI. Ten moduł został przetestowany pod względem swojej funkcjo-

nalności oraz spójności i test ten wypadł pomyślnie.  

Podsumowując realizacja zadania w tym obszarze przebiegła sprawnie, w kon-

sekwencji wczesnych testów udało się opracować Narzędzie analityczne dostoso-

wane do potrzeb MDDPS. Dodatkowo, pozyskiwane wyniki nie różnią się, na 

płaszczyźnie formalnej, od wyników uzyskiwanych w wyniku badań kontraktowa-

nych jednostek. Poniżej zawarte zostały wyniki analiz prowadzonych w ramach 

zmodyfikowanej wersji Narzędzia. 

Wyniki badań  

Badanie zostało przeprowadzone na 3 płaszczyznach: 

 oceny stopnia spełnienia standardów, 

 badania jakości usługi (satysfakcji klienta), 

 badania efektywności usługi. 
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Ocena stopnia spełnienia standardów 

Ważną informacją i zarazem pierwszym zastrzeżeniem jest zastosowanie 

w tym kroku jedynie wyniku autoewaluacji, a nie, jak w przypadku podmiotów 

realizujących kontraktowane usługi, wyników uzgodnionych, będących uzgod-

nieniem wyników autoewaluacji i analizy spełnienia standardów opracowanej 

przez jednostkę kontrolującą. 

Rodzaj Wynik Obszar Wynik Kryterium Wynik 

Sub-

kryte-

rium 
Wynik 

Standardy 

formalno-

organiza-

cyjne 

100,00

% 

Wymogi for-

malne 
100,00

% 
Organizacja 

100,00

% 
1.2 

100,00

% 

Standardy 

organizacji 

usługi 

85,00

% 

Dobre współ-

zarządzanie 
70,00

% 

Dobre zarzą-

dzanie 
100,00

% 
2.1 

100,00

% 

Planowanie 

roczne 
100,00

% 

2.3 
100,00

% 

2.4 
100,00

% 

Zbieranie 

opinii zwrot-

nych 

100,00

% 
2.5 

100,00

% 

Systematycz-

na poprawa 

jakości 

100,00

% 
2.6 

100,00

% 

Partnerstwo 
100,00

% 

Zaangażowa-

nie  
100,00

% 
2.8 

100,00

% 

Standardy 

dotyczące 

personelu 

100,00

% 

Kwalifikacje 

personelu 
100,00

% 

Kompetencje 

personelu 
100,00

% 
3.1 

100,00

% 

Standardy 

obsługi 

klienta 

87,50

% 

Prawa 
100,00

% 
Karta Praw 

100,00

% 
4.1 

100,00

% 

Uczestnictwo 
75,00

% 
Informowanie 

100,00

% 
4.4 

100,00

% 
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Upodmioto-

wienie pod-

opiecznych 

50,00

% 
4.5 

50,00

% 

Standardy 

zapewnie-

nia dostę-

pu do 

usługi 

100,00

% 

Dostęp 
100,00

% 

Lokalizacja i 

zaplecze 
100,00

% 

5.1 
100,00

% 

5.2 
100,00

% 

Dostęp do 

wszechstron-

nego wsparcia 

100,00

% 

Wszechstron-

ne wsparcie 
100,00

% 
5.3 

100,00

% 

RAZEM 
97,50

% 

       

Prezentacja tabelaryczna wyników badania stopnia spełnienia standardów jest 

czytelna i zrozumiała. Zaproponowany układ kategorii, jak również prezentacja 

wyników w formie procentów (skala spełnienia od 0-100) ułatwia interpretację 

trudnego zagadnienia. Wprowadzenie dodatkowej rubryki „RAZEM” sprawi, że 

możliwa staje się szybka interpretacja stopnia spełnienia standardów. Funkcjonal-

ność wskaźnika sumującego jest wysoka – zmiana ta jest rekomendowana przez 

użytkowników, ponieważ wyraźnie upraszcza proces oceny. Interpretując powyższe 

wyniki można zauważyć, że w tym przypadku występuje odchylenie, jednak jego 

skala nie jest duża. 

Pomiar jakości  

Poniższa tabela prezentuje wyniki badań jakości. W NAWIKUSIE, w celu za-

pewnienia łatwiejszej interpretacji uzyskanych wyników wykorzystywana jest także 

prezentacja graficzna. W przypadku MDDPS zastosowany został ten typ prezentacji 

wyników, a wersja prezentacji graficznej została uspójniona. 

 

  Nazwa miernika 
Wzo-

rzec 

Pomiar 

1 

Pomiar 

2 

Różni-

ca 

J

1 
Zadowolenie klientów 90% 91% 91% 0 

J

2 
Poprawa zadowolenia klientów   -- --  0 0 

J

3 
Chęć dalszego korzystania z usług 90% 91,11% 75,56% 

-

15,56% 

J

4 
Chęć polecenia ośrodka 90% 82,22% 77,78% -4,44% 
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J

5 

Rekomendacja zmiany funkcjonowania 

ośrodka 
90% 66,67% 93,75% 27,08% 

 

Wersja graficzna 

Za pomocą czerwonej linii oznaczono wielkość docelową. Brak wykresu, jak 

również wartości w powyższej tabeli dla wskaźnika J2 (dla drugiego pomiaru war-

tość wskaźnika wyniosła 0), wynika z konieczności przeprowadzenia kolejnych 

badań dla uzyskania dwóch wartości wskaźnika pozwalających na prezentację gra-

ficzną wyników. 
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Wprowadzenie prezentacji graficznej zdecydowanie ułatwia proces oceny i in-

terpretacji zmiany wartości wskaźnika. Dodanie wartości referencyjnej jest również 

przykładem dopasowania całej struktury analitycznej do potrzeb interpretacyjnych. 

W tym przypadku widoczna staje się różnica pomiędzy możliwością interpretacji i 

zarazem prezentacji wyników w formie tabelarycznej i graficznej. W związku z 

tym, co należy podkreślić, punktem wyjścia jest prezentacja danych w układzie 

tabelarycznym, natomiast prezentacja graficzna stanowi element uzupełniający. 

Ważnym aspektem jest także możliwość dalszej prezentacji wyników, z jednej 

strony poprzez edytowalne dane liczbowe, z drugiej dzięki możliwości prostego 

kopiowania wygenerowanych przez system wykresów. Ten typ funkcjonalności był 

rekomendowany opiniami ekspertów i użytkowników wewnętrznych (UW).  
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Pomiar efektywności 

W tym przypadku analiza wskaźnikowa MDDPS została oparta na danych 

zbiorczych ze wszystkich domów i fili, co oznacza, że wartości zaprezentowane w 

tabeli są uśrednione. 

Nr 
Nazwa wskaź-

nika 
Wzorzec styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

E1 

Skuteczność 

działań ośrodka 

w zakresie 

wsparcia klien-

tów 

1 1,68 1,69 1,67 1,69 1,64 1,67 

E2 

Efektywność 

działań ośrodka 

w zakresie 

wsparcia klien-

tów 

 --  258,116 314,826 348,246 230,645 322,543 292,007 

E3 

Udział środków 

własnych w 

realizowanym 

działaniu 

10% 7,50% 3,90% 2,90% 5,50% 2,40% 3,60% 

E4 

Efektywność 

zatrudnieniowa 

personelu 

13 14,31 14,44 14,26 14,43 13,96 14,25 

E5 

Efektywność 

kosztowa reali-

zowanych dzia-

łań 

 --  279,19 327,58 358,81 244,18 330,45 302,85 

 

Na tym etapie dostrzeżona została trudność w ocenie i interpretacji zarówno 

niektórych wskaźników jak i ich zmiany. Dotyczy to dwóch wskaźników: E2 - 

Efektywność działań ośrodka w zakresie wsparcia klientów; i E5 - Efektywność 

kosztowa realizowanych działań. Wskaźnik E2 został wykorzystany w badaniu i 

późniejszej prezentacji w postaci odwrotności wskaźnika zaproponowano w meto-

dologii Narzędzia, dzięki temu jego interpretacja jest łatwiejsza. Jednocześnie w 

przypadku MDDPS, problemem staje się uśrednianie wartości niepozwalająca na 

wyizolowanie zmian wewnątrz dużej struktury. 

Efektywność kosztowa i efektywność działań ośrodka są wskaźnikami odno-

szącymi się do poniesionych nakładów finansowych. W efekcie analizie poddany 

zostaje stały miesięczny koszt przypadający na jednego podopiecznego w stosunku 

do środków, które z reguły nie są powiększone o wkład własny. Powoduje to prak-

tyczne zrównywanie się wartości obu wskaźników – problem ten wynika z przyjętej 

metodologii obliczania przekazywanej dotacji. Różnice, które mogą wystąpić, wy-
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nikają jedynie z faktu możliwej niepełnej frekwencji w ośrodku. W efekcie uzysku-

jemy nieczytelny wynik, który tylko w niewielkim stopniu różnicuje wartości obu 

wskaźników. Sugestią jest wykorzystanie tych wskaźników, jako elementu obrazu-

jącego różnice pomiędzy usługą realizowana przez jednostkę publiczną i niepu-

bliczną, choć nie będą one w pełni wiarygodne bez odniesienia do zakresu realizo-

wanego wsparcia. 

Zasadne są postulaty redukcji liczby wskaźników o jeden z grupy E2, E5. Re-

komenduje się także zmianę jednego z nich na wskaźnik pokazujący względną (a 

nie obiektywną) zmianę wartości efektywności kosztowej. Taka forma uzupełniają-

ca pozwoliłaby porównać trendy i skalę zmian efektywności kosztowej, a nie jedy-

nie (choć oczywiście ten wskaźnik także jest przydatny) różnicę pomiędzy kosztami 

w różnych jednostkach.  

Poniżej zostały zaprezentowane wyniki badań efektywnościowych w wersji 

graficznej. Prowadzenie sprawozdawczości miesięcznej pozwala na zaprezentowa-

nie tych danych właśnie w taki sposób, jednak na potrzeby pakietowej prezentacji 

wyników badań jakościowych i efektywnościowych wyniki prezentowane będą 

głownie w postaci zmian półrocznych, co w przyszłości powinno stać się normą. 

Wersja graficzna dla pomiarów miesięcznych (po lewej) i półrocznych (po 

prawej) 
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Sumaryczne wyniki badań i ich ocena 

W obszarze jakości dane poddane analizie rozpatrywane są dwuetapowo, 

pierwszym krokiem jest badanie stopnia spełnienia standardów przez jednostkę, 

drugim są wyniki ankietowego badania jakości świadczonych usług. W przypadku 

badań efektywności etap jest tylko jeden. Kolejnym krokiem jest ocena zmian. W 

tym przypadku NAWIKUS posiada zaprojektowany, na podstawie badań i głębo-

kich analiz, moduł oceniający, który został zaprezentowany na początku tego opra-

cowania. 

Głównym celem działań w tym obszarze było opracowanie mechanizmu obiek-

tywnej oceny różnych przedsięwzięć z tego samego obszaru, jak również z obsza-

rów różniących się od siebie. Dzięki temu możliwa jest tożsama ocena różnych 

przedsięwzięć, które są realizowane przez różne jednostki i w różnych obszarach. 

Wiadomym jest, że skalą oceny może kierować inna logika umiejscowienia działa-

nia, inna specyfika jednostki, struktury i celu działania, jednak mimo tego ocena 

taka jest możliwa. W tym aspekcie konieczne stało się zwrócenie uwagi UW na 

możliwe błędy interpretacyjne w przypadku ocen międzykategorialnych (inne uwa-

runkowania mogą zakłócać obiektywność oceny dokonywanie za pomocą zapropo-

nowanych wskaźników), jednak z perspektywy metodologicznej analizy prowadzo-

ne na tej podstawie będą poprawne, a wyniki prawidłowe. 
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Charakter zmiany 

 N

r 
Wskaźnik 

Bardzo 

nega-

tywna 

Średnio 

nega-

tywna 

Mało 

nega-

tywna 

Neu-

tralna 

Pozy-

tywna 

Średnio 

pozy-

tywna 

Bardzo 

pozy-

tywna 

J1 
Zadowole-

nie klientów 

↓ 20pp i 

więcej 
↓15pp ↓ 10pp = ↑10pp ↑ 15pp 

↑ 20pp i 

więcej 

J2 
Poprawa 

zadowolenia 

↓ 20% i 

więcej 
↓ 15% ↓ 10% = ↑ 10% ↑ 15% 

↑ 20% i 

więcej 

J3 

Chęć dal-

szego ko-

rzystania z 

usług 

↓ 20pp i 

więcej 
↓ 15pp ↓ 10pp = ↑ 10pp ↑ 15pp 

↑20pp i 

więcej 

J4 

Chęć pole-

cenia ośrod-

ka 

↓ 20pp i 

więcej 
↓ 15pp ↓ 10pp = ↑ 10pp ↑ 15pp 

↑ 20pp i 

więcej 

J5 

Rekomen-

dacja zmia-

ny funkcjo-

nowania 

ośrodka 

↑ 20pp i 

więcej 
↑ 15pp ↑10pp = ↓ 10pp ↓ 15pp 

↓ 20pp i 

więcej 

 

Zastosowana skala oceny dynamiki zmian wskaźników jakościowych została 

wykorzystana do oceny zmian zachodzących w MDDPS. Na tej podstawie zaob-

serwowano pierwsze fluktuacje wartości wskaźników i zaproponowano pierwsze 

oceny i rekomendacje. Jak można zauważyć, w przypadku wskaźnika J2, nie było 

możliwe przeprowadzenie oceny zmiany wartości wskaźnika. Wynikało to z ko-

nieczności przeprowadzenia kolejnego pomiaru (w drugim badaniu wskaźnik osią-

gnął wartość początkową „0”). Wskaźnik J1 nie uległ zmianie – ocena zmiany 

„neutralna”. Podobnie jak wskaźnik J4, w przypadku którego zmiana na poziomie 

4,44% mieściła się w przedziale neutralności. W przypadku zmian wskaźników J3 i 

J5 można zaobserwować wyraźną tendencję, która zmusza jednostkę kontrolującą 

do wdrożenia określonego sposobu postępowania. Zmiana wskaźnika J5 oceniona 

została, jako zmiana bardzo pozytywna – wynika to z faktu znacznego obniżenia się 

skali rekomendacji zmian. Poziom wskaźnika wzrósł z 66% do 93%, dzięki czemu 

przekroczył wielkość referencyjną o 3 pp. To, co może niepokoić jednostkę nadzo-

rująca to wyraźne obniżenie się wartości wskaźnika „chęć dalszego korzystania z 

usług”. Ocena „średnio negatywna” zmusza jednostkę do podjęcia określonych 

kroków. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań jest działaniem unormowanym w 

ramach określonych procedur i ma na celu samokontrolę jednostek. Dodatkowym 
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aspektem jest możliwość szybkiego przeprowadzenia obligatoryjnej, z perspektywy 

proceduralnej, kontroli zewnętrznej.  

W tym przypadku można uznać, że opracowane narzędzia oraz zaproponowane 

sposoby i procedury kontroli spełniły swoje zadanie. W sposób zobiektywizowany 

informują one jednostkę nadzorującą o zaistnieniu określonej sytuacji, która wyma-

ga konkretnej interwencji. Rodzaj interwencji jest uzależniony od poziomu oceny i 

jest określony w katalogu działań opracowanym w celu redukcji zagrożeń dla jako-

ści realizowanych usług. 

 

 

Poddając analizie podstawę interpretacyjną dla późniejszych interwencji ko-

nieczna staje się ocena wielkości przedziałów wykorzystywanych do późniejszej 

oceny i interpretacji. W przypadku wskaźników jakościowych poziom zmiany neu-

tralnej z perspektywy analitycznej wydaje się dość szeroki. Granice neutralności 

zmiany zostały wyznaczone na poziomie ±10 pp. Powstaje obawa czy zmiany na 

poziomie kilku punktów procentowych (przykładowo 8; 9;) nie są zbyt znaczące, 

aby pomijać je w ujęciu problemowym. Z tej perspektywy, po zakończeniu działań 

wdrażających i testujących, postuluje się zmianę zakresu oceny neutralnej. Czas 

wdrożenia może stanowić okres, w którym oceny mogą podlegać znacznym wah-

nięciom, co faktycznie sprzyja zastosowanej skali, jednak docelowo uznaje się, że 

zmiany wskaźników jakościowych powyżej ± 5 pp. powinny być monitorowane. 

Ważną rekomendacją jest zmiana wskaźnika J5 na jego odwrotność. W tym 

przypadku jest to dyktowane jednoznacznością interpretacyjną. Ponieważ pozytyw-

na ocena powinna wynikać z obniżania się poziomu rekomendowanych zmian w 

Nr 

miernika 
Wzorzec Pomiar 1 Pomiar 2 Różnica Ocena zmiany Wnioski 

J1 90% 91% 91% 0 neutralna 
Zmiana w 

normie. 

J2 
  

0 0 neutralna 
Zmiana w 

normie. 

J3 90% 91,11% 75,56% -15,56% 
średnio negatyw-

na 

Podjąć 

działania 

J4 90% 82,22% 77,78% -4,44% neutralna 

Obserwa-

cja wskaź-

nika 

J5 90% 66,67% 93,75% 27,08% bardzo pozytywna 

Zmiana 

powyżej 

normy. 
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ośrodku, natomiast aktualna wartość i sposób oceny sugerują, że pozytywnym kie-

runkiem zmian jest wzrost liczby rekomendacji. 

Warto również zwrócić uwagę na definicję wskaźnika J3 i algorytm go tworzą-

cy. Zasadne wydaje się wprowadzenie elementów precyzujących i wprowadzają-

cych ład i jednoznaczność interpretacyjną. Istotne dla oceny jest, aby brak chęci 

korzystania z ośrodka wynikał nie z przyczyn osobistych, lecz z przyczyn dotyczą-

cych ośrodka. 

 

Nr   luty marzec kwiecień maj czerwiec Półrocze 

E1 

Wielkość 

zmiany 0,01 -0,02 0,02 -0,05 0,03 0,01 

Ocena 

zmiany 
Neutralna Neutralna Neutralna 

Mało 

negatywna 
Neutralna Neutralna 

E2 

Wielkość 

zmiany 22,0 10,6 -33,8 39,8 -9,5 13,1 

Ocena 

zmiany 

Bardzo 

pozytywna 

Średnio 

pozytywna 

Bardzo 

negatywna  

Bardzo 

pozytywna 

Mało 

negatywna 

Średnio 

pozytywna 

E3 

Wielkość 

zmiany -2,5 -6,1 -7,1 -4,5 -7,6 -6,4 

Ocena 

zmiany 

Mało 

negatywna 

Średnio 

negatywna 

Średnio 

negatywna 

Mało 

negatywna 

Średnio 

negatywna 

Średnio 

negatywna 

E4 

Wielkość 

zmiany 0,13 -0,18 0,17 -0,47 0,29 0,06 

Ocena 

zmiany 
Neutralna Neutralna Neutralna Neutralna Neutralna Neutralna 

E5 

Wielkość 

zmiany 17,33 9,53 -31,95 35,33 -8,35 8,47 

Ocena 

zmiany 

Bardzo 

pozytywna 
Pozytywna 

Bardzo 

negatywna  

Bardzo 

pozytywna 

Mało 

negatywna 
Pozytywna 

 

Ważna jest kwestia ustalenia poziomów referencyjnych. Jak można zauważyć, 

według przyjętych kryteriów referencyjnych, poziomy wskaźników są zbliżone do 

wartości optymalnych. W tym przypadku, mimo wszystko, wydaje się, że poziom 

pozytywnej oceny powinien zaczynać się na pułapie niższym. Jest to głownie po-

wodowane efektami wyraźnych wahnięć w ocenie, co może implikować koniecz-

ność wdrażania procedur kontrolnych i interwencji jednostki nadzorującej także w 
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przypadkach zmian w ocenie wynikających np. z oddziaływania czynników egzo-

genicznych, incydentalnych, czy też silnie subiektywnych. 

