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Wstęp 1/3 
 

 Szanowny Czytelniku, 

 

 raport, który czytasz jest wynikiem procesu podsumowania działań 

prowadzonego w ramach projektu Wolontariat Miast Gospodarzy. Podczas Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej działało w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu łącznie 

około 2500 wolontariuszy. Główną rolą wolontariuszy było wspieranie informacją kibiców, 

turystów, dziennikarzy i mieszkańców miast, czym przyczynili się do tworzenia jakości 

strony organizacyjnej wydarzenia po stronie publicznej.  

 

Działania wolontariuszy były pozytywnie relacjonowane przez media, jako organizatorzy 

prowadzimy własne podsumowania, trzecim ważnym elementem podsumowania są 

opinie i odczucia wolontariuszy – tą perspektywą zajmuje się niniejszy raport. Jak sami 

zaangażowani oceniają organizację i koordynację ich działań? Czy czas pracy w 

wolontariacie przyniósł im osobiste korzyści? Czy można było pewne rzeczy 

zorganizować lepiej? Na te i na inne pytania, niniejszy raport próbuje wskazać 

odpowiedzi. 

  

Celem raportu jest charakterystyka działań wolontariatu miejskiego EURO 2012, 

dostarczenie danych oraz gotowych wniosków płynących z ich analizy. 
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Wstęp 2/3 

Raport podzielony jest na dwie główne części: 

1. Wolontariat miejski podczas Turnieju. Szanse i zagrożenia. 

2. Ewaluacja organizacji wolontariatu miejskiego EURO 2012. 

 

Po krótkim wprowadzeniu i charakterystyce badanych raport koncentruje się na 

wymiarze osobistym i społecznym wolontariatu. Celem części pierwszej jest próba 

uchwycenia tego, w jaki sposób wolontariat jest postrzegany wśród badanych, jakie 

zmiany w tej kwestii spowodował wolontariat Euro 2012, czy wyzwolił kapitał 

społeczny i w jaki sposób można go wykorzystać. 

 

Druga część raportu dotyczy ewaluacji organizacji samego przedsięwzięcia.  

W postaci rekomendacji Autor raportu podsumowuje główne problemy dostrzegane 

przez uczestników i sugeruje sposób ich rozwiązania. Autor ma jednak świadomość, 

że środki, możliwości, a także sploty okoliczności często nie są wystarczające do 

rozwiązania wszystkich problemów, dlatego listę wniosków i sugestii należy traktować 

raczej jako „rekomendacje” – poręczne podsumowanie tego, na co uczestnicy 

zwracają uwagę kiedy wszystko inne wydaje się być w porządku. Być może lista ta 

okaże się pomocna przy organizacji podobnego typu przedsięwzięć w przyszłości. 
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Wstęp 3/3 

 

Każda część zaczyna się przedstawieniem kluczowych wniosków i/lub 

rekomendacjami (dla płynności raportu podsumowanie części społecznej znajduje się 

na końcu tego rozdziału), by później przejść do konkretnych analiz. Dla przejrzystości 

raportu kolejne problemy, których rozpatrywanie zazwyczaj przewija się przez kilka 

stron, wyróżnione są inną kolorystyką, która się naprzemiennie powtarza 

(pomarańczowy i niebieski dla części społecznej oraz złoty i fioletowy dla części 

ewaluacyjnej). W ostatniej części raportu znajdują się wykresy i aneks, w których 

zawarte są informacje, umieszczenie których w zwykłej części raportu zaburzałoby tok 

raportu. Można do nich dotrzeć klikając odnośniki rozmieszczone po tekście, po czym 

powrócić do głównej treści raportu wybierając „powrót”. 

 

 

 

Autor raportu – Michał Kopystecki 

Metodologia (ankiety 1 i 2) – Paweł Aleksandrowicz 

Metodologia (ankieta 3) - Michał Kopystecki, Inga Domagała, Paweł Aleksandrowicz 

Koordynacja przygotowania raportu – Paweł Aleksandrowicz, Krzysztof Szumowski 

Konsultacje – Zespół ds. wolontariatu Miast Gospodarzy i PL.2012 
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Zbieranie danych 

 

 Dane do analiz zaprezentowanych w niniejszym raporcie zostały 

zebrane w trakcie badania o charakterze ilościowym [str.174] (z pytaniami 

otwartymi), w trakcie trzech faz: po rekrutacjach, po szkoleniach oraz  

po zakończeniu działalności wolontariuszy na EURO 2012 [str.168-173]. 

Ankiety przeprowadzone zostały metodą CAWI (ankiety rozsyłane i wypełniane 

za pośrednictwem komputera). Ankiety rozsyłane były do wszystkich (N=2316) 

wolontariuszy mailowo. Ich wypełnianie odbywało się za pośrednictwem 

platformy Google Docs (1. i 2. badanie) i platformy dostarczonej przez Urząd