Sumaryczna analiza wskaźników efektywności może zostać przeprowadzona 

albo w trybie miesięcznym, albo zgodnie z wyznaczonym okresem sprawozdaw-

czym (półrocznym). Zasadnym wydaje się wprowadzenie konsekwencji w interpre-

tacji wyników. Mianowicie konieczne jest sprawdzenie formalnej możliwości zre-

dukowania oceny miesięcznej i utrzymanie jej jedynie w przypadku wyznaczenia 

miesięcznych odchyleń implikujących nagłą i równocześnie konieczną interwencję 

JST (odpowiedź znajduje się w obszarze kompetencji JST). Wprowadzenie zasady 

zróżnicowanych okresów oceny może powodować chaos w realizowanej sprawoz-

dawczości. Ponadto analizując możliwe odchylenia występujące w skali miesiąca 

zasadnym wydaje się opracowanie procedury koniecznej interwencji ograniczonej 

do zmiany na poziomie „bardzo negatywnym”. W innym przypadku organizacje 

pozarządowe nie będą mogły prowadzić działań samonaprawczych zgodnie z 

wdrożonym Narzędziem. 

 

Nr Nazwa wskaźnika styczeń czerwiec 
zmiana w 

%/pp. 
Ocena zmiany 

E1 
Skuteczność działań ośrodka w 

zakresie wsparcia klientów 
1,68 1,67 0,01 Neutralna 

E2 
Efektywność działań ośrodka w 

zakresie wsparcia klientów 
258,116 292,007 13,1 

Średnio pozytyw-

na 

E3 
Udział środków własnych w 

realizowanym działaniu 
7,50% 3,60% -3,9 pp. 

Średnio negatyw-

na 

E4 
Efektywność zatrudnieniowa 

personelu 
14,31 14,25 0,06 Neutralna 

E5 
Efektywność kosztowa realizo-

wanych działań 
279,19 302,85 8,47 Pozytywna 

 

Powyższa prezentacja tabelaryczna wyników analizy półrocznego okresu reali-

zacji usług społecznych pokazuje efektywność działań jednostek. Z tej perspektywy 

ocena zmian jest wyraźnie pozytywna, mimo występujących (w analizie miesięcz-

nej) wartości zmiany wskaźników ocenianych jako krytyczne. Z tej perspektywy 

wydaje się zasadne, aby sugerowana wcześniej konsekwencja interpretacyjna, 

ograniczyła zakres interwencji do interwencji wynikających z analizy zmian w 

dłuższych, niż miesięczne, okresach. Rekomenduje się, co podkreślono już wcze-

śniej, wprowadzenie sześciomiesięcznego okresu dla analizy zmian wartości 

wskaźników. 
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Proponowane interpretacje uzyskanych wyników 

 Skuteczność działań była wysoka i stała w badanym okresie (E1). 

 Efektywność działań wyrażona w koszcie obsługi jednej osoby pogorszyła 

się. Nastąpił o 12 pp. wzrost kosztów (E2). 

 Udział środków własnych nie osiągnął zakładanego poziomu. Podczas dru-

giego pomiaru nastąpiło wyraźne obniżenie tego udziału (E3). 

 Efektywność zatrudnieniowa jest wyższa od zakładanej i nie uległa zmianie 

(E4). 

 Efektywność kosztowa, uwzględniająca także środki własne, pogorszyła się 

względem pierwszego pomiaru (E5). 

Interpretacja sumaryczna zmiana w obszarze efektywności: W badanym 

okresie nastąpiła nieznaczna poprawa jakości, przy jednoczesnym niewielkim obni-

żeniu efektywności świadczenia usługi. 

Zmiany w wartościach mierników jakości i efektywności 

Zaproponowana prezentacja tabelaryczna pokazuje występujące tendencje oraz 

ich dynamiczną interpretację. Tabele te uzupełnione o kolorystyczne dodatki może 

służyć tzw. szybkiej interpretacji, jednak w tym przypadku możliwość ta zostanie 

ograniczona do osób znających definicje wskaźników, algorytmy itd. Wydaje się, 

że w przypadku tej grupy osób takie zestawienie danych będzie miało charakter 

zarówno interpretacyjny jak i porównawczy. W celu pełnej interpretacji będą uży-

wane tabele oceny dynamiki zmian. Wprowadzenie wartości interpretacyjnych do 

automatycznej analizy pozwoli na jednoznaczną ocenę kierunku zmian i zarazem 

kierunku potencjalnej interwencji. Interesującą kontynuacją tej formy oceny jest 

zaprezentowany poniżej indeks wartości. 

  Nazwa miernika Ocena zmiany   

J1 Zadowolenie klientów neutralna 0 

J2 Poprawa zadowolenia klientów  neutralna 0 

J3 Chęć dalszego korzystania z usług średnio negatywna  

J4 Chęć polecenia ośrodka mało negatywna  

J5 Rekomendacja zmiany funkcjonowania ośrodka średnio pozytywna 3 
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  Nazwa miernika Ocena zmiany   

E1 
Skuteczność działań ośrodka w zakresie wsparcia 

klientów 
neutralna 0 

E2 
Efektywność działań ośrodka w zakresie wsparcia 

klientów 
średnio negatywna  

E3 
Udział środków własnych w realizowanym działa-

niu 
średnio negatywna  

E4 Efektywność zatrudnieniowa personelu mało pozytywna 1 

E5 Efektywność kosztowa realizowanych działań mało negatywna  

 

Indeks wartości (bez wag) w skali od 3 do +3. 

  J/E 1 J/E 2 J/E 3 J/E 4 J/E 5 Suma Średnia 

Jakość 0 0   3 1 0,2 

Efektywność 0   1    

 

Indeks Wartości =  

0,2 

1,2 

 

Indeks jest interesującym przykładem narzędzia porównawczego, które pozwa-

la na ocenę kierunku zmian całości oraz wstępną diagnozę sytuacji. W konsekwen-

cji indeks pozwala na udzielenie odpowiedzi, jaki rodzaj interwencji należy zasto-

sować. Wprowadzenie indeksu wartości nie pozwala na łatwą interpretację zmian, 

może to stanowić pewną niedogodność dla osoby nieprzeszkolonej i nieznającej 

zagadnienia. Ten problem z interpretacją wynika głównie z faktu możliwości wy-

stąpienia dwukierunkowej zmiany, która będzie sugerowała neutralność w sytuacji, 

gdy warunki zmieniły się w sposób zdecydowany. Przykładowo zmiana dwóch 

wskaźników na maksymalnym negatywnym poziomie i dwóch wskaźników na 

poziomie bardzo pozytywnym oznacza, że zmiany te nie będą widoczne. W przy-

padku omawianego indeksu wartości rekomendacja ekspertów, dokonana już po 

wykorzystaniu tego wskaźnika w rzeczywistej ewaluacji, jest pozytywna, jednak z 
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zastrzeżeniem, że nie należy go traktować, jako podstawy dla interpretacji, lecz jako 

ważny, ale jednak dodatkowy element oceny zachodzących zmian. Rekomendacje 

przyszłych działań na podstawie indeksu wartości są zrozumiałe, jednak, aby nie 

były opatrznie zrozumiane konieczne jest współwystępowanie indeksu wartości z 

tabelami zmian. 

Możliwe rekomendacje  

Analizując zakres możliwych interpretacji proponowane rozwiązania wchodzą 

w zakres katalogu działań opracowanego dla Narzędzia: 

W zakresie standardów: 

 Utrzymanie obecnego poziomu standardów. 

W zakresie jakości: 

 Podjęcie działań zwiększających chęć dalszego korzystania z usług J3 

 Obserwacja miernika J4. 

W zakresie efektywności: 

 Obserwacja poszczególnych wymiarów efektywności i podjęcie działań po-

prawiających efektywność zwłaszcza w odniesieniu do standardu E2 i E3. 

 Podjąć działania poprawiające udział środków własnych, a szerzej obniżyć 

koszt jednostkowy obsługi klienta. 

W zakresie wartości: 

 Poprawić efektywność usługi. 

W powyższym przykładzie można zauważyć, że przygotowany katalog działań 

i rozwiązań jest dopasowany do osiągniętych w procesie pilotażu wyników. Zasto-

sowane rozwiązania wpisują się w kontekst i kierunkowe propozycje zmierzające 

do przeciwdziałania negatywnym tendencjom.  

 

NGO – placówki świadczące kontraktowane usługi społeczne 

Pilotaż WWPF zakładał poddanie analizie wszystkich podmiotów realizujących 

kontraktowane usługi społeczne. Badaniu poddane zostały: OWOS Caritas, OWOS 

Gaudium et Spes oraz OWOS Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezu-

sowego (tzw. Siostry Sercanki). W celu prezentacji wyników omówiony został w 

poniższym rozdziale przykład OWOS Gaudium et Spes. Wybór tylko jednego 

Ośrodka wynika z chęci prezentacji wyników w formie całkowitej i zarazem zin-

dywidualizowanej, natomiast sam wybór OWOS Gaudium et Spes był efektem 

losowego doboru kolejności badawczej.  
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OWOS jest prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et 

Spes. Głównym celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia i opieki osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, chorym i niepełnosprawnym oraz ich 

rodzinom, m.in. poprzez: świadczenie usług opiekuńczych, jak również poprzez 

prowadzenie ośrodków wsparcia, ośrodków opiekuńczych, środowiskowych do-

mów samopomocy oraz ośrodków pobytu dziennego, okresowego i stałego. Stowa-

rzyszenie Gaudium prowadzi też rehabilitację społeczną i zawodową.  

Celem prowadzonych działań pilotażowych było zweryfikowanie Narzędzia na 

wszystkich płaszczyznach, które, z perspektywy teraźniejszego wdrożenia oraz 

przyszłej replikacji, mogłyby stanowić o sile lub słabości całej metody, jak również 

jej poszczególnych elementów. W tym podrozdziale analizie poddane zostały wy-

niki podmiotu, który w całości jest objęty działaniem Narzędzia. 

Stowarzyszenie Gaudium et Spes zarejestrowało swój profil w systemie infor-

matycznym, złożyło wniosek i brało udział w konkursie, zostało wybrane przez 

komisję konkursową i w konsekwencji realizuje zadanie zlecone przez Gminę Mia-

sta Kraków spełniając wymogi formalne i merytoryczne. O efektywności i jakości 

działań Stowarzyszenia świadczą uzyskane wyniki i prezentowane poniżej wartości 

wskaźników służących ocenie. Wyniki uzyskiwane przez Gaudium nie różnią się 

formalnie od wyników uzyskiwanych przez inne jednostki. Poniżej znajdują się 

wyniki analiz prowadzonych w ramach pełnej wersji Narzędzia. 

Wyniki badań  

Badanie zostało przeprowadzone na 3 płaszczyznach: 

 oceny stopnia spełnienia standardów, 

 badania jakości usługi (satysfakcji klienta), 

 badania efektywności usługi. 
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Ocena stopnia spełnienia standardów 

Prezentacja stopnia spełnienia standardów ma, co do zasady, być jednolita nie-

zależnie od badanych podmiotów. Z perspektywy analitycznej kluczowe jest za-

chowanie spójnego modelu prezentacji wyników. Ważne jest to również dla inter-

pretacji całego zagadnienia, w ujęciu przekrojowym i porównawczym. Ponadto, jak 

można zauważyć, prezentacja tabelaryczna wyników badania stopnia spełnienia 

standardów sprawdziła się już we wcześniejszych badaniach i z tego punktu widze-

nia ważne jest zachowanie jej w tej właśnie postaci. W przypadku OWOS wyko-

rzystujących w pełni Narzędzie obraz ten jest jeszcze lepiej widoczny i pozwala na 

łatwą interpretację dzięki systemowi informatycznemu. W ten sposób OWOS w 

krótkiej chwili może dokonać analizy stopnia spełnienia standardów jak również 

porównać własną wersję z ocena zewnętrzną.  

W tabeli poniżej widoczne stają się nie tylko odstępstwa, ale również różnice w 

ocenie wewnętrznej i zewnętrznej. Wprowadzenie w tabeli kolumn „wartość ofe-

renta” oraz „wartość operatora” pozwala na łatwą weryfikację z jednej strony praw-

dziwości oświadczenia podmiotów, z drugiej na wyeliminowanie błędów. Jednak, 

co powinno stanowić rekomendację, konieczne jest przeprowadzanie w sposób 

systemowy procesu uzgadniania standardów. Bez wątpienia do sprawnego sposobu 

oceny konieczne jest doświadczenie pracowników jednostki, które będą nabywać 

wraz z wypełnieniem kolejnego sprawozdania. Poniższy przykład pokazuje trzy 

różnice w ocenie stopnia spełnienia standardów. W przypadku pozostałych standar-

dów sposób weryfikacji potwierdza zrozumienie zadania i prawidłowe przeprowa-

dzenie weryfikacji. Omawiane przykłady to z jednej strony zbyt wysoka ocena 

(jako efekt subiektywizmu oceny) oraz zbyt niski poziom spełnienia (efekt złego 

definiowania wyników). Wszystkie te przypadki dały impuls do zmian w defini-

cjach ocenianych standardów oraz w poszerzeniu ich opisu kierowanego równocze-

śnie do UZ i UW.  

 

Rodzaj standardu Nazwa Standardu 
Wartość 

oferenta 

Wartość 

operatora 

Kierujący ośrodkiem jest kompe-

tentny, posiada odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie by 

zarządzać ośrodkiem. 

Kierujący ośrodkiem posiada 

wyższe wykształcenie 
TAK TAK 

  

Kierujący ośrodkiem posiada 

udokumentowaną minimum dwu-

letnią praktykę zawodową 

TAK TAK 
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Kierujący ośrodkiem w ciągu 

ostatnich 2 lat przynajmniej raz 

uczestniczył w kursie lub szkole-

niu podnoszącym kwalifikacje 

(posiada potwierdzenie takiego 

uczestnictwa) 

TAK TAK 

    100% 100% 

Główny kontraktor (JST) infor-

mowany jest na piśmie o jakich-

kolwiek zmianach zarejestrowa-

nego usługodawcy czy kierują-

cego ośrodkiem, przed dokona-

niem zmian 

Główny kontraktor (JST) infor-

mowany jest na piśmie o jakich-

kolwiek zmianach zarejestrowa-

nego usługodawcy czy kierujące-

go ośrodkiem, przed dokonaniem 

zmian  

TAK TAK 

    100% 100% 

Ośrodek wsparcia posiada wie-

dzę i umiejętności oraz mechani-

zmy niezbędne do przeprowa-

dzania okresowych kontroli 

merytorycznych i finansowych 

W ośrodku oddelegowana jest 

osoba, odpowiedzialna za groma-

dzenie niezbędnych danych do 

kontroli merytorycznej, osoba ta 

jest odpowiednio przeszkolona  

TAK TAK 

  

W ośrodku oddelegowana jest 

osoba, odpowiedzialna za groma-

dzenie niezbędnych danych do 

kontroli finansowej, osoba ta jest 

odpowiednio przeszkolona  

TAK TAK 

    100% 100% 

Ośrodek wsparcia ma założony 

plan roczny, którego wykonanie 

jest kontrolowane na bieżąco, 

przynajmniej raz na kwartał 

Ośrodek wsparcia ma założony 

plan roczny  
TAK TAK 

  
Istnieje bieżący system kontroli 

wykonania planu rocznego 
TAK TAK 

    100% 100% 

Ośrodek wsparcia ma wypraco-

wane mechanizmy zbierania 

informacji na temat jakości 

świadczonych usług 

Ośrodek zbiera opinie podopiecz-

nych na temat jakości świadczo-

nych usług wsparcia za pomocą 

metod formalnych 

TAK NIE 

  

Ośrodek zbiera opinie podopiecz-

nych na temat jakości świadczo-

nych usług wsparcia za pomocą 

metod nieformalnych 

NIE NIE 

    50% 0% 
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Podopieczni mają wpływ na 

politykę (strategię rozwoju/plan 

roczny) ośrodka wsparcia 

Istnieje ciało reprezentujące pod-

opiecznych, które ma możliwość 

prezentowania stanowiska pod-

opiecznych kierownictwu ośrod-

ka 

TAK TAK 

    100% 100% 

Personel ośródka zatrudniany 

jest na podstawie swojej wiedzy, 

kwalifikacji i kompetencji nie-

zbędnych do realizowania usług 

Pracownicy ośrodka mają ukoń-

czone studia specjalistyczne lub 

kursy adekwatne do podejmowa-

nych obowiązków 

TAK TAK 

  

Przynajmniej połowa personelu 

posiada min. roczne doświadcze-

nie w pracy z osobami starszymi 

--- TAK 

    50% 100% 

Ośrodek wsparcia posiada opra-

cowaną i udostępnia podopiecz-

nym i ich krewnym kartę praw, 

która określa wszystkie prawa 

podopiecznych korzystających z 

ośrodka 

Ośrodek wsparcia posiada opra-

cowaną i udostępnia (np. na stro-

nie internetowej ośrodka, na 

tablicy ogłoszeń w ośrodku, na 

ulotce) podopiecznym i ich krew-

nym kartę praw, która określa 

wszystkie prawa podopiecznych 

korzystających z ośrodka 

TAK TAK 

    100% 100% 

Personel traktuje wszystkich 

podopiecznych równo 

Personel traktuje wszystkich 

podopiecznych równo 
TAK TAK 

    100% 100% 

Każdy podopieczny posiada 

dostęp do informacji o usługo-

dawcy i zakresie świadczonych 

przez niego usług, informacji na 

temat celów i funkcji ośrodka 

oraz kluczowych procedur i 

polityki ośrodka, programu za-

jęć, nazwiska osoby kierującej 

ośrodkiem wsparcia, a także 

posiada możliwość skontakto-

wania się z tą osobą 

Podopieczny posiada dostęp do 

informacji o usługodawcy i za-

kresie świadczonych przez niego 

usług 

TAK TAK 

  

Podopieczny posiada dostęp do 

informacji ośrodka wsparcia na 

temat celów i funkcji ośrodka 

oraz kluczowych procedur i poli-

tyki ośrodka  

TAK TAK 

  
Podopieczny posiada dostęp do 

programu zajęć 
TAK TAK 
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Podopieczny posiada dostęp do 

nazwiska osoby kierującej ośrod-

kiem wsparcia, a także posiada 

możliwość skontaktowania się z 

tą osobą 

TAK TAK 

    100% 100% 

Umiejętności i potrzeby pod-

opiecznych są rozpoznawane i 

rozwijane 

Podopieczni w momencie przyję-

cia do ośrodka wypełniają kwe-

stionariusz oczekiwań i kwestio-

nariusz autoewaluacyjny swoich 

umiejętności 

TAK NIE 

  

Wszystkie prowadzone w ośrod-

ku zajęcia są opisane pod kątem 

umiejętności i kompetencji, które 

rozwijają i wymagań wstępnych 

oraz potencjalnych ryzyk związa-

nych z uczestnictwem w nich 

TAK NIE 

    100% 0% 

Usytuowanie ośrodka sprzyja 

łatwemu do niego dostępowi 

wszystkich zainteresowanych 

Usytuowanie ośrodka sprzyja 

łatwemu do niego dostępowi 

wszystkich zainteresowanych 

100% 100% 

    100% 100% 

Otoczenie utrzymywane jest w 

dobrym stanie technicznym i jest 

estetyczne 

Otoczenie utrzymywane jest w 

dobrym stanie technicznym i jest 

estetyczne 

100% 100% 

    100% 100% 

Ośrodek wsparcia umożliwia 

dostęp do informacji na temat 

takich form wsparcia, których 

nie jest w stanie sam zapewnić a 

mogą być potrzebne podopiecz-

nym 

Ośrodek wsparcia umożliwia 

dostęp do informacji na temat 

takich form wsparcia, których nie 

jest w stanie sam zapewnić a 

mogą być potrzebne podopiecz-

nym 

TAK TAK 

    100% 100% 

 

Mierniki jakości 

Wersja tabelaryczna stanowi wersję wyjściową dla prowadzonej analizy. W 

tym miejscu można zaobserwować dwa sposoby prezentacji tabelarycznej zapropo-

nowanej w ramach Narzędzia. Jak się wydaje propozycja druga, która pokazuje 

wartości wskaźników jakościowych wyrażone w procentach jest zdecydowanie 
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bardziej czytelną, tym bardziej, że dodatkową opcją jest umieszczenie w niej warto-

ści referencyjnej. 

Wskaźniki, które zostały ustalone w ramach koncepcji wstępnej ulegały pod-

czas całego procesu wdrożeniowego nieznacznym modyfikacjom. W przypadku 

wskaźników jakościowych główna zmian polegała na zmianie nazwy wskaźnika J5. 

Był to efekt złej, nieintuicyjnej, interpretacji tego wskaźnika. Zmiana nazwy na 

„Brak rekomendacji zmiany funkcjonowania ośrodka” sprawił, że ocena i interpre-

tacja stały się łatwiejsze. Aktualnie wynik prezentuje odsetek głosów (osób), nie-

domagających się wprowadzania zmian w działaniu Ośrodka. 

 

Data ankie-

towania 

J1 - Zadowo-

lenie klien-

tów 

J2 - Poprawa 

zadowolenia 

klientów 

J3 - Chęć 

dalszego 

korzystania 

z ośrodka 

J4 - Chęć 

polecenia 

ośrodka 

J5 - Brak reko-

mendacji zmiany 

funkcjonowania 

ośrodka 

2014-04-10 0.98 
 

1.00 1.00 0.72 

2014-07-14 0.93 -0.05 0.98 0.98 0.83 

 

Na podstawie wyników zawartych w tabeli możliwe jest przeprowadzenie oce-

ny aspektów jakościowych realizowanych usług. Aspekty te zostały uznane za klu-

czowe z perspektywy opieki nad osobami starszymi oraz z perspektywy skuteczno-

ści realizowanego procesu kontraktowania usług społecznych. Dobór wskaźników 

oraz ich późniejsza ocena oraz walidacja przeprowadzone zostały na poziomie bu-

dowania Narzędzia oraz konceptualizacji i operacjonalizacji całego obszaru.  

Późniejsze modyfikacje nie miały na celu burzenia przyjętego porządku, lecz 

raczej zmianę zakresu, czy też podniesienie użyteczności funkcjonalnej tego zesta-

wu wskaźników. W ten sposób wprowadzone zmiany nie wpłynęły na zmianę za-

sad oceny wyników, lecz uczyniły je bardziej czytelnymi i łatwiejszymi do interpre-

tacji. 
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 N

r Nazwa miernika 

Wzo-

rzec 

Pomiar 

1 

Pomiar 

2 

J1 Zadowolenie klientów 90% 98% 93% 

J2 Poprawa zadowolenia klientów  -- 
 

-0,05 

J3 Chęć dalszego korzystania z usług 90% 100% 98% 

J4 Chęć polecenia ośrodka 90% 100% 98% 

J5 Brak rekomendacji zmiany funkcjonowania ośrodka 90% 72% 83% 

 

Analizując przeprowadzoną we wcześniejszym podrozdziale analizę wyników 

MDDPS można zauważyć, że wskaźnik J5 był prezentowany w wersji wyjściowej. 

Przyjęty przez ekspertów NAWIKUS system pracy sprawił, że wprowadzane zmia-

ny miały charakter bieżący i były efektem szybkich reakcji na rekomendacje zespo-

łu monitorującego. Z tego powodu analiza wskaźników jakościowych, uzyskanych 

na podstawie badań organizacji pozarządowych, miała już nieznacznie inny charak-

ter, gdyż modyfikacje zostały wprowadzone natychmiast po wykryciu omawianych 

trudności. Fakt ten jest wart podkreślenia, gdyż pokazuje, że przyjęte przez zespół 

procedury monitoringu i rekomendacji oraz bieżącego udoskonalania Narzędzia 

pozwoliły na przeprowadzanie zmian w sposób szybki i w najmniejszym stopniu 

bezproblemowy. 

Uzyskane wyniki pozwalają na łatwą interpretację, jednak warto podkreślić 

dwa zagadnienia problemowe. Pierwszym jest trudność w pełnej interpretacji 

wskaźnika J2 – w tym przypadku wydaje się zasadne zaprezentowanie w tabeli 

wartości wyjściowej wskaźnika, ponieważ oczywiste jest, że obniżenie się wartości 

tego wskaźnika, nawet w niewielkim stopniu, to informacja negatywna. Jednak, 

jeżeli zmiana ta notowana była na bardzo wysokim poziomie to tolerancja dla tej 

zmiany powinna być inna, niż w sytuacji, kiedy wartość bazowa znajduje się poni-

żej poziomu referencji.  

Drugim niezwykle istotnym zagadnieniem, potwierdzonym badaniami po za-

kończeniu etapu wdrożeniowego, było podniesienie się poziomu realizacji potrzeb 

osób starszych. W wyniku wyraźnej artykulacji przez osoby starsze swoich potrzeb 

w trakcie badań ankietowych udało się uzyskać pozytywną odpowiedź Ośrodków. 

Stąd też, jak oceniają przedstawiciele OWOS, osoby starsze wyraźnie zmieniły 

opinie na temat konieczności wprowadzania zmian działalności Ośrodka. W ten 

sposób można wykazać proste przełożenie. Możliwości artykulacji potrzeb pozwala 

na poznanie tych potrzeb przez opiekunów i tym samym może przekładać się na ich 

realizację. Z drugiej strony wprowadzenie oceny jakościowej wymusza na OWOS 
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działania zmierzające w kierunku poprawy wartości kluczowych z perspektywy 

jakościowej wskaźników.  

Wyniki analiz jakościowych prezentowane są również w postaci graficznej. 

Zawarte w narzędziu i widoczne dla UW i UZ wykresy konsumują zawartość tabeli 

wyników. Na wykresach, w celu łatwiejszej interpretacji umieszczono czerwona 

linię, która oznacza wielkość docelową/referencyjną. Dzięki przyjęciu, jako rozwią-

zanie standardowe, prezentacji wyników w tej postaci, zarówno według opinii 

użytkowników wewnętrznych (MOPS i MOWIS), jak i NGO, ułatwiona została 

interpretacja uzyskanych wyników. Oczywiście przy zastrzeżeniu, że NGO zdecy-

dowanie rzadziej wykorzystują wyniki tych badań w swojej pracy, niż czynią to 

UW. Dlatego też te opinie, w kontekście użyteczności zarówno samych wyników 

jak i sposobu ich prezentacji są niezwykle istotne. UW działając zgodnie z wyni-

kami pozyskanymi z NAWIKUSA uznały, że praca na tej podstawie daje im pełny 

przegląd zagadnień kluczowych z perspektywy jakości usług. Prezentacje graficzne 

pozwalają na łatwiejszą ocenę jak również na intuicyjną interpretację, szczególnie 

w przypadku analiz porównawczych. 

Jedynym problemem interpretacyjnym, podkreślanym w analizie wyników pre-

zentowanych w formie tabelarycznej jest wartość wskaźnika J2. Wydaje się zasad-

na zmiana sposobu prezentacji przeprowadzona w taki sposób, aby widoczna stała 

się wartość początkowa zadowolenia klientów. Wtedy zmniejszone zostanie pole 

potencjalnych błędów interpretacyjnych 

Perspektywa NGO nie pozwala na pełną ocenę i wykorzystywanie wyników ze 

względu na techniczny problem, prezentacji danych porównawczych. Problem ten, 

choć aktualnie usuwany, jako typowy problem techniczny, obniża skalę i zakres 

oddziaływania Narzędzia na podmioty realizujące usługi. Jednym z celów prowa-

dzonych badań jakościowych i takiej prezentacji wyników było m.in. wywieranie 

presji na OWOS. Z jednej strony własne wyniki porównywane z wartością referen-

cyjną, z drugiej porównanie między podmiotami, powinny one stanowić silny im-

puls w kierunku ulepszania jakości świadczonych usług. 

Jak można zauważyć w przypadku OWOS Gaudium et Spes uzyskanie niskiego 

wyniku w kategorii oceny samej usług jak i rekomendacji zmian, spowodowało 

powstanie silnej motywacji do działania. Po przeprowadzonej I fazie badań zarów-

no MOPS, jak i podopieczni zaczęli dostrzegać większe zaangażowanie w poszu-

kiwanie rozwiązań problemów Ośrodka, jak również poszerzający się zakres spraw, 

na które podopieczni mogli mieć wpływ (widoczne opinie po II badaniu i kontroli).  

Podsumowując ten etap analizy Narzędzia: Badania jakościowe, w sposób jed-

noznaczny, wywołują zauważalną presję ukierunkowaną na podnoszenie wartości 

wskaźników oceny. Użyte wskaźniki, w sposób spójny, opisują elementy jakościo-

we w kontekście kontraktowanych usług społecznych. Stąd też konkluzja wydaje 

się zasadna, iż wprowadzenie w NAWIKUSIE systemu oceny realizowanych usług 

w zakresie jakości wywołuje pożądane skutki. Dodatkowo wykorzystanie do pre-
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zentacji wyników systemu informatycznego pozwala na podniesienie wysokiego 

już poziomu intuicyjności interpretacji wyników i zarazem pozwala na wyznacze-

nie zrozumiałego dla NGO poziomu referencyjnego – wzorowego poziomu jakości. 

W ten sposób, dając możliwość porównania, czyli przeglądania się organizacji (w 

kontekście świadczonych usług) w odniesieniu do wyników innych podmiotów, 

podniesiona została siła wywieranej presji. Dotychczas presja jakościowa, jeżeli w 

ogóle taka była, pokrywała obszar wymogów ustawowych, aktualnie powstaje pre-

sja oceny przez podmiot kontrolująco-monitorujący (presja zewnętrzna) oraz presja 

wynikająca z porównywania się podmiotów (presja wewnętrzna).  

Ocena zmiany w miernikach jakości 

N

r 
Nazwa miernika 

Po-

miar 

1 

Po-

miar 

2 

Wiel-

kość  

zmiany 

Ocena 

zmiany 

Wartość  

punk-

towa 

J1 Zadowolenie klientów 98% 93% -5% neutralna 0 

J2 Poprawa zadowolenia klientów    -0,05  neutralna 0 

J3 Chęć dalszego korzystania z usług 100% 98% -2% neutralna 0 

J4 Chęć polecenia ośrodka 100% 98% -2% neutralna 0 

J5 
Brak rekomendacji zmiany funk-

cjonowania ośrodka 72% 83% 11% pozytywna 
+1 

 

Powyższa tabela stanowi podsumowanie analizy wskaźnikowej wraz z oceną 

zmian. Ocena ta zostanie wykorzystana w kolejnym podrozdziale i będzie połączo-

na z oceną zmian wskaźników efektywnościowych oraz budowanym, na podstawie 

tych ocen, indeksem wartości. Omówienie tych ocen zostanie zamieszczone w 

miejscu gdzie możliwa stanie się całościowa interpretacja tego elementu Narzędzia. 

Mierniki efektywności 

Punktem wyjścia dla analizy efektywności jest zestaw wskaźników przedsta-

wiony w poniższej tabeli oraz wyniki uzyskane przez OWOS Gaudium et Spes w 

dwóch pomiarach. Wyniki te stanowią wartości uśrednione ze względu na różne 

okresy pozyskiwania danych do tworzenia wskaźników. Co istotne dla meritum 

poniższa tabela stanowi wersję docelową. Konstrukcja ta jest wynikiem rekomen-

dacji powstałych po pierwszym badaniu, których sednem była krytyka wstępnego 

doboru wskaźników. Mianowicie wskaźniki E2 i E5 w niektórych przypadkach 

przyjmowały wartości identyczne, co było efektem specyfiki zadań zleconych. Ina-

czej wyglądało to w sytuacji zadań współfinansowanych. Wynikła z tego koniecz-

ność przeprowadzenia zmian we wskaźnikach. W efekcie zaproponowany został 
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wskaźnik wykorzystywany projektowo do oceny realizacji procesów, a mianowicie 

„Postęp finansowy realizacji usługi”.  

Wersja tabelaryczna prezentacji wyników 

Nr Nazwa wskaźnika Wzorzec 1 pomiar 2 pomiar 

E1 
Skuteczność działań ośrodka w zakresie wsparcia 

klientów 
1 1,68 1,69 

E2 Efektywność kosztowa  -- 258,116 314,826 

E3 Udział środków własnych w realizowanym działaniu 10% 7,5% 3,9% 

E4 Efektywność zatrudnieniowa personelu 13 14,31 14,44 

 

Jak można zauważyć raport ten jest efektem prac na żywym organizmie, po-

nieważ pilotażem był rzeczywisty konkurs i często konieczności zmian nie wynika-

ły tylko z analiz, lecz także z potrzeby chwili. Oznaczało to ciągłą pracę nad zmia-

nami, które równocześnie dotykały Narzędzia i Systemu Informatycznego. Powyż-

szy przykład wyników jest tego efektem. W sposób oczywisty można to zmienić w 

druku raportu końcowego, jednak zadaniem badawczym jest pokazanie Narzędzia 

w jego rzeczywistym kształcie. W ten sposób możliwe staje się uchwycenie proce-

sowego charakteru pracy nad NAWIKUSEM. Reasumując, powyższa tabela jako 

faza przejściowa uwzględnia jedynie 4 wskaźniki efektywności, poniżej w wersji 

graficznej i w ocenie zmiany wskaźnik E5 jest już w pełni uwzględniony. 

Istotnym elementem wpływającym na postrzeganie wartości wskaźników efek-

tywności oraz ich zmiany w czasie jest fakt innego okresu sprawozdawczego dla 

danych efektywnościowych i jakościowych. Różnica ta pokazuje, że możliwości 

oceny i interpretacji zmian wskaźników efektywności są zdecydowanie większe niż 

jakościowych. Dzięki temu jest możliwe szybsze uchwycenie pewnych tendencji, 

jednak równocześnie pojawia się problem interpretacyjny związany ze zbyt szybką 

oceną nieuwzględniającą naturalnych procesów wywołujących zmiany lub fluktu-

acje jak np. sezonowość. W ten sposób często dochodzi do nadinterpretacji zmian i 

sugerowanie występowania trendów w miejscu, gdzie mamy do czynienia ze zmia-

ną cykliczną. Dlatego też rekomenduje się w pierwszym kroku wprowadzenie 

uśrednionych wartości kwartalnych do oceny efektywności, aby nie zaburzać har-

monogramu sprawozdawczego, a z drugiej strony, aby w pozycji obserwatora zo-

stał zachowany należyty dystans czasowy. Docelowo okres sprawozdawczy dla obu 

efektywności powinien zostać zrównoważony. 

W przypadku wskaźnika E1 zasadność tego wskaźnika jest oczywista i została 

już omówiona, podobnie jak i innych wskaźników, na etapie konceptualizacji i 

dalej podczas tworzenia katalogu wskaźników. W tym miejscu ocenie został pod-
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dany efekt, co oznacza rzeczywistą funkcjonalność oraz formalną poprawność, 

spójność i zdolność interpretacyjną.  

W poniższym przykładzie widoczne staje się, że E1 jest jedynym ze wskaźni-

ków, którego funkcjonalność, w przypadku prezentacji wyników miesięcznych, jest 

bardzo wysoka. W szczególności dotyczy to interpretacji wskaźnika przez NGO. 

Przy czym zarówno z perspektywy NGO jak i MOPS wartość tego wskaźnika po-

zwala m.in. na projektowanie wydatków w kolejnych okresach. W przypadku pre-

zentacji graficznej można zauważyć, że odpowiednią wartością odniesienia byłby 

pułap referencji niższy niż 100%. Przy czym, bez wątpienia, wartość oczekiwana 

powinna wynosić właśnie 100%, jednak konieczne jest wyznaczenie progu akcep-

towalności np. na poziomie 90%. Po przekroczeniu tej wartości (spadek poniżej 

90%) konieczne staje się wdrożenie działań naprawczych. 

 

Wskaźnik E1  

Data od Data do 
Liczba osób korzy-

stających z usługi 

Planowana 

liczba osób 
Wskaźnik E1 

2014-01-01 2014-01-31 65 70 0.93 

2014-02-01 2014-02-28 64 70 0.91 

2014-03-01 2014-03-31 60 70 0.86 

2014-04-01 2014-04-30 65 70 0.93 

2014-05-01 2014-05-31 65 70 0.93 

2014-06-01 2014-06-30 67 70 0.96 

2014-07-01 2014-07-31 65 70 0.93 

2014-08-01 2014-08-31 59 70 0.84 

 

Wskaźnik E2 jest obliczany na podstawie wartości kosztu usługi w danym 

okresie czasu i uśrednionej liczbie uczestników. Jest to typowy wskaźnik kosztu 

jednostkowego usługi. Wskaźnik ten jest niesłychanie użytecznym narzędziem dla 

wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie monitorowania kontraktowa-

nych usług społecznych. Jest to wskaźnik porównawczy pozwalający na porówna-

nie kosztów podobnych usług w przekroju różnych podmiotów realizujących te 

usługi. Z jednej strony NGO, które wiedzą, na jakich poziomach cenowych jest 

dostępna dana usługa, mogą dostosowywać cenę świadczonych przez siebie usług 

do cen innych podmiotów. Z drugiej strony jednostki nadzorujące mogą badać 
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przekrojowo kształtowanie się kosztów usług oraz badać proces możliwych zmian 

tych kosztów w czasie.  

 

Wskaźnik E2  

Data od Data do 

Średniomiesięczna 

liczba osób korzystają-

cych z usługi 

Koszty 

ogółem 
Wskaźnik E2 

2014-01-01 2014-03-31 63 47039.4 746.66 

2014-04-01 2014-06-30 66 54525.04 826.14 

 

W tym przypadku zmiana w czasie może być zdecydowanie bardziej niepoko-

jącym zjawiskiem niż różnica pomiędzy podmiotami. Jednak po to, aby ustalić 

ostateczny obraz kosztów i wartości danej usługi konieczne jest obliczanie tego 

wskaźnika w okresach minimum kwartalnych a nie miesięcznych. Takie działanie 

ma na celu uwzględnienie zmiany poziomu kosztów wynikających z czynników 

sezonowych. Podsumowując, także w przypadku tego wskaźnika rekomenduje się 

wykorzystywanie wyników z dłuższego niż dotychczas okresu. 

Wskaźnik E3 w prezentowanym przypadku nie pokazuje wyniku w formie 

oczekiwanej. W związku z tym należy uznać, że dla działań, w prezentowanym 

obszarze, nie jest konieczne wprowadzanie go do portfela wskaźników, jednak 

ważną informacją jest zróżnicowanie zadań zlecanych podmiotom pozarządowym 

przez Gminę. W opisywanym przypadku mamy do czynienia z zadaniem zleconym, 

co oznacza pokrycie wszystkich kosztów przez podmiot zlecających (tutaj GMK). 

Z powodu możliwości wystąpienia różnych typów zadań w konkursach na świad-

czenie usług społecznych uznano, że wskaźnik ten, choć faktycznie bezużyteczny 

dla zadań zleconych, będzie jednak wyraźnie wskazany w sytuacjach bardzo czę-

stych konkursów dotyczących zadań współfinansowanych przez Gminę. W związ-

ku z tym brak zmiany wartości tego wskaźnika nie wpływa na ocenę efektywności 

analizowanych usług społecznych. Jednak w przypadku zadań współfinansowanych 

radykalne zmiany wartości tego wskaźnika wymuszają konieczność podjęcia prze-

widzianej procedurą interwencji. Co oczywiste ten wskaźnik nie może być prezen-

towany w ujęciu miesięcznym. Głównym problemem, podobnie jak w poprzednich 

przypadkach jest możliwość nadinterpretacji i odnajdywanie trendów lub tendencji 

tam gdzie występujące zmiany mają charakter egzogeniczny np. wynikają z sezo-

nowości. 
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Wskaźnik E4 

Data od Data do 
Liczba osób korzysta-

jących z usługi 

Liczba osób 

zatrudnionych 

w etatach 

Wskaźnik E4 

2014-01-01 2014-01-31 65 1.5 43.33 

2014-02-01 2014-02-28 64 1.5 42.67 

2014-03-01 2014-03-31 60 1.5 40 

2014-04-01 2014-04-30 65 1.5 43.33 

2014-05-01 2014-05-31 65 1.5 43.33 

2014-06-01 2014-06-30 67 1.5 44.67 

 

Koncepcja wskaźnika E4 jest istotnym elementem spójnego myślenia o infor-

macji dostarczanej użytkownikom Narzędzia. Brak takiej informacji i brak monito-

ringu w tym zakresie zaburzałby w sposób szczególny równowagę, pomiędzy jako-

ścią a efektywnością realizowanych usług społecznych. Ocena tego obszaru ma na 

celu przeciwdziałanie sztucznemu podnoszeniu efektywności kosztowej poprzez 

redukcję zatrudnienia. Jednak wskaźnik ten nie jest pozbawiony wad, w tym przy-

padku wszelkie analizy skutkują przerzuceniem na barki decydentów możliwości 

liczenia zatrudnienia w formie innej niż umowa o pracę. Aktualnie stanem natural-

nym jest optymalizacja form zatrudnienia i zarazem optymalizacja zatrudnienia w 

ogóle. W związku z tym radykalnie obniża się liczba osób zatrudniona na umowę o 

pracę (posiadająca etat), natomiast mnożą się byty w postaci różnych elastycznych 

umów o pracę (w niepełnym wymiarze czasu pracy, czy z rozliczeniem zadanio-

wym), jak również umów o charakterze cywilnoprawnym (umowy zlecenia, umo-

wy o dzieło). W takich przypadkach trudno jest obliczyć wskaźnik godzący z jednej 

strony prawdziwe informację o formalnym zatrudnieniu, a z drugiej faktyczną licz-

bę godzin przepracowaną przez różne osoby na rzecz podmiotu w celu realizacji 

usługi.  

Ważnym krokiem jest ostateczne rozstrzygnięcie kwestii zatrudnienia, albo 

przyjmowane będą wartości zatrudnienia wyrażonego w pełnych etatach, albo 

przyjmiemy proponowaną w ramach NAWIKUSA metodę obliczania godzin pracy 

opiekuńczej realizowanej przez różne osoby, a których działania mają na celu reali-

zację usługi (w przeliczeniu na etaty – 40 godzin tygodniowo). Zasadne jest roz-

strzygnięcie, czy bardziej istotne jest kryterium formalne – ilość etatów, czy kryte-

rium merytoryczne – ilość godzin pracy. Rozstrzygnięcie to nie jest możliwe do 

zrealizowania na poziomie Narzędzia, ponieważ wymusza na partnerze, jakim jest 

GMK zmianę podejścia do obliczania tych wartości. Wymóg ten jest uzależniony 
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od decyzji administracyjnej. Zespół NAWIKUS w swoich rekomendacjach zapro-

ponował nowe podejście do tego zagadnienia. Podejście to wymuszałoby precyzyj-

ne obliczanie zatrudnienia w kontekście działań zleconych przez podmiot usługi 

świadczący, jednak pozwoliłoby to urealnić wartość ponoszonych kosztów na jed-

nego pensjonariusza. Jest to wydaje się istotne z perspektywy NGO, ponieważ 

zwiększenie obciążeń biurokratycznych może przynieść w końcu uzasadnienie dla 

podnoszenia wartości przewidywanych kosztów obsługi w kolejnych konkursach. 

Gmina zapoznając się z faktycznymi kosztami opieki, może urealniać przewidywa-

ne wydatki nie wybierając jedynie drogi optymalizacyjnej, lecz drogę utrzymania 

standardów jakości świadczonych usług społecznych. 

 

Wskaźnik E5 

Data od Data do Koszty dotychczasowe 
Wartość 

usługi 
Wskaźnik E5 

2014-01-01 2014-03-31 47039.4 873600 .05 

2014-04-01 2014-06-30 101564.44 873600 .12 

 

W nawiązaniu do uwagi, zamieszczonej w poprzedniej części, a opisującej 

ewolucję tego wskaźnika, w tym miejscu zostanie omówiony ostateczny kształt, 

wynik i prognozowany efekt wprowadzenia go do portfela mierzącego efektywność 

wdrażanych usług społecznych. Podstawowym celem wskaźnika E5 jest podkreśle-

nie procesowego charakteru realizowanego zadania. Wskaźnik ten powinien uświa-

damiać podmiotom konieczność strategicznego planowania wydatków oraz projek-

cji działań w odniesieniu do dostępności środków w czasie całego trwania kontrak-

tu. Wskaźnik ten przydaje się jednostce nadzorującej w procesie monitorowania.  

Zasadne wydaje się użycie w prezentacji graficznej krzywej ekwipartycji (pro-

sta dzieląca przestrzeń wykresu na dwie połowy – zbiór wartości proporcjonal-

nych). Dzięki temu możliwa staje się łatwa ocena skali zaawansowania wydatko-

wania środków przez podmiot realizujący usługi. Przekroczenie wartości w sposób 

wyraźny, zarówno w górę jak i w dół, będzie wskazywało na zbyt wysoki poziom 

koncentracji wydatków w jakimś okresie. Z jednej strony może to świadczyć o zbyt 

wysokim poziomie wydatkowania środków – jeśli wartość wskaźnika będzie kształ-

tować się powyżej krzywej ekwipartycji, w drugim przypadku, kiedy wartość 

wskaźnika będzie się znajdowała wyraźnie poniżej krzywej, będzie to świadczyło o 

zbytniej koncentracji środków, co może przekładać się na późniejsze problemy z 

wydatkowaniem środków i aktualne problemy z zapewnieniem odpowiedniego 

poziomu jakości świadczeń. 
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Indeks wartości 

Głównym elementem oceny całego procesu są wielkości zmiany, które zostały 

zawarte w znajdującej się poniżej tabeli. Podsumowanie to stanowi podstawę re-

komendacyjną procesu monitorowania. Z jednej strony jest to jego podsumowanie, 

z drugiej kierunkowskaz dla przyszłych działań. Zamieszczona poniżej tabela pre-

zentuje w pierwszej kolejności rzeczywiste wyniki, jako „wielkość zmiany”. Na-

stępnie, na podstawie przedstawionego w dalszej części algorytmu, przypisuje się 

temu wynikowi wartość punktową, a w kolejnym kroku wartość interpretacyjną tzn. 

„ocenę zmiany”.  

Ocena zmiany w miernikach jakości  

N

r 
Nazwa miernika 

Wiel-

kość 

zmiany 

Ocena zmia-

ny 

Wartość 

punkto-

wa 

J1 Zadowolenie klientów -5% neutralna 0 

J2 Poprawa zadowolenia klientów    neutralna 0 

J3 Chęć dalszego korzystania z usług -2% neutralna 0 

J4 Chęć polecenia ośrodka -2% neutralna 0 

J5 
Brak rekomendacji zmiany funkcjonowania 

ośrodka 
11% pozytywna 1 

 

Przyjęta skala pozwala na przedstawienie poniższych wyników, jak neutral-

nych, jedynie w przypadku wskaźnika J5 zmiana została oceniona pozytywnie. W 

przypadku wskaźników i oceny dynamicznej konieczne jest zwrócenie uwagi na 

możliwość wystąpienia kilku rodzajów błędów interpretacyjnych, co jest tematem 

szkoleń i zadań realizowanych podczas warsztatów. Błędy te głównie dotyczą bra-

ku wspólnej interpretacji wskaźnika dynamiki wraz z poziomem ogólnym wskaźni-

ka bazowego. Przykładem jest jednoznacznie „pozytywna” interpretacja wskaźnika 

J5, warto przypomnieć, że wskaźnik ten mimo wyraźnego wzrostu wciąż znajduje 

się poniżej wartości referencyjnej (próg akceptowany). Drugim błędem jest nadin-

terpretacja spadków wartości wskaźników, czyli negatywna ocena zmiany, która 

mimo wszystko mieści się w granicach akceptowalnych norm. Redukcji tego błędu 

służy odpowiednia, wielokrotnie przetestowana w trakcie realizacji badań, skala 

ocen zmian. W szczególności na podkreślenie zasługuje dość szeroki przedział dla 

neutralności. Takie działania są niezwykle istotne z perspektywy oceny, gdyż zbyt 

pochopne działania mogą źle przysłużyć się całej usłudze i komfortowi osób star-

szych. 
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Tabela oceny zmiany efektywności nie jest tak czytelna w interpretacji. Pro-

blemy interpretacyjne wynikają z dwóch czynników. Przeprowadzenie oceny po-

ziomu kapitału własnego, z powodów już omówionych, jest możliwa, aczkolwiek 

niezasadna. Ocena postępu finansowego w realizacji usługi jeszcze nie jest w pełni 

przygotowana, stąd system nie oblicza tej wartości automatycznie, choć prezentuje 

wartość na wykresie. W tym miejscu dyskusji podlega jeszcze ustalenie docelowej 

postaci wskaźnika, czy ma być to prezentacja zaangażowania środków wyrażana w 

procentach, czy też wartość odnosząca się do punktu w czasie i będąca oceną od-

chylenia od równomiernego wydatkowania środków. Z tego powodu wskaźnik ten, 

choć zrozumiały i przejrzysty w interpretacji, wciąż jest uznany za wskaźnik „nie-

dokończony”. 

Mimo kilku zastrzeżeń rekomendacje dotyczą jedynie wskaźnika E5, gdyż osta-

teczne potwierdzenie jego algorytmu jest kluczowe dla całego procesu interpretacji. 

 

Ocena zmiany w miernikach efektywności  

Nr Nazwa miernika 
Wielkość zmia-

ny* 
Ocena zmiany 

Wartość punkto-

wa 

E1 

Skuteczność działań ośrodka 

w zakresie wsparcia klien-

tów 

-2,75% neutralna 0 

E2 Efektywność kosztowa 9,62% 
mało nega-

tywna 


E3 
Udział środków własnych w 

realizowanym działaniu** 
-- -- -- 

E4 
Efektywność zatrudnieniowa 

personelu 
-0,53 neutralna 0 

E5 
Postęp finansowy realizacji 

usługi 
      

* Różnica między pomiarem 1 a 2 

** Zmiana względem wzorca 

Kolejna tabela, która jest podsumowaniem dwóch poprzednich tabel, stanowi 

podstawę dla wyliczenia indeksu wartości. Indeks jest wskaźnikiem podlegającym 

interpretacji wykonawczej (reaktywnej). Oznacza to, że w kontekście uzyskanych 

wyników interpretacja będzie rekomendacją do konkretnego działania, w odpowie-

dzi na uzyskane wyniki. Na poniższym przykładzie można zauważyć jak tworzony 

jest licznik i mianownik indeksu – użyte w naszym przypadku średnie arytmetyczne 

mogą zostać zastąpione sprofilowanymi do konkretnych działań średnimi ważony-

mi, dzięki temu możliwe będzie profilowanie siły oddziaływania każdego ze 
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wskaźników. Sposób tworzenia indeksu, wraz ze sposobem prezentacji, należy 

uznać za niezwykle istotny element całego modułu monitorującego. Takie ułatwie-

nie interpretacyjne pozwala również przejść jednostce nadzorującej z oceny stricte 

formalnej do oceny koncentrującej się na równowadze efektywności i jakości. W 

efekcie siła oddziaływania tego indeksu nie będzie ograniczona, jak wstępnie pla-

nowano, do działań wewnętrznych podmiotów realizujących usługi, możliwe stanie 

się jego wykorzystanie do całego katalogu działań JST. 

 

Jakość 
J1 J2 J3 J4 J5 Suma Średnia 

0 0 0 0 1 1 0,2 

Efektywność 
E1 E2 E3 E4   Suma Średnia 

0  --- 0    

 

Indeks służący podsumowaniu wszystkich działań monitorujących. Wartość in-

deksu sugeruje konieczność zwrócenia uwagi na obszar efektywności, gdzie sytu-

acja w niektórych obszarach może wymagać interwencji. 

Indeks Wartości =  

+0,20 

0,33 

Szczegółową interpretację należy przeprowadzać na podstawie przygotowanych 

poniżej tabeli. Wysoki poziom funkcjonalności Narzędzia, jakim jest NAWIKUS, 

przejawia się w szerokim wsparciu procesu odejmowania decyzji. O ile sam indeks 

wartości przedstawia propozycję wyjściową koniecznych do realizacji działań, to 

tabele rozwijające interpretację indeksu pozwalają na oparcie na nich poprawnej 

decyzji operacyjnej, jak również strategicznej - w przypadku z jednej strony kon-

traktów długoletnich, z drugiej całego procesu formułowania postaw i oczekiwa-

nych zachowań (tu np. nacisk na długofalowy wzrost jakości w kontekście świad-

czenia usług społecznych). 
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N

r 
Nazwa miernika Ocena zmiany Wnioski 

J1 Zadowolenie klientów neutralna Zmiana w normie. 

J2 Poprawa zadowolenia klientów neutralna Zmiana w normie. 

J3 Chęć dalszego korzystania z usług neutralna Zmiana w normie. 

J4 Chęć polecenia ośrodka neutralna Zmiana w normie. 

J5 
Brak rekomendacji zmiany funkcjonowania 

ośrodka 

mało pozy-

tywna 

Zmiana powyżej 

normy. 

 

 

Nr 
Nazwa miernika Wniosek 

E1 
Skuteczność działań ośrodka w zakresie wsparcia 

klientów 
Zmiana w normie. 

E2 
Efektywność kosztowa 

Podjęcie działań napraw-

czych 

E3 Udział środków własnych w realizowanym działaniu bd. 

E4 Efektywność zatrudnieniowa personelu Zmiana w normie. 

E5 Postęp finansowy w realizacji usługi  
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ROZDZIAŁ 5. 

 EFEKTY WDROŻENIA NAWIKUS – WYNIKI BADAŃ 

REALIZOWANE W TRAKCIE I PO WDROŻENIU 

5.1. Badania realizowane w trakcie wdrożenia – Ocena Wstępnej 

Wersji Produktu Finalnego – badania jakościowe 

W ramach realizowanego projektu zdecydowano się na przeprowadzenie 8 

wywiadów pogłębionych z przedstawicielami GMK i NGO oraz MDDPS. Ze stro-

ny NGO na udział w badaniu zgodę wyraziły dwa spośród trzech ośrodków wspar-

cia osób starszych, w których wdrażano metodę NAWIKUS. Osobami badanymi ze 

strony GMK byli zarówno urzędnicy bezpośrednio zaangażowani w projekt (przed-

stawiciele MOWIS i MOPS) jak i przedstawiciele tych jednostek UMK, które w 

przyszłości mogłyby być zainteresowane wykorzystaniem metody lub jej części w 

swojej pracy (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Wydział Sportu). Przeprowadzony został także wywiad zogni-

skowany z przedstawicielami wszystkich filii Miejskiego Dziennego Domu Pomo-

cy Społecznej w Krakowie. 

Podstawowym celem w prowadzonych badaniach było zebranie informacji 

wśród bezpośrednich użytkowników metody i systemu (grupa 1) dotyczących na-

stępujących obszarów: 

 identyfikacja słabych i mocnych stron procesu wdrażania narzędzia NA-

WIKUS, 

 ocena stosowania metody NAWIKUS, 

 ocena zastosowania pomocniczych metod zbierania danych i zakresu ich 

wykorzystywania, 

 ocena zastosowania SI NAWIKUS (aplikacji komputerowej). 

W przypadku potencjalnych użytkowników (grupa 2) dotyczyło to: 

 oceny możliwości stosowania metody NAWIKUS w jednostce, 

 sugestii w zakresie dostosowania metody/aplikacji do potrzeb jednostki. 

Wywiady realizowane były w okresie od 5.06.2014 do 25.06.2014. W trakcie 

badań posługiwano się wystandaryzowanym scenariuszem wywiadu, dopuszczano 

jednak bieżące modyfikacje w przygotowanym narzędziu zgodnie z założeniami 

techniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), których najważniejszym 

celem jest uzyskanie jak najbardziej dokładnych informacji od Respondentów.  
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Zebrany materiał poddano analizie, której wyniki zaprezentowano w poniż-

szych tabelach koncentrując się na głównych obszarach badawczych. 

 

Identyfikacja słabych i mocnych stron procesu wdrażania Narzędzia  

Warto zwrócić uwagę, że wszyscy respondenci z grupy 1, niezależnie od peł-

nionych funkcji, na pierwszy plan w swoich narracjach wysuwali zagadnienia doty-

czące aplikacji komputerowej i problemów bądź nadziei związanych z jej funkcjo-

nowaniem. Niewielu z naszych rozmówców traktowało aplikację jako część szer-

szej metody, na którą składały się założenia dotyczące sposobu obsługi klienta, 

sposobu pomiaru, poziomu kontroli jakości świadczonych usług czy ustanawiania 

standardów świadczenia usług. Bliższe było im myślenie o NAWIKUSIE jako ge-

neratorze ofert. Myślenie takie zaznaczało się także wśród przedstawicieli grupy 2. 

Należy jednak podkreślić, że ta grupa nie miała bezpośredniej styczności z pełną 

metodą, a jedynie uczestniczyła w szkoleniach z obsługi aplikacji komputerowej. W 

przypadku grupy 1 rozumienie takie wskazuje z jednej strony na niedostrzeganie 

kompleksowości proponowanej metody, a z drugiej wynikać może z faktu koncen-

trowania się respondentów na elementach procesu wdrażania, z którymi wiązało się 

najwięcej emocji. Analiza zebranego materiału sugeruje, że proces nauki obsługi, a 

następnie korzystania z aplikacji był dużym wyzwaniem zarówno dla NGO jak i 

GMK i wymagał od nich dużego stopnia zaangażowania. W związku z naturalnymi 

na etapie testowania problemami technicznymi proces ten wiązał się z dużym po-

ziomem zaangażowania wszystkich uczestników projektu oraz z bardzo dużym 

stresem. 

GMK 

Proces wdrażania wiązał się z 

dużą ilością pracy i stresu 

Dobrze, że udało się ten system już wdrożyć. Było 

tyle jego wersji i związanych z nimi prac, że trudno 

było sobie z tym wszystkim poradzić. 

Niejednoznaczny stosunek NGO i 

urzędników do metody NAWI-

KUS 

Pojawienie się systemu spowodowało, że wiele 

organizacji dostrzegło w nim szanse na uniknięcie 

błędów rachunkowych, pominięcia jakichś elemen-

tów oraz uniknięcie podwójnej roboty. 

Niechęć urzędników do systemów 

informatycznych wynika z niskie-

go stopnia ich integracji i przy-

zwyczajenia do papierowych for-

mularzy 

Każdy nowy system wprowadzany w urzędzie gene-

ruje złe nastroje, bo wymaga dodatkowego nakładu 

pracy i utrudnia codzienne działanie […]. W tej 

chwili w urzędzie jest ponad 10 systemów, które 

urzędnik musi obsługiwać. Jest to trudne, bo każdy z 

nich jest inny i wymaga innych umiejętności. Do-

datkowo urzędnicy przyzwyczaili się już do przygo-

towania wszystkiego w postaci dokumentów papie-

rowych […]. Nowy system zawsze powoduje nie-

chęć zwykły urzędników przyzwyczajonych do 
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dokumentów […]. 

Błędy techniczne w aplikacji i jej 

dostosowanie do potrzeb MOPSu 

powodowało trudności przy wyko-

rzystaniu jej przez MOWIS 

 

 

 

 

Konieczność ręcznego poprawia-

nia składanych wniosków 

W aplikacji były błędy, które powodowałyby odrzu-

cenie przez system wniosku ze względów formal-

nych. Brak było możliwości zapisania nazwy pro-

jektu. Aplikacja domyślnie przygotowana pod kon-

kurs MOPSU, w których nazwa zadania jest taka 

sama jak nazwa projektu w naszym przypadku nie 

działała -  

– zadania, które my realizujemy z zakresu promocji 

wolontariatu mają bardzo różne nazwy. 

Nie ma trybu uzupełnień i nie można poprawić 

błędów formalnych, które wykluczają skierowanie 

wniosku do oceny merytorycznej - tytuł zadania nie 

korespondował z nazwą działań a umową spisana na 

konkretny projekt. Musi istnieć możliwość wpisania 

nazwy projektu – radziliśmy sobie w ten sposób, że 

poprawialiśmy błędy ręcznie, skanowaliśmy te po-

prawki i wprowadzaliśmy je do systemu. 

Pozytywna ocena metody jako 

mobilizującej do częstszych kon-

troli  

Zmobilizowało nas to do zwrócenia większej uwagi 

na kontrolę […] NAWIKUS umożliwia większą 

kontrolę sprawozdań. Daje możliwość pójścia na 

kontrolę w każdym ośrodku; zaplanowane 2 kontro-

le – jedna wizja lokalna i „finansówka”. Kontrola 

nie była wcześniej tak często realizowana. Przy 

OWOS nie ma żadnego rozporządzenia, co miałoby 

być sprawdzane, więc te standardy NAWIKUSA 

ułatwiają kontrolowanie 

Widać zmiany w placówkach, 

które zaistniały dzięki zastosowa-

niu metody 

Przed wprowadzeniem NAWIKUSA nie było roz-

mów o oczekiwaniach osób wymagających wspar-

cia. Siostry [prowadzące jeden z OWOS] wprowa-

dziły indywidualny plany wsparcia osoby niepełno-

sprawnej. Na Zielonym [inny OWOS] nic się nie 

zmieniło, ale przykład rozwiązania wprowadzonego 

przez siostry może zmotywować innych do podob-

nych działań. 

Pozytywna ocena NAWIKUSA 

jako generatora wniosków z za-

strzeżeniem, że nie jest dostoso-

wany do konkursów ogłaszanych 

poza MOPSem 

NAWIKUSA bardzo sprawdził się, jako generator 

wniosków (łatwiej przygotować i zweryfikować 

ofertę oraz sprawdzić sprawozdanie). Dopracowania 

wymaga on jednak do potrzeb konkursu ogólnego 

(spoza MOPS). 
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Ocena stosowania metody NAWIKUS 

W związku z pojawiającymi się problemami technicznymi w funkcjonowaniu 

aplikacji respondenci zwracali uwagę na zwiększanie ilości czasu potrzebnej na 

wykonanie pewnych czynności. Respondenci dostrzegali także duży potencjał me-

tody NAWIKUS. Zwłaszcza przedstawiciele GMK zwracali uwagę na szereg pozy-

tywnych aspektów wiążących się z planowanym sprawnym funkcjonowaniem apli-

kacji komputerowej. W jednym przypadku pojawiła się uwaga dotycząca zasadno-

ści wprowadzania standardów jakości, która krytykowała zasadność ich wprowa-

dzania, w pozostałych przypadkach wyraźne było koncentrowanie się głównie na 

aplikacji komputerowej, co przedstawione zostało w poprzednim punkcie. 

 

GMK 

Traktowanie metody jako zalążka 

zmian, pewnego etapu przejścio-

wego 

Na razie nie musimy na tym pracować a jak już 

będzie to obligatoryjne to pewnie będzie większy 

stres związany z korzystaniem z tego systemu. 

Negatywne nastawienie do meto-

dy i narzędzia wynika z dużej 

ilości błędów w narzędziu i ko-

nieczności nauczenia się nowych 

rzeczy – traktowane na razie, jako 

dodatkowe obciążenie 

NAWIKUS jest zadaniem, którym muszę się dodat-

kowo zajmować. Na razie nie jest, ale będzie uła-

twieniem dla podmiotów. Jeszcze jest za wcześnie, 

aby wyciągać wnioski, nie jestem tak dobrze zapo-

znana z tym programem. 

Duże nadzieje na przyszłe funk-

cjonowanie systemu, po wyelimi-

nowaniu błędów technicznych 

aplikacji 

 

 

 

 

 

System, jako narzędzie do ujedno-

licenia procedur i eliminacji błę-

dów formalnych 

Cenne jest dążenie do ustandaryzowania procedur 

przeprowadzania konkursu ofert. Obecnie różne 

gminy i miejskie jednostki organizacyjne organizują 

konkursy i pojawiają się niuanse – inne algorytmy, 

inne punkty, inne zasady trybu uzupełnień. Ustanda-

ryzowanie tego uporządkuje i ujednolici przeprowa-

dzanie konkursów w gminie, pozostawi mniejszy 

margines na niedomówienia i niejasności/ 

 

Mam nadzieje, że NAWIKUS będzie strażnikiem, 

który przyczyni się do wyeliminowania błędów for-

malnych oraz pozwoli przygotowywać lepsze oferty. 

 

Ocena zastosowania pomocniczych metod zbierania danych i zakresu ich wy-

korzystywania 

Analiza wypowiedzi respondentów w tym obszarze wskazuje na brak wykorzy-

stywania danych zbieranych pomocniczymi metodami, co wskazywać może na 

przedstawiony wcześniej problem rozumienia metody NAWIKUS jedynie jako 

nadbudowy dla aplikacji komputerowej. Należy także zwrócić uwagę, że wywiady 

realizowane były w okresie, w którym wciąż pracowano nad wyeliminowaniem 
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błędów w module sprawozdawczości. Pewne dane mogły nie być wykorzystywane 

przez NGO i GMK z tego względu, że nie były dostępne.  

NGO 

Traktowanie procesu oceny speł-

niania standardów jako zbędnej 

koniczności, brak dyskusji wokół 

standardów  

Porozmawialiśmy i to wystarczy […]. Przy tworze-

niu oferty konkursowej to było ważne a teraz to już 

niech inni się tym martwią. Jak inni nie mają odpo-

wiednich danych to niech je sprawdzają [...]. U mnie 

wyszło, że nie pytam o oczekiwania w stosunku do 

oferty placówki. Ale to przecież nie ma znaczenia - 

jak są zdrowi i przychodzą to wiem co chcą robić i 

co lubią. To może mieć znaczenie przy chorych so-

matycznie. 

Pozytywna ocena przebiegu i 

realizacji badania satysfakcji 

klientów 

Przysłali z MOPSu ankiety to je wypełnili [...]. Są 

przyzwyczajeni do ankiet, wiedzieli jak je poprawnie 

wypełnić. 

Wyniki z badania satysfakcji nie 

były wykorzystywane, zostały 

wprowadzone i przekazane do 

MOPSu 

Nie było dyskusji nad zebranymi danymi, zostały 

wysłane do MOPS. 

Podczas badania opinii klientów 

pojawiają się coraz większe rosz-

czenia i oczekiwanie, że zgłaszane 

pomysły będą realizowane a środ-

ki na to nie pozwalają 

Pewna roszczeniowość uczestników nam się poja-

wiała przy kolejnej ankiecie. Zgłaszają oni coraz 

więcej propozycji tego co można zmienić. Stają się 

coraz bardziej roszczeniowi. 

 

Gdyby za tymi badaniami szły środki to byłoby ge-

nialnie 

Standardy oceniane pozytywnie, 

jednak w wielu ośrodkach jest 

problem z ich spełnianiem. Ko-

nieczne do porównywania ośrod-

ków  

 

 

Brak wewnętrznej dyskusji nad 

standardami  

 

Podkreślenie znaczenia standar-

dów dla możliwości porównań 

między ośrodkami 

Nie spełniamy w większości placówek tych wymo-

gów, nie ma szans na wprowadzenie wózka inwa-

lidzkiego do ośrodka, łazienki itp., montowane są 

pochylnie, obchodzenie na około, nawet jak jest 

pochylnia to drzwi są za wąskie i do budynku i do 

WC. 

 

Nie mieli standardów pracownicy filii u siebie, więc 

nie było o czym rozmawiać. Zgoda, że powinny być 

realizowane podstawowe standardy we wszystkich 

placówkach świadczących usługi. Można byłoby 

porównać standardy między ośrodkami. 

Sceptycyzm w odniesieniu do 

proponowanych standardów jako 

ograniczających dostępność kon-

kursów dla NGO, przez co 

sprzecznych z ustawodawstwem 

Czy mamy formalno-prawną możliwość narzucenia 

standardów i ograniczenia dostępności? Wiele uwa-

ża, że można to załatwić jednym zarządzeniem pre-

zydenta. A jeśli one będzie sprzeczne z ustawodaw-

stwem ogólnokrajowym? 
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Postulat jak największego zawę-

żania zakresu standardów 

 

Jest w konkursie ofert ocena merytoryczna, więc nie 

tylko cena jest kryterium wyboru […] np. wyższe 

wykształcenie albo podyplomowe w danym zakresie 

[…]. 

 

Stawianie obligatoryjnych wymogów dla organizacji 

powoduje ograniczenie dostępności (np. wykształce-

nie, które nie ma wpływu na realizację usługi). Wy-

braliśmy takie, które łączą się bezpośrednio z reali-

zacja zadania, staramy się żeby konkursy były do-

stępne dla wielu organizacji. 

Propozycja realizacji badania 

satysfakcji klientów raz w roku 

Nie ma sensu robić tego za często. Propozycja nasza 

jest taka aby taka ankieta była robiona raz na rok. 

Inaczej będą pisać to samo, miasto potrzebuje pa-

pierów, więc chcą jak najwięcej zbierać informacji 

[…]. Korzystający z naszych usług chcą częściej 

chodzić do kina i do teatru, ośrodek dla nich to 

miejsce zabawy, okazja do wyjścia z domu. 

Wskaźniki efektywności liczone w 

oparciu o frekwencję na obecny 

moment nie oddają dobrze rze-

czywistości. Frekwencja powinna 

być liczona rocznie lub kwartalnie 

na podstawie średnich, co zagwa-

rantuje większą elastyczność w 

wydawaniu przyznanych środków 

W umowie jest, że jak nie ma 70% frekwencji to 

zabierają środki. Listy muszą być podpisywane, bo 

za podopiecznym idzie pieniądz, więc warto to zbie-

rać żeby wiedzieć, na co idą te pieniądze […]. Fre-

kwencja powinna być raz na rok badana. 

Lepiej byłoby środki rozliczać rocznie lub kwartal-

nie a nie miesięcznie, wtedy lepiej byłoby nimi za-

rządzać. Trzeba byłoby to tak zrobić jak jest w 

PFRONIE. 

Badanie satysfakcji klienta co 3 

miesiące jest nieuzasadnione 

Pytają, dlaczego to samo musimy wypełniać i narze-

kają, że to już było i co tam nowego mają pisać[…] 

u nas też są przeważnie te same osoby i się i nie 

zmieniają się ich opinie. […] dwie ankiety na rok 

wystarczą, bo nie jest to nic ciekawego do wypeł-

niania. 

Dane z badania satysfakcji klienta 

nie były omawiane, Respondentka 

nie znała ich wyników  

Ja to tylko zebrałam i oddałam Pani z MOPSu i tyle. 

W zasadzie nie wiem, co tam z tego wyszło. 

Wskaźnik efektywności wykorzy-

stujący frekwencję jest problema-

tyczny z perspektywy Respon-

dentki  

Problem z liczeniem frekwencji. Dofinansowanie 

jest na 30 osób a frekwencja liczona od decyzji, a ta 

wskazuje na 39 osób. Wcześniej liczone było to od 

zakontraktowanych osób a nie decyzji […]. Jest 

problem, bo coraz więcej osób nie ma już siły żeby 

być tutaj codziennie, przychodzą, co drugi dzień. 

Problemy z frekwencją wynikają z 

problemów z przepływem infor-

macji o działaniu takich placówek 

Problem z przepływem informacji o działaniu 

ośrodków. Nie do wszystkich informacje te docierają 

[…]. Ludzie jak tu trafiają to nie tylko na dożywie-
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– propozycja, aby informacja 

przekazywana była przez lekarzy 

nie, ale też na rehabilitację społeczna, czasem prze-

syłają ich na wyżywienie do baru a nie do MDD-

PSów. Przydałaby się lepsza promocja – lekarze 

powinni informować, że takie instytucje działają, 

placówki wyposażone są na 50 osób, ale korzysta z 

nich zdecydowanie więcej osób, problemy lokalowe 

– obiad jedzą w 4 turach i czekają po pół godziny na 

obiady 

Problemy z frekwencja wynikają 

także ze zbyt małej ilości placó-

wek w stosunku do rosnących 

potrzeb 

Problem finansowy osób starszych - koszty przejaz-

du z innych dzielnic stają się ważną blokadą. Chęt-

nych jest mniej przez to, że nie dysponują środkami i 

samozaparciem. 

Pozytywna ocena narzędzia do 

zbierania opinii przy jednocze-

snym zaznaczeniu, że częstotli-

wość realizacji badania ankieto-

wego obecnie jest zbyt duża 

Ankieta dobrze sformułowana, proste pytania, ale 

mogłaby być inna, bo dość często studenci i pra-

cownicy ich badają i są przyzwyczajeni do tego, 

niewiele się zmienia w ciągu 3 miesięcy, więc może 

lepiej rzadziej robić ankietę. 

Realizacja badania ankietowego 

nie przebiegała zgodnie z zalece-

niami 

Bo pytanie wprowadza i podpowiada, co sobie moż-

na życzyć. Czasami respondenci ustalają, co wpisać, 

w niektórych placówkach wpisują to razem. Nie 

widza, co jest napisane na wydruku, niektórzy biorą 

ankietę do domu, uzupełniają ankietę, kiedy mają 

czas. 

 

Ocena zastosowania SI NAWIKUS  

Respondenci wskazywali na szereg problemów technicznych wiążących się ze 

stosowaniem aplikacji – począwszy od trudności w załączaniu plików o dużej po-

jemności, po znikanie wysyłanych sprawozdań. Podkreślali dobrą współpracę z 

opiekunem technicznym projektu oraz wysoką jakość szkoleń przygotowujących do 

korzystania z aplikacji. Zwracali jednak uwagę, że pomimo szkoleń aplikacja, kiedy 

już samodzielnie trzeba ja obsługiwać nie zawsze jest intuicyjna w obsłudze i trzeba 

pewnych rozwiązań poszukiwać metodą „prób i błędów”, co zajmuje czas.  

NGO 

Duża ilość błędów technicznych 

aplikacji utrudniała i wydłużyła 

proces składania sprawozdań 

Dużo nerwów, bo dużo błędów, trudno przejść z 

tabelki do tabelki, wydłużyliśmy czasu na uzupełnia-

nie sprawozdania o 3 tygodnie. 3 godziny wcześniej 

wprowadzone sprawozdanie zniknęło, to stare spra-

wozdanie udało się wkleić z tabelki ze starych spra-

wozdań merytorycznych. 

Pozytywna ocena szkoleń Na szkoleniu było w porządku a jak samodzielnie się 

pracuje to już zupełnie inaczej. 
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GMK  

Aplikacja nie jest intuicyjna w 

obsłudze z poziomu GMK, z po-

ziomu NGO wydaje się przejrzy-

sta 

Ja się nie mogę w tym systemie odnaleźć. Dla kogoś, 

kto siedzi w konkursach to jest to łatwe. Dla NGO 

wydaje się to łatwe i fajne i szybciej niż papierowo 

można uzupełnić ten wniosek i to wygląda fajnie 

Liczne błędy w aplikacji:  

Problemy z wyświetlaniem plików 

pdf. 

Brak możliwości eksportowania 

wykazu ofert 

Brak nazw organizacji w wykazie 

tylko numery spraw, co utrudnia 

orientację 

 

Problem z przesyłaniem dużych 

plików (powyżej 5 MB) 

 

Sprawnie działające moduły do 

zakładania profili organizacji, 

nowych konkursów, kart oceny 

merytorycznej 

 

 

 

Konieczność dostosowania apli-

kacji do konkursów ogłaszanych 

przez inne jednostki – na razie 

aplikacja ograniczona do specyfiki 

MOPSu 

System ma błędy i wychodzą one, co chwilę i zgła-

szamy te błędy. Na przykład nie wyświetlają się pdf, 

wykazy ofert nie są eksportowane, nie ma nazw 

organizacji na wykazie tylko numery spraw, co 

utrudnia zarządzanie treścią, ale to zostało zgłoszo-

ne i ma zostać uwzględnione. Już jestem opatrzona i 

jakichś większych trudności mi to nie sprawia tylko 

skany większe niż 5 MB nie wchodzą i nie można iść 

dalej jak jest taki duży skan umowy. 

 

Na mocy uprawnień zakładamy profile organizacji 

tu nie było problemu. Bez problemu wprowadzono 

konkurs i zadanie, bezproblemowo ocenione – karty 

oceny formalnej i merytorycznej, skany ofert – to 

wszystko bardzo pozytywnie. Dodatkowe oczekiwa-

nia jest takie aby system był bardziej uporządkowa-

ny i żeby łatwiej było się poruszać i żeby działały 

pewne funkcjonalności – wyszukiwanie oferty po 

nazwie organizacji, załączanie dużych skanów. Na-

turalne, że są błędy i w testowaniu to normalne. 

 

Przy ogłoszeniu konkursu było sporo kłopotów zwią-

zanych ze składaniem oferty, kartą oceny formalnej, 

rozstrzygniecie konkursu i ogłoszeniem jego wyni-

ków. NGO miały założone profile, z których korzy-

stają i jak na razie się to sprawdziło w tej chwili jest 

etap urealniania kosztów. Jeżeli chodzi o stronę 

NGO to występowali o założenie profili, formularz 

oferty był dostosowany pod potrzeby MOPS, ale w 

kolejnym konkursie powinny być już wprowadzone 

udoskonalenia. 

 

NGO  

Duże problemy w zestawieniu 

faktur – liczne błędy w aplikacji 

Problemy przy zestawieniu faktur, te pliki miały 

jakieś dziwne rozszerzenia i był problem żeby to tam 

je podpiąć. Robiliśmy to ręcznie, ten plik, który był 

przykładowy do zestawienia faktur to było jakoś tak 

sformatowany, że nie dało się go otworzyć, pewne 
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rzeczy powinny być na zasadzie kopiuj/ wklej. 

 

Jak zaimportujemy plik to w programie się on „sy-

pie”, nie ma polskich znaków, pojawiają się jakieś 

dziwne znaczki, nie można było usunąć jednej pozy-

cji z zestawienia faktur, pojawiała się za każdym 

razem, poprawili ręcznie i pojawiały się jakieś dziw-

ne znaczki, dopiero po zmianie na polski znak dało 

się je dopiero usunąć. 

Propozycja usprawnień w obrębie 

zestawienia faktur – zliczanie 

kosztów z poszczególnych kate-

gorii 

Po wbiciu sprawozdania łącznie z zestawieniem 

faktur powinna być weryfikacja sprawozdania, czyli 

sprawdzanie z tym, co jest w sprawozdaniu finanso-

wym, w ministerstwie jest tak zrobione, sprawozda-

nie powinno automatycznie sprawdzać sumy z zesta-

wienia faktur, na końcu zestawienia powinno być 

zsumowane część II punkty 4 i 1 powinny być zsyn-

chronizowane. 

Nadzieja na dobre działanie sys-

temu w przyszłości – docenianie 

potencjału metody i aplikacji 

Elektroniczne sprawozdania jest dobre. Sprawoz-

dawczość się w tym mieści, nic się nie gubi, nie znik-

nie, tylko wydrukuje i jest to z głowy, a wydruk pa-

pierowy idzie z systemu Teraz to jest nadmiar doku-

mentów, które trzeba wysyłać a to redukuje tą ko-

nieczność. 

Pozytywne nastawienie do wpro-

wadzania aplikacji we wszystkich 

konkursach prowadzonych przez 

GMK 

Lepiej byłoby gdyby gmina robiła zestawienia dla 

wszystkich jednostek w NAWIKUSIE żeby było ła-

twiej 

Wcześniejsza forma sprawozdania 

merytorycznego była wygodniej-

sza 

W tamtych tabelkach gdzie jest sprawozdanie mery-

toryczne, wcześniej był łatwiej. Teraz jest trudniej 

ale odpowiada to wymogom ustawy, więc musi tak 

być. Tamta stara forma była wygodniejsza, zrealizo-

wane cele opisywane były w ujęciu punktów a tutaj 

są wprowadzane do tabelki. 

Aplikacja jest czytelna i przejrzy-

sta 

Też w tym tak nie siedzę, ale to, co miałam zrobić to 

było dla mnie jasne. Wiadomo, że jak człowiek cze-

goś nie używa regularnie to musi sobie przypomnieć 

gdzie co jest. 

 

GMK 

Aplikacja nie jest intuicyjna, ale 

po zdobyciu doświadczenia jest 

łatwa w obsłudze 

Nie byłam na pierwszym szkoleniu z obsługi tylko na 

szkoleniu ze sprawozdawczości. Trzeba trochę pokli-

kać żeby się zorientować gdzie coś jest. Jak nie 

wchodziłam to ciężko było na nowo trafić na trop, 
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ale jak się parę razy wejdzie to już jest lepiej, miałam 

problemy z odnalezieniem standardów i ich wpisa-

niem. 

Błędy techniczne w aplikacji i 

niejasne nazewnictwo utrudniają 

korzystanie z niej: 

-wprowadzanie ankiet 

- odszukiwanie ofert 

- nieczytelne nazewnictwo dla 

współtwórców  

- przekonanie o problemach NGO 

z obsługą aplikacji 

Są niuansiki, które wprowadzają w błąd przy ankie-

tach jak się je otwierało to ciężko było rozróżnić czy 

się wprowadza nową czy modyfikuje starą [...]. Jak 

się już coś przeszło to aplikacja zwraca na to uwagę 

Nie mogłam wejść do ofert już zatwierdzonych, mu-

siałam wchodzić nie przez wyszukiwarkę tylko przez 

coś innego. 

 

Nazewnictwo w niektórych momentach jest mylące i 

trzeba się zastanowić, co mieliśmy na myśli nazywa-

jąc to tak a z punktu widzenia organizacji to pewnie 

już w ogóle. Nie pamiętam już takich szczegółów. 

Świadomość ograniczeń finanso-

wych wpływających na zawężenie 

zakresu aplikacji komputerowej  

 

Sugestie zmian: zapewnienie 

możliwości jednej NGO składania 

kilku ofert w ramach konkursu 

To wynika z braku środków[…] wyeliminowanie 

możliwości składania wielu ofert w ramach jednego 

konkursu, wiele rzeczy w SIWSie nie było zawartych, 

środków nie ma, więc jest to ograniczone. W przy-

szłości gdyby NAWIKUS się rozwijał i miał zabez-

pieczone środki budżetowe to trzeba zadbać o to żeby 

jedna NGO mogły składać więcej niż 1 ofertę w 

ramach konkursu, bo teraz jedna jest składana przez 

system a reszta papierowo albo w jednym wniosku 

zawrzeć kilka projektów. 

 

Grupa potencjalnych użytkowników wyraźnie podkreślała, ze nie chce korzy-

stać z metody NAWIKUS, jeżeli będzie to oznaczało dla nich dodatkową pracę:  

Pozytywna ocena metody przy 

założeniu ograniczenia obiegu 

dokumentów w wersji papierowej 

Byłoby dobrym rozwiązaniem, aby wszystko odbywa-

ło przez Internet, bo jeśli będzie pół tak a pół tak to 

tylko zamieszanie będzie i problem. 

Akceptacja generatora wniosku 

przy założeniu, że nie będzie to 

obciążające dla pracowników 

wydziału, którzy już teraz są prze-

ciążeni obowiązkami  

Ale czy to się tak uda, że oni dostana generator i my 

nie będziemy musieli im w tym pomagać? 

Absolutnie się na to nie zgadzam żeby wprowadzać 

coś za kogoś 

Dwie strategie do opracowania i jedna osoba robi 

tylko to i już nie ma możliwości aby robiła coś jesz-

cze 

 

Badani dostrzegali duży potencjał aplikacji jako narzędzia ułatwiającego pracę 

zarówno NGO jak i GMK: 

Największą zaletą metody elimi-

nacja błędów formalnych przy 

Wyeliminowanie błędów formalnych i kontrola 

papierowych dokumentów i obiegu elektronicznego 
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składaniu ofert oraz uporządkowa-

nie procedur 

Pozytywna ocena NAWIKUSA 

jako generatora ofert 

 

 

Niejednoznaczna ocena pozosta-

łych elementów metody 

Aplikowanie o środki przez system to bardzo dobry 

pomysł, organizacje też się modlą o taki system. 

Składanie papierowych dokumentów jest bez sensu. 

 

Standardy ciało obce, ale zobaczymy jak to w pra-

niu wyjdzie. Podejrzewam, że wszyscy będą unikać 

wprowadzania standardów, dodawania sobie pracy. 

Narzędzie to może mieć zastosowanie w przyszłości, 

choć z dzisiejszej perspektywy jest niepotrzebne, ale 

dobrze żeby była możliwość korzystania z niego. 

 

Trudno mówić o parametryzacji w obszarze kultury, 

tutaj wszystko jest bardzo subiektywne. 

Pozytywna ocena NAWIKUSA 

jako metody umożliwiającej eli-

minację błędów formalnych i 

zapewniającej obiektywność w 

zlecaniu usług 

Dyrekcja była za takim narzędziem żeby wykluczyć 

donoszenie czy sporne sytuacje, bo system wtedy nie 

puszcza. Często oferty są niepoprawnie przygoto-

wane - system dalej ich nie puści. Wtedy będzie 

jasne, dlaczego oferta została przyjęta lub dlaczego 

została odrzucona. 

 

5.2. Badania osób starszych po wdrożeniu Narzędzia  

W badaniu uczestniczyło 10 osób starszych, podopiecznych OWOS. Celem ba-

dania było uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące skuteczności realizowanych 

działań w ramach projektu NAWIKUS. Wstępnie pojawiające się opinie sugerowa-

ły brak precyzyjnej informacji w badanej grupie nt. projektu NAWIKUS. Jednak 

odnotowano obecność ankiet jakościowych i uwzględnione w nich pytania, które 

stanowiły podstawę dla rozmów na temat zmian w sposobie funkcjonowania ośrod-

ka i rekomendacji dotyczących m.in. zajęć, harmonogramów czy wyposażenia. 

 

 

Obszar problemowy Wniosek Cytat ilustrujący wniosek 

IDENTYFIKACJA SŁA-

BYCH I MOCNYCH 

STRON OWOS 

 

Możliwość zjedzenia 

ciepłego posiłku jest dużą 

zaletą dla osób korzysta-

jących z OWOS 

„ i to jest dobre, że ten obiad 

jest, bo to zawsze nie trzeba 

już wracać i o tym myśleć 

tylko tu człowiek zje i do 18 

może siedzieć” 

Bogata oferta zajęć „i tańce są i w brydża gramy 

i gimnastyka jest” 
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„tu się nie można nudzić” 

„Każdy znajdzie coś dla sie-

bie” 

Pozytywne relacje z per-

sonelem 

„ nasza Pani Kierownik to z 

każdym tak potrafi porozma-

wiać, że choćby nie wiem jak 

człowiek był zły i wkurzony to 

ona tak porozmawia, że już 

jest anioł” 

Nieraz nawet jak już jest po 

18 to czekają aż skończymy i 

siedzą z nami [kadra] 

Rodzinna atmosfera pa-

nującą w OWOS 

„to jest drugi dom” 

Trudność ze wskazaniem 

słabych stron OWOS 

„ niczego nie brakuje tu jest 

wszystko” 

Trudności wynikające z 

faktu, że OWOS nie jest 

niezależną placówką  

„Problem jest taki, że tu też 

jest MOPS i przychodzą tacy 

śmierdzący, ale wiadomo, że 

trzeba to jakoś znieść, bo 

dzięki temu my też więcej 

pieniędzy dostajemy” 

Problemy finansowe 

To są kwestie finansowe. 

Każdy obiecuje przed wybo-

rami a potem zapomina” 

Ja tu przyszłam na rehabilita-

cję a teraz to już nie ma, bo te 

lampy, ten sprzęt cały, co tu 

był to już nam zabrali. 

OCENA ZMIAN W 

FUNKCJONOWANIU 

OWOS OD CZASU STO-

SOWANIA METODY 

NAWIKUS 

 

 

 

 

IDENTYFIKACJA SŁA-

BYCH I MOCNYCH 

STRON REALIZOWA-

NEGO BADANIA 

 

Osoby biorące udział w spotkaniu nie miały świadomości, 

że OWOS uczestniczy w NAWIKUSIE. Było im trudno 

wskazać zmiany w funkcjonowaniu ośrodka. Były w sta-

nie odnieść się jedynie do elementu, który dotyczył ich 

bezpośrednio - uzupełniania ankiet i na tym skoncentro-

wana została uwaga w trakcie dyskusji 

Zbyt mała czcionka w 

formularzu ankiety 

 

Trudne do wypełnienia nie 

było tylko tak bez okularów to 

nie szło. 

Człowiek nie tyle musiał się 

zastanawiać, co wpisać ile 

raczej, co tam napisane takim 

małym pismem. 

Poczucie braku spraw-

czości 

„Ale no, po co my to wpisu-

jemy jak ja już 3 raz o tym 

piecu pisałem i nic. Każdy 



   141 

 

5.3. Badania po zakończeniu procesu wdrożenia Narzędzia  

MOWIS − opinie końcowe i rekomendacje 

Rekomendacje i opinie wynikające z wywiadów przeprowadzonych z pracow-

nikami MOWIS koncentrują się głównie na części konkursowej. Wynika to z faktu 

bieżącego prowadzenia dwóch konkursów, za pomocą NAWIKUSA, na realizację 

usług społecznych. Konkursy te przebiegają bez większych problemów. Już w 

pierwszym kroku zostało zauważone, że system informatyczny zniwelował błędy 

formalne w ofertach. Dzięki temu w obu konkursach nie pojawiły się oferty, 

które zawierałyby błędy formalne. Jak przyznają pracownicy MOWIS jest to 

bardzo istotne dla jakości oferowanych usług, ponieważ do tej pory zdążały się 

sytuacje, gdy z konkursu odpadały bardzo interesujące oferty, które nie spełniały 

wymogów formalnych. Bardzo ważnymi, z perspektywy zarówno NGO, jak i JST, 

okazały się m.in. te moduły SI, które wspomagają tworzenie kosztorysów i walida-

cję ofert.  

Z perspektywy JST zauważalne staje się szybkie poszerzanie bazy aktyw-

nych organizacji pozarządowych działających w Gminie w obszarze usług spo-

łecznych. Każdy konkurs powiększa bazę, ponieważ, co oczywiste, wszystkie pod-

mądry przychodzi naobiecuje 

a potem wybory są i nie ma 

nic a powinno być pieniądze 

na nas. Przecież taki piec 

kosztuje 6 tysięcy to, co to jest 

dla Pana Majchrowskiego czy 

tam jednego z drugim” 

Przekonanie, że badania 

satysfakcji Klientów są 

potrzebne 

„Dobrze, że są można zawsze 

napisać, co się podoba, co 

jest potrzebne” 

Podkreślanie, że w 

OWOS wymiana infor-

macji następuje też w 

sposób nieformalny 

„My naszej Pani Kierownik 

to wszystko możemy powie-

dzieć i zawsze ona zawsze 

człowieka wysłucha i pomo-

że” 

 

„To my tych ankiet tak nie 

potrzebujemy, bo zawsze się 

nas pytają czy to chcemy a 

czy tamto i co jeszcze” 
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mioty startujące w konkursach rejestrują się w GWA. Pracownicy MOWIS zauwa-

żają, po rozmowach z przedstawicielami NGO, bardzo wysoki poziom akceptacji 

kierunku zmian w realizowanych konkursach, w tym m.in. wprowadzenie 

elektronicznej wersji generatora wniosków i w ogóle informatyzacji oraz spo-

sobu prowadzenia i obsługi zakontraktowanych usług społecznych.  

Bardzo istotnym spostrzeżeniem, z punktu widzenia realizowanego projektu, 

jest wysoka ocena Narzędzia jako czynnika silnie usprawniającego konkurs. 

Ważne jest, że występuje ona po dwóch stronach, pozytywnie wypowiadają się o 

NAWIKUSIE zarówno NGO (UZ) jak i przedstawiciele JST (UW). Oznacza to, że 

przełamana została początkowa obawa przed pracą z Narzędziem i bardzo szybko 

dostrzeżone zostały pozytywne efekty projektu. Co istotne, obie strony pracują na 

nie w pełni dokończonej wersji SI, która wciąż generuje błędy, choć są one coraz 

rzadsze.  

Wysoka ocena Narzędzia jest potwierdzana także przez poważne potraktowanie 

całego projektu przez władze Gminy. Aktualnie powstał projekt objęcia Narzę-

dziem wszystkich miejskich konkursów na kontraktowane usługi i prowadzenie ich 

przez NAWIKUS zarówno w ujęciu konkursowym jak i sprawozdawczym. O real-

ności tego przedsięwzięcia świadczy rezerwacja środków na wdrożenie Narzędzia 

w innych wydziałach w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015. Dodatkowym 

aspektem, potwierdzającym siłę projektu, jest systematyczne zapoznawanie z NA-

WIKUSEM kolejnych jednostek i Wydziałów Gminy. Działania te są realizowane, 

poza projektem, samodzielnie przez Gminę. Nadany został temu status uzgodnień 

międzywydziałowych i ma na celu organizacyjne przygotowanie Gminy do wdro-

żenia Narzędzia. Dodatkowo, coraz więcej Gmin dopytuje się o możliwość replika-

cji i wdrożenia NAWIKUSA, przykładowo aktualnie otrzymano zapytania m.in. z 

takich gmin jak: Warszawa, Poznań, Wrocław, Częstochowa.  

Wprowadzenie Narzędzia do działań Gminy i objęcie nim wszystkich konkur-

sów wpłynie na ujednolicenie standardów obsługi podmiotów oraz unifikację na 

poziomie Gminy wszystkich procedur konkursowych, które aktualnie są wyraźnie 

zróżnicowane. W efekcie możliwe stanie się wykorzystanie tych samych procedur 

w ramach wszystkich konkursów prowadzonych w Gminie. Co ważne możliwe 

stanie się również wykorzystanie całej bazy formalnej Narzędzia do obsługi 

zarówno konkursów, jak i samych NGO.  

Aktualnie projektowany jest sposób umiejscowienia NAWIKUSA w Gminie i 

objęcie nim organizowanie konkursów, składanie ofert i sprawozdawczość. W 

przyszłym roku objęte NAWIKUSEM mają zostać kolejne konkursy miejskie, 

przygotowywany jest projekt zarządzenia Prezydenta Miasta o wdrożeniu Narzę-

dzia w całej Gminie.  

Refleksje i rekomendacje zebrane podczas rozmów z pracownikami MOWIS 

podkreślają niedopasowanie budżetowe projektu do potrzeb Narzędzia, doty-

czy to głównie systemu informatycznego. Problem ten wynika z dwóch kwestii, z 
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jednej strony rozbudowy systemu w taki sposób, aby możliwe stało się rozszerzenie 

palety konkursów obsługiwanych przez NAWIKUS, z drugiej strony niemożność 

przewidzenia na etapie konceptualnym wszystkich elementów i funkcjonalności 

systemu. Do przykładowych funkcjonalności, których brakuje w systemie należy 

brak możliwości składania ofert wspólnych. Innym przykładem jest brak pełnej 

integracji pomiędzy stronami internetowymi miasta, Biuletynem Informacji Pu-

blicznej i Narzędziem, co wymusza prowadzeni odrębnych działań np. w celu ogło-

szenia konkursu. Ważną informacją jest chęć wyrażona przez przedstawicieli Gmi-

ny do wprowadzenia tych funkcjonalności już na etapie wdrożenia Narzędzia w 

całej Gminie.  

Jak można zaobserwować NAWIKUS jest traktowany jako narzędzie roz-

wojowe o wysokich zdolnościach replikacyjnych. Konstrukcja Narzędzia pozwa-

la na jego replikację nie tylko z ograniczoną liczbą funkcjonalności, co zostało pod-

dane testom, ale także pozwala na jego na rozbudowę. Ważnym aspektem unifor-

mizacji całego Narzędzia jest uzyskanie, na poziomie konceptualnym i wdrożenio-

wym, wysokiego poziomu elastyczności, zarówno w przypadku metody jak i sys-

temu informatycznego. W tym miejscu koniecznie należy podkreślić wagę procedu-

ry tworzenia standardów, ponieważ to jest obszar skutecznego oddziaływania 

aspektu jakościowego w zekonomizowanym obszarze budżetu Gminy. Co istotne, 

to prace nad rozszerzeniem Narzędzia obejmują także kwestie przyuczania pracow-

ników różnych wydziałów w zakresie procedur tworzenia i doboru standardów. 

MOPS − opinie końcowe i rekomendacje 

Rekomendacje wynikające z wywiadów przeprowadzonych z pracownikami 

MOPS i badań realizowanych metodą action research, skupiają się głównie na 

Narzędziu badawczym, procedurze kontroli i analizie wyników badań. 

Struktury wdrażające NAWIKUS w MOPS nie pokrywają się ze strukturami 

przyszłych użytkowników Narzędzia w tej jednostce. Jest to problem wynikający z 

organizacji wewnętrznej jednostki, na co nie ma wpływu, ani partner, ani nawet 

sama jednostka, gdyż niemożliwa jest elastyczna zmiana struktury wewnętrzną 

decyzją jednostki. W przyszłości konieczne jest wprowadzenie zmian w taki spo-

sób, aby nie mnożyć kosztów szkoleń i nie marnować potencjału wiedzy. 

Przechodząc do analizy procesu monitorowania działań podmiotów realizują-

cych usługi. Kontrola została przeprowadzona w dwóch podmiotach, wnioski po-

kontrolne wskazują, że pierwszoplanowym problemem jest wprowadzanie danych 

do systemu. MOPS twierdzi, że przekracza to zdolności organizacyjne jednostki, 

stąd bardzo długi okres realizacji. Konieczne staje się takie zorganizowanie 

wsparcia systemowego, które gwarantując bezstronność i profesjonalizm po-

zwoli na szybkie zbieranie danych i umieszczanie ich w systemie. 
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Ważnym elementem jest konieczność dostosowania wyników badań i pozyski-

wanych danych do potrzeb instytucji i podmiotów świadczących usług. Wynika to z 

faktu nierównomiernego ułożenia różnego typu badań. Pozyskiwanie danych w 

różnym ujęciu czasowym będzie wywoływało, szczególnie w konkursach długo-

trwałych, chaos informacyjny. Dlatego ważną i powtarzaną rekomendacją jest usta-

lenie stałego okresu zbierania i prezentacji wyników. Zasadna wydaje się rekomen-

dacja ujednolicenia badań i raportów, w taki sposób, aby raporty z badań i analiz 

jakościowych pokrywały się z tymi z efektywności. 

Kolejnym elementem wymagającym poprawy jest moduł porównawczy wyni-

ków między organizacjami. Brak możliwości obiektywnego porównania się organi-

zacji między sobą osłabia motywację podmiotów do zmiany sposobu działania. 

Osłabieniu ulega też motywacja do stałego prowadzenia działań automonitorują-

cych własne działania. 

Pracownicy MOPS zauważają problem wynikający z braku długoletnich kon-

kursów w niektórych wydziałach, co może wyraźnie osłabić siłę automonitoringu. 

W przypadku działań kierowanych do osób starszych usługi są z definicji realizo-

wane na podstawie umów wieloletnich, ale w niektórych przypadkach ogłaszane są 

konkursy na działania jednorazowe, np. te kierowane do młodzieży. W tym przy-

padku interesujące wydaje się zastosowanie wyników i oceny realizacji usługi 

(przeprowadzonej według metodologii NAWIKUS) do późniejszych rekomendacji 

i pozytywnych/negatywnych opinii nt. podmiotu. Wyniki te mogłyby stanowić 

element oceny w kolejnych konkursach na świadczenie usług społecznych. 

W kontekście kontroli pracownicy MOPS są zgodni, że przebiegła ona pomyśl-

nie. Widoczne stało się szybkie przywiązanie do opracowanych w tym zakresie 

procedur. Porównując do kontroli bez wykorzystania Narzędzia aktualnie podmioty 

są przygotowane do tego zdecydowanie lepiej. W obu przeprowadzonych przypad-

kach wdrożona została pełna procedura kontrolna dla usług realizowanych w ra-

mach NAWIKUSA. Kontrola opierała się na badaniu standardów, co pokazuje, jak 

dużą wagę w przyszłości mogą mieć standardy i jak silnie za pomocą standardów 

Gmina może oddziaływać na kierunki rozwoju NGO’s. Na zakończenie sporządzo-

ne zostały protokoły pokontrolne. Aktualnie wdrożona prowadzona jest procedura 

pokontrolna, w ramach której dokonuje się weryfikacji i oceny, w związku z tym 

protokoły przechodzą przez całościową procedurę pokontrolną po stronie jednostki 

samorządowej. 

Szczegółowe rekomendacje MOPS: 

 Wskaźnik E3 w przypadku obecnego konkursu nie jest potrzebny, ponie-

waż to nie był konkurs na wsparcie działalności (wtedy współfinansowa-

nie), lecz na powierzenie realizacji zadania wtedy JST finansuje w całości 

zadanie. 
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 Przydatną zmianą może być możliwość tworzenia nowych sprawozdań na 

podstawie starych – jest to możliwe w ramach zwykłej sprawozdawczości. 

Jednak nie jest to możliwe w sytuacji odrzucenia sprawozdania. 

Przedstawiciele MOPS podsumowują realizowane działania jako trudne, 

jednak zauważają, że kolejny konkurs nie powinien już stanowić problemu dla 

JST. 

MDDPS − opinie końcowe i rekomendacje 

Rekomendacje wynikające z wywiadów przeprowadzonych z pracownikami 

MDDPS i badań realizowanych metodą action research, skupiają się głównie na 

Narzędziu badawczym. Jest to podyktowane głownie wdrożeniem w tych placów-

kach Narzędzia bez systemu informatycznego.  

Opinie dotyczące ankiety badawczej są pozytywne, według respondentów jest 

ona czytelna i zrozumiała dla seniorów. Mankamentem jest zbyt mały rozmiar 

czcionki – często konieczna jest pomoc opiekunów. 

Z perspektywy seniorów pojawienie się ankiety badawczej z pytaniami doty-

czącymi aspektów jakościowych, w tym szczególnie tych dotyczących występują-

cych w ośrodkach braków i niezaspokajanych potrzeb, jest bardzo potrzebne. Do-

tychczas aspekty te nie podlegały badaniom. 

Co do kwestii szczegółowych to: 

 Sugestia poprawy konstrukcji ankiety badawczej. Seniorzy wielokrotnie 

pomijali odpowiedź na pytanie 1., gdyż skupiali się na tabelce, która domi-

nowała na tej stronie i przez to zwraca większą uwagę ankietowanych niż 

pytanie umieszczone przed opisem celu badania. Propozycja zmiany miej-

sca tabeli lub pytania 1. 

 Obawa przed ukrytą intencją w zadanym pytanie. W wielu wypadkach an-

kietowani mieli problem ze zrozumieniem pytania nr 13 w punkcie 2 (tabe-

la). Głównie ustosunkowywali się do kwoty, jaką wpłacają za pobyt w 

Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, większość 

ankietowanych posiada prawo do darmowego przejazdu komunikacją miej-

ską. Propozycja innego sformułowania pytania, aby dane były zgodne z 

oczekiwaniami twórcy ankiety. 

Również sformułowanie pytania nr 12 dotyczącego równego traktowania klien-

tów przez personel Ośrodka ma wymowę bardzo emocjonalną. Odpowiedzi osób, 

które nie biorą udziału (pomimo różnych zabiegów aktywizujących personelu) w 

proponowanych zajęciach, są w odpowiedziach bardzo nieobiektywne. Propozycja 
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sformułowania pytania: czy uczestnicy mają równe prawa do korzystania z oferty 

środka. 

Zmiany w funkcjonowaniu ośrodka podnoszone w ankietach dotyczą głównie: 

 Remontu placówki; 

 Dostępu do komputera oraz internetu; 

 Nowego sprzętu RTV; 

 Wysokości opłat za pobyt w placówce. 

OWOS − opinie końcowe i rekomendacje 

Organizacje pozarządowe realizujące zakontraktowane usługi społeczne nie zo-

stały w pełni objęte działaniami weryfikacyjnymi. Kontrola została przeprowadzo-

na w dwóch ośrodkach, dodatkowym problemem, o którym już wspomniano wcze-

śniej, był brak prezentacji wyników badań i sprawozdawczości zarówno w ujęciu 

jednostkowym, jak i porównawczym. O ile moduł prezentacji wyników indywidu-

alnych został szybko wdrożony, to prezentacja wyników porównawczych wciąż 

stanowi problem. Efektem tego jest faktyczny brak realizacji przez NGO procedury 

automonitoringu. Przy czym, co warto podkreślić, NGO mimo czasowego braku 

wyników i możliwości ich porównania, wprowadziły wewnętrzną ocenę potrzeb 

osób starszych. Obraz potrzeb budowały sobie na podstawie prac z ankietą badaw-

czą projektu NAWIKUS. Efektem tych działań było m.in. zróżnicowanie diety, 

wprowadzenie określonych zajęć dodatkowych, wsparcie mentalne dla podopiecz-

nych itp. Nawet występujące w jednym z Ośrodków wysoki poziom rekomendacji 

zmian sposobu funkcjonowania został w krótkim okresie wyraźnie zmniejszony. W 

wyniku powstania jasnego komunikatu artykułującego potrzeby podopiecznych 

część z propozycji została zrealizowana. 

NGO podkreślały, że brak możliwości porównywania wskaźników wpływa na 

brak chęci do dokonywania analizy ich wartości w ogóle.  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych podkreślali, że po bardzo trudnych 

początkach, aktualna współpraca z Systemem jest dobra, a poziom problemów 

określają jako „w pełni akceptowalny”. Pojawiają się wprawdzie problemy tech-

niczne lub wyrywkowe braki wiedzy, czy rozumienia procedur lub funkcjonalności, 

ale to nie stanowi przeszkody w realizacji obligatoryjnych działań. Jednak, bez 

wątpienia, SI wzbudza niepewność, co głównie jest powodowane wczesnymi pro-

blemami technicznymi oraz chęcią posiadania archiwum poza systemem informa-

tycznym. Z tego powodu organizacje starają się pracować i archiwizować wprowa-

dzane treści do SI w osobnych plikach. NGO podkreślają, że w sytuacji podziału 

pracy w ramach np. sprawozdawczości, NAWIKUS pozwala, dzięki kopiom robo-
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czym, na wieloetapową i wieloosobową pracę nad dokumentem. Jak zaznaczają 

NGO jest to bardzo duże ułatwienie pracy. 

Podsumowując, organizacje zauważają, że NAWIKUS porządkuje sposób pro-

wadzenia sprawozdawczości. Pozwala również na precyzyjne przygotowanie się do 

kontroli, ponieważ w efekcie wdrożenia Narzędzia, MOPS przeprowadza kontrolę 

według procedury NAWIKUSA, dzięki temu kontroli podlegają konkretne elemen-

ty umowy i standardy.  

W przypadku OWOS rekomendacje dotyczyły szczegółowych elementów Na-

rzędzia i SI, brak było natomiast rekomendacji na wyższym poziomie ogólności. 

Warto dodać, że część rekomendacji, głównie z zakresu GWA dotyczyło zagadnień 

i elementów, które już zostały zmienione lub poprawione. Do przykładowych re-

komendacji należą: 

Brak możliwości uwzględnienia w harmonogramie nowych zadań, które nie 

wynikają z umowy, a są np. konsekwencją realizacji próśb osób starszych wyrażo-

nych w ankietach. W efekcie w rubryce „pozostałe zadania” mieszczą się zróżni-

cowane formy działania, a sama rubryka zaczyna się znacząco powiększać. Warto 

wprowadzić możliwość „dopisywania zadań”. 

Ciekawą propozycją jest możliwość obserwacji działań innych ośrodków, z 

jednej strony jest to niemożliwe ze względu na konieczność zachowania pewnej 

tajemnicy w budowaniu przewag przez rywalizujące ze sobą podmioty, jednak 

mogłoby to wprowadzić walor edukacyjny. Dzięki temu możliwe byłoby uczenie 

się od innych, kopiowanie pomysłów i inicjatyw w celu podnoszenia jakości usług i 

komfortu osób starszych. 

Wszystkie OWOS sugerują zmianę częstotliwości badań jakościowych. We-

dług nich badania ankietowe powinny odbywać się maksymalnie dwa razy w roku. 
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ROZDZIAŁ 6. REKOMENDACJE 

6.1. Stopień wykorzystania wyników analizy systemu kontraktowania 

usług społecznych w GMK 

W tej części opracowania przedstawiono stopień wykorzystania wyników ana-

lizy systemu kontraktowania usług społecznych w Gminie Miejskiej Kraków w 

procesie doskonalenia WWPF.
21

 Wyniki tej analizy stały się podstawą dla sformu-

łowania rekomendacji zmian dotyczących sposobu zlecania usług społecznych i ich 

monitorowania, a co za tym idzie posłużyły do doskonalenia WWPF. 

W odniesieniu do systemu kontraktowania usług społecznych zaproponowa-

no, między innymi: 

 Precyzyjne opisanie warunków konkursu; 

 Wyeliminowanie powielania się informacji; 

 Opisanie celów w ujęciu wieloletnim i rocznym; 

 Opracowania katalogu usług wraz z określeniem sposobu i warunków ich 

świadczenia; 

 Opracowanie kompleksowego regulaminu zlecania zadań publicznych inte-

grującego wymogi ustawowe z realiami GMK i UMK; 

 Wprowadzenie, jako zasady, w ramach obszarów/kryterium oceny skali 

punktowej od 0 pkt. do 5 pkt.; 

W odniesieniu do monitorowania kontraktowania usług społecznych rekomendo-

wano: 

 usystematyzowanie praktyk monitorowania i kontroli kontraktowanych 

usług celem poprawy ich jakości i efektywność (wystandaryzowanie proce-

su kontroli, połączenie kontroli i sprawozdawczości w jeden system, skró-

cenie czasu kontroli poprzez jej automatyzację); 

 wyposażenie NAWIKUSA w dwie funkcje – narzędzia służącego sprawoz-

dawczości i monitorowaniu usług, a także narzędzia pomocnego w procesie 

kontroli (weryfikującego jakość usług); 

 rezygnację ze stosowania klasycznych narzędzi do pomiaru zadowolenia 

klientów i ich zastąpienie monitorowaniem jakości usług w wymiarach 

————— 
21 M. Ćwiklicki (red.) A. Gałecki, M. Jelonek, A. Mituś, A. Pawlina. „Analiza systemu kontrakto-

wania usług społecznych dla osób starszych w gminie miejskiej Kraków. Synteza wyników ba-

dań”, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013. 
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stopnia: spełnienia założonych standardów jakościowych, osiągania pod-

stawowych wskaźników, realizacji działań służących poprawie jakość funk-

cjonowania urzędu); 

 modułową konstrukcję narzędzia (dwa główne moduły, a w ich ramach 

moduły specjalistyczne); 

 wprowadzenie do narzędzia następujących funkcjonalności:  

 indywidualne konta użytkownika,  

 gromadzenie informacji o stopniu spełnienia określonych standardów,  

 automatyczne wyliczanie wskaźników charakteryzujących ofertę,  

 dostęp do bazy definicji i przykładów,  

 predefiniowane listy w kosztorysie,  

 automatyczna weryfikacja pozycji w kosztorysie z pozycjami w sprawoz-

daniu; 

 wzbogacenie systemu monitorowania o wskaźniki umożliwiające monito-

rowanie efektów społecznych osiąganych poprzez realizowane usługi; 

 rozbudowanie systemu ofert o wskaźniki efektywności finansowej, a także 

oceny kosztów przedstawionych w ofertach konkursowych; 

 zastosowanie analizy kosztów i korzyści umożliwi zobiektywizowanie oce-

ny ofert; 

 zastosowanie wskaźników finansowych (w tym: efektywność zatrudnienia, 

efektywność kosztowa, efektywna stopa kosztów, korzyści netto, współ-

czynnik korzyści-koszty); 

 wykorzystanie doświadczeń wypracowanych w Holandii, Niemczech i 

Wielkiej Brytanii związanych z pomiarem jakości życia i standardów usług 

świadczonych na rzecz mieszkańców domów opieki; 

 uspołecznienie procesu tworzenia narzędzia służącego monitorowaniu kon-

traktowania usług społecznych. 

Analiza stopnia uwzględnienia w/w postulatów w procesie tworzenia WWPF 

wskazuje na wysoki poziom ich wykorzystania. Nieomal wszystkie one znalazły 

całościowe, lub częściowe, zastosowanie w procesie doskonalenia WWPF. W 

sposób istotny przyczyniły się one do podniesienia jego jakości parametrów użyt-

kowych w każdej z kategorii podanej analizie (poniżej przedstawiono szczegóło-

we zestawienie).  

Postulat Stopień wyko-

rzystania 

System kontraktowania usług społecznych 

precyzyjne opisanie warunków konkursu Pełny 

wyeliminowanie powielania się informacji Pełny 

opisanie celów w ujęciu wieloletnim i rocznym Pełny 
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opracowanie katalogu usług wraz z określeniem sposobów i warunków 

ich świadczenia 

Pełny 

opracowanie kompleksowego regulaminu zlecania zadań publicznych 

integrującego wymogi ustawowe z realiami GMK i UMK 

Wysoki 

wprowadzenie, jako zasady, w ramach obszarów/kryterium oceny skali 

punktowej od 0 pkt. do 5 pkt. 

Pełny 

Monitorowanie kontraktowania usług społecznych w GMK 

usystematyzowanie praktyk monitorowania i kontroli kontraktowanych 

usług celem poprawy ich jakości i efektywność 

Pełny 

połączenie w NAWIKUSIE dwóch funkcji (sprawozdawczości i moni-

torowaniu usług) 

Pełny 

rezygnację ze stosowania klasycznych narzędzi do pomiaru zadowolenia 

klientów i ich zastąpienie monitorowanie jakości usług 

Pełny 

modułową konstrukcję narzędzia Pełny 

wprowadzenie do narzędzia szeregu ważnych, z punktu widzenia użyt-

kowników, funkcjonalności 

Pełny 

wzbogacenie systemu monitorowania o wskaźniki umożliwiające moni-

torowanie efektów społecznych osiąganych poprzez realizowane usługi 

Pełny 

rozbudowanie systemu ofert o wskaźniki efektywności finansowej, a 

także oceny kosztów przedstawionych w ofertach konkursowych 

Wysoki 

zastosowanie analizy kosztów i korzyści umożliwi zobiektywizowanie 

oceny ofert 

Wysoki 

zastosowanie wskaźników finansowych Wysoki 

wykorzystanie doświadczeń wypracowanych w innych krajach związa-

nych z pomiarem jakości życia i standardów usług świadczonych na 

rzecz mieszkańców domów opieki 

Wysoki 

uspołecznienie procesu tworzenia narzędzia służącego monitorowaniu 

kontraktowania usług społecznych 

Pełny 

 

6.2. Rekomendacje ekspertów NAWIKUS 

Brak systemu informatycznego wykazał problem natury dyscyplinującej pod-

mioty. Bez SI podmioty traktują wyniki badań, jako element sprawozdawczości 

niewymagającej ich reakcji. W tym przypadku konieczne staje się wzmocnienie 

presji jednostki nadzorującej i kontrolującej na wdrożenie całej procedury monito-

rującej wraz z jej komponentem inicjowania działań naprawczych. 

Prezentacja tabelaryczna wyników badania stopnia spełnienia standardów jest 

czytelna i zrozumiała. Zaproponowany układ kategorii, jak również prezentacja 

wyników w procentach ułatwia interpretację trudnego zagadnienia. Wprowadzenie 

dodatkowej rubryki „RAZEM” sprawi, że możliwa staje się szybka interpretacja 

stopnia spełnienia standardów.  
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Wprowadzenie prezentacji graficznej zdecydowanie ułatwia proces oceny i in-

terpretacji zmiany wartości wskaźnika. Dodanie wartości referencyjnej również jest 

przykładem na dopasowanie całej struktury analitycznej do potrzeb interpretacyj-

nych. Ważnym aspektem jest wprowadzenie możliwości prezentacji wyników, z 

jednej strony poprzez edytowalne dane liczbowe, jak również możliwość prostego 

kopiowania wygenerowanych przez system wykresów.  

Efektywność kosztowa i efektywność działań ośrodka są wskaźnikami odno-

szącymi się do poniesionych nakładów finansowych. W efekcie analizie poddany 

zostaje stały miesięczny koszt przypadający na 1 podopiecznego w stosunku do 

środków, które z reguły nie są powiększone o wkład własny. Pierwszą sugestią jest 

wykorzystanie tych wskaźników, jako elementu obrazującego różnice pomiędzy 

usługą realizowana przez jednostkę publiczną i niepubliczną, choć nie będą one w 

pełni wiarygodne bez odniesienia do zakresu realizowanego wsparcia. 

Zasadne są postulaty redukcji liczby wskaźników o jeden z grupy E2, E5. War-

to zamienić jeden z nich na wskaźnik pokazujący względną zmianę wartości efek-

tywności kosztowej. Taka forma uzupełniająca pozwoliłaby porównać także trendy 

i skalę zmian efektywności kosztowej, a nie jedynie różnicę pomiędzy kosztami w 

różnych jednostkach.  

W przypadku wskaźników jakościowych poziom zmiany neutralnej z perspek-

tywy analitycznej wydaje się dość szeroki. Granice neutralności zmiany zostały 

wyznaczone na poziomie 10 pp. Powstaje obawa czy zmiany na poziomie kilku 

punktów procentowych (przykładowo 8; 9;) nie są zbyt znaczące, aby pomijać je w 

ujęciu problemowym. Podobnie fakt ten można interpretować z poziomu społecz-

nego, możliwa zmiana o 5 pp. wydaje się znacząca. Z tej perspektywy, po zakoń-

czeniu działań wdrażających i testujących, postuluje się przeprowadzenie dodatko-

wej symulacji w celu oceny tej wielkości.  

Ważną rekomendacją jest zmiana wskaźnika J5 na jego odwrotność. W tym 

przypadku jest to dyktowane jednoznacznością interpretacyjną. Ponieważ pozytyw-

na ocena powinna wynika z obniżania się poziomu rekomendowanych zmian w 

ośrodku, natomiast aktualna wartość i sposób oceny sugerują, że pozytywnym kie-

runkiem zmian jest wzrost liczby rekomendacji. 

W przypadku wskaźnika J3 zasadne wydaje się wprowadzenie elementu precy-

zującego i wprowadzającego ład i jednoznaczność interpretacyjną, mianowicie, że 

brak chęci korzystania z ośrodka wynika nie z przyczyn osobistych, lecz z przyczyn 

dotyczących ośrodka. 

Konieczne jest ustalenie poziomów referencyjnych dla wskaźników. Jak można 

zauważyć według przyjętych kryteriów referencyjnych poziomy wskaźników są 

zbliżone do wartości optymalnych. W tym przypadku mimo wszystko wydaje się, 

że poziom pozytywnej oceny powinien zaczynać się na pułapie niższym. Jest to 

głownie powodowane efektami wyraźnych wahnięć w ocenie, co może implikować 

konieczność wdrażania procedur kontrolnych i interwencji jednostki nadzorującej 
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także w przypadkach zmian w ocenie wynikających np. z oddziaływania czynników 

egzogeniczny, incydentalnych czy też silnie subiektywnych. 

Sumaryczna analiza wskaźników efektywności może zostać przeprowadzona 

albo w trybie miesięcznym, albo w trybie półrocznym. Wprowadzenie zasady zróż-

nicowanych okresów oceny powoduje chaos w realizowanej sprawozdawczości. 

Zasadnym wydaje się zredukowanie oceny miesięcznej i utrzymanie jej jedynie w 

przypadku wyznaczenia miesięcznych odchyleń implikujących nagłą i równocze-

śnie konieczną interwencję JST. Ponadto analizując możliwe odchylenia występu-

jące w skali miesiąca zasadnym wydaje się opracowanie procedury koniecznej in-

terwencji ograniczonej do zmiany na poziomie „bardzo negatywnym”. W innym 

przypadku NGO’s nie będą mogły prowadzić działań samonaprawczych w oparciu 

o metodę i wdrożone Narzędzie. 

Zastosowanie obiektywnych mierników zmian niewiele wnosi do oceny. Za-

proponowana prezentacja tabelaryczna pokazuje występujące tendencje oraz ich 

dynamiczną interpretację. Tabele te uzupełnione o kolorystyczne dodatki może 

służyć tzw. szybkiej interpretacji, jednak w tym przypadku możliwość ta zostanie 

ograniczona do osób znających definicje wskaźników, algorytmy itd. Wydaje się, 

że w przypadku tej grupy osób takie zestawienie danych będzie miało charakter 

zdecydowanie bardziej porównawczy, a nie interpretacyjny – do celów interpreta-

cyjnych będą używane jedynie tabele oceny dynamiki zmian. Z perspektywy moż-

liwości porównania zmian poziomu wskaźników w różnych okresach należy pozo-

stawić i promować ten sposób prezentacji wyników 

Indeks wartości jest interesującym przykładem narzędzia porównawczego, któ-

re pozwala na ocenę kierunku zmian całości oraz wstępną diagnozę sytuacji i w 

konsekwencji podpowiedzi, jaki rodzaj interwencji należy zastosować. Problem z 

jego interpretacją wynika głównie z faktu możliwości wystąpienia dwukierunkowej 

zmiany, która będzie sugerowała neutralność w sytuacji, gdy warunki zmieniły się 

w sposób zdecydowany. W przypadku omawianego indeksu wartości rekomendacja 

ekspertów dokonana już po wykorzystaniu tego wskaźnika w rzeczywistej ewalu-

acji, jest pozytywna, jednak z zastrzeżeniem, że nie należy go traktować jako pod-

stawy do interpretacji, lecz jako ważny element oceny zmiana zachodzących w 

podmiocie. Rekomendacje przyszłych działań na podstawie indeksu wartości są 

zrozumiałe, jednak, aby nie były opatrznie zrozumiane konieczne jest współwystę-

powanie indeksu wartości z tabelami zmian. 

Rekomenduje się, w sytuacji świadczenia usług społecznych dla osób niepełno-

sprawnych intelektualnie, zastąpienie badania jakości usług opartego na kwestiona-

riuszu badaniem stopnia spełnienia standardów jakości usługi. 
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6.3. Rekomendacje użytkowników zewnętrznych 

Konieczne jest przeprowadzanie w sposób systemowy procesu uzgadniania 

standardów. 

Występuje trudność w interpretacji wskaźnika J2 – w tym przypadku wydaje się 

zasadne zaprezentowanie w tabeli wartości wyjściowej wskaźnika, ponieważ oczy-

wiste jest, że obniżenie się wartości tego wskaźnika, nawet w niewielkim stopniu, 

to informacja negatywna. Jednak, kiedy zmiana ta notowana była na bardzo wyso-

kim poziomie to tolerancja dla tej zmiany powinna być inna, niż w sytuacji, kiedy 

wartość bazowa znajduje się poniżej poziomu referencji. 

Ważnym aspektem są kompetencje pracowników, w przypadku osób chorych 

(np. choroba Alzheimera) zasadnym wydaje się obniżenie kryterium wyższego 

wykształcenia dla pracowników Ośrodków, na rzecz doświadczenia zawodowego.  

Wprowadzenie w NAWIKUSIE systemu oceny realizowanych usług w zakre-

sie jakości wywołuje pożądane skutki. W ten sposób, dając możliwość porównania, 

czyli przeglądania się organizacji w odniesieniu do wyników innych podmiotów, 

podniesiona została siła wywieranej presji. Dotychczas presja jakościowa, jeżeli w 

ogóle taka była, pokrywała obszar wymogów ustawowych, aktualnie powstaje pre-

sja oceny przez podmiot kontrolująco-monitorujący (presja zewnętrzna) oraz presja 

wynikająca z porównywania się podmiotów (presja wewnętrzna). Stąd konieczne 

jest wprowadzenie pełnej możliwości porównywania wyników podmiotów między 

sobą. 

W przypadku wskaźnika E2 rekomenduje się wykorzystywanie wyników z 

dłuższego niż dotychczas okresu. 

Wskaźnik E3 nie może być prezentowany w ujęciu miesięcznym. Głównym 

problemem, podobnie jak wcześniej jest możliwość nadinterpretacji i odnajdywanie 

trendów lub tendencji tam gdzie występujące zmiany mają charakter egzogeniczny 

np. wynikają z sezonowości  

Zespół NAWIKUS w swoich rekomendacjach zaproponował nowe podejście 

do wskaźnika E4. Podejście to wymuszałoby precyzyjne obliczanie zatrudnienia w 

kontekście działań zleconych przez podmiot usługi świadczący, jednak pozwoliłoby 

to urealnić wartość ponoszonych kosztów na jednego pensjonariusza. Gmina zapo-

znając się z faktycznymi kosztami opieki, może urealniać przewidywane wydatki 

nie wybierając jedynie drogi optymalizacyjnej, lecz drogę utrzymania standardów 

jakości świadczonych usług społecznych. 

W przypadku wskaźnika E5 zasadne wydaje się użycie w prezentacji graficznej 

krzywej ekwipartycji. Dzięki temu możliwa staje się łatwa ocena skali zaawanso-

wania wydatkowania środków przez podmiot realizujący usługi. Przekroczenie 

wartości w sposób wyraźny, zarówno w górę jak i w dół, będzie wskazywało na 

zbyt wysoki poziom koncentracji wydatków w jakimś okresie. Z jednej strony mo-

że świadczyć o zbyt wysokim poziomie wydatkowania środków, w drugim przy-
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padku o zbytniej koncentracji środków, co może przekładać się na późniejsze pro-

blemy z wydatkowaniem środków i aktualne problemy z zapewnieniem odpowied-

niego poziomu jakości świadczeń. 

Ustalenie docelowej postaci wskaźnika J5. Rekomendowane są dwa podejścia 

albo prezentacja zaangażowania środków wyrażana w procentach, albo wartość 

odnosząca się do punktu w czasie i będąca oceną odchylenia od równomiernego 

wydatkowania środków. Wskaźnik ten, choć zrozumiały i przejrzysty w interpreta-

cji, wciąż jest uznany za wskaźnik na moment tworzenia opracowania „niedokoń-

czony”. Rekomendacje dotyczą jedynie wskaźnika E5, gdyż ostateczne potwier-

dzenie jego algorytmu jest kluczowe dla całego procesu interpretacji. 

Szczegółową interpretację należy przeprowadzać na podstawie przygotowanych 

tabel. Wysoki poziom funkcjonalności Narzędzia przejawia się w szerokim wspar-

ciu procesu odejmowania decyzji. O ile sam indeks wartości przedstawia propozy-

cję wyjściową koniecznych do realizacji działań, to tabele rozwijające interpretację 

indeksu pozwalają na oparcie na nich poprawnej decyzji operacyjnej, jak również 

strategicznej. Konieczne jest łączenie interpretacji wskaźników i indeksu wartości. 

Propozycja innego sformułowania pytań, aby dane były zgodne z oczekiwa-

niami twórcy ankiety. 

Propozycja sformułowania pytania: czy uczestnicy mają równe prawa do korzy-

stania z oferty środka. 

Propozycja zmiana miejsca tabeli lub pytania 1. w ankiecie do badań jakościo-

wych. 

Koniecznie należy wyeliminować brak możliwości uwzględnienia w harmono-

gramie nowych zadań, które nie wynikają z umowy, a są np. konsekwencją realiza-

cji próśb osób starszych wyrażonych w ankietach. 

W rubryce „pozostałe zadania” mieszczą się zróżnicowane formy działania, a 

sama rubryka zaczyna się znacząco powiększać. Warto wprowadzić możliwość 

„dopisania zadań”. 

Ciekawą rekomendacją UZ jest możliwość obserwacji propozycji działań in-

nych ośrodków, z jednej strony jest to niemożliwe ze względu na konieczność za-

chowania pewnej tajemnicy w budowaniu przewag przez rywalizujące ze sobą 

podmioty, jednak mogłoby to wprowadzić walor edukacyjny. Dzięki temu możliwe 

byłoby uczenie się od innych, kopiowanie pomysłów i inicjatyw w celu podnosze-

nia jakości usług i komfortu osób starszych. 

Wszystkie OWOS sugerują zmianę częstotliwości badań jakościowych. We-

dług nich badania ankietowe powinny odbywać się maksymalnie dwa razy w roku. 

6.4. Rekomendacje użytkowników wewnętrznych 

Do przykładowych funkcjonalności, których brakuje w systemie należy brak 

możliwości składania ofert wspólnych.  
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Innym przykładem jest brak pełnej integracji pomiędzy stronami internetowymi 

miasta, Biuletynem Informacji Publicznej i Narzędziem, co wymusza prowadzenie 

odrębnych działań np. w celu ogłoszenia konkursu. Ważną informacją jest chęć 

wyrażona przez przedstawicieli Gminy do wprowadzenia tych funkcjonalności już 

na etapie wdrożenia Narzędzia w całej Gminie. 

Konieczne staje się takie zorganizowanie wsparcia systemowego, które gwaran-

tując bezstronność i profesjonalizm pozwoli na szybkie zbieranie danych i umiesz-

czanie ich w systemie. 

Powinno się zmienić zbieranie i prezentację danych miesięcznych na rzecz da-

nych kwartalnych lub nawet półrocznych. Zasadna wydaje się rekomendacja ujed-

nolicenia badań i raportów, w taki sposób, aby wyniki badań i analiz jakościowych 

pokrywały się z wynikami efektywności. 

Poprawy wymaga moduł porównawczy wyników między organizacjami. Brak 

możliwości czytelnego porównania się organizacji między sobą osłabia motywację 

podmiotów świadczących usługi do zmian sposobu działania. Osłabieniu ulega też 

motywacja do stałego prowadzenia działań automonitorujących. 

Zastosowanie wyników i oceny realizacji usługi do późniejszych rekomendacji 

i pozytywnych/negatywnych opinii nt. podmiotu. Wyniki te mogłyby stanowić 

element oceny w kolejnych konkursach na świadczenie usług społecznych. 

Przydatną zmianą byłoby tworzenie nowych sprawozdań na podstawie starych 

– jest to możliwe w ramach zwykłej sprawozdawczości. Jednak nie jest to możliwe 

w sytuacji odrzucenia sprawozdania.  

Wskaźnik E3 w przypadku obsługi zadań zleconych nie jest potrzebny, ponie-

waż to nie był konkurs na wsparcie działalności (wtedy współfinansowanie), lecz 

na powierzenie realizacji zadania wtedy JST finansuje w całości zadanie. 

6.5. Podsumowanie 

Proces wdrożenia, mimo dokładnego przygotowania konceptualnego, napotykał 

przeszkody wynikające zarówno z niedoskonałości opracowanego Narzędzia jak 

również czynników zewnętrznych oraz wyczuwalnej inercji w działaniach admini-

stracji i podmiotów pozarządowych. Naturalną cechą zjawisk i recepcji towarzyszą-

cą procesowi wdrożenia nowych rozwiązań jest opór poszczególnych elementów 

struktury podlegającej zmianie. Nawet wysoki poziom akceptacji dla całokształtu 

zmiany wyrażany przez wszystkich potencjalnych użytkowników Narzędzia nie 

pozwolił na abstrahowanie od możliwości wystąpienia procesów blokujących, czy 

osłabiających siłę zmiany wprowadzanej przez NAWIKUS w obszar kontraktowa-

nia usług społecznych.  

Istotnym elementem tworzącym barierę dla jednolitości i dynamiki zmiany były 

czynniki wewnętrzne głównie techniczne, choć oczywiście nie można pominąć 

konieczności zmian w założeniach, metodyce prac, czy metodologii prowadzonych 
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badań i analiz. Konieczność zmian we wnętrzu Narzędzia wynikała z jednej strony 

z oddziaływania czynników zewnętrznych – konieczność uwzględnienia zmieniają-

cych się oczekiwań przyszłych użytkowników; jak również z procesu uczenia się i 

nabywania doświadczeń przez zespół tworzący i oceniający Narzędzie.  

Dostosowywanie NAWIKUS-a do oczekiwań użytkowników to proces długo-

trwały i dynamiczny. Z jednej strony konieczne stało się uwzględnianie niechęci 

użytkowników zewnętrznych – głownie organizacji pozarządowych – przed zmia-

nami, z drugiej rosnących oczekiwań, co do Narzędzia po stronie Gminy Kraków. 

Dodatkowo całość prac w tworzeniu i testowaniu rozwiązań realizowana była w 

okresie zmiany założeń i procedur prawnych, których kierunki nie były w pełni 

znane. W efekcie realizacja niektórych działań przebiegała niejednostajnie. Silnym 

czynnikiem zniechęcającym była niemożność przekierowania działań formalnych 

na obieg elektroniczny, brak tego czynnika wpływał często demobilizująco na 

podmioty realizujące usługi społeczne. Jednak na tym przykładzie należy silnie 

zaakcentować konieczność zmiany prawa w tym zakresie. Brak formalnej możli-

wości realizacji zadań przez wdrażane Narzędzie zmuszało w początkowej fazie 

podmioty do dwutorowych działań, przy czym to działania nieinnowacyjne, reali-

zowane w wersji papierowej, były jedyną prawnie dopuszczalną formą działań. 

Przełamywanie barier wynikających z uwarunkowań prawych i proceduralnych 

zmusiło zespól wdrażający m.in. do opracowania modułu uwzględniającego kon-

traktowanie i dalsze archiwizowanie wniosków składanych jedynie w wersji papie-

rowej. Konieczność wprowadzania takich zmian spowalniała tempo wdrożenia, a w 

dalszej mierze poszerzała zakres oddziaływania Narzędzia.  

Inny zakres barier wynikał z faktu obaw przed wdrożeniem systemu multipliku-

jącego obowiązki strony administrującej. Naturalne zjawisko towarzyszące wdraża-

niu nowego systemu informatycznego i całej metody zmieniającej obsługę kontrak-

towania i monitorowania usług społecznych, a także sposób ich prowadzenia, było 

silnie osłabiane przez wysoką determinację pracowników jednostek Gminy współ-

pracujących z ekspertami w realizowanym projekcie. Współpracę partnerów w 

przezwyciężaniu barier zarówno tych zewnętrznych jak i tych wewnętrznych należy 

ocenić bardzo wysoko. 
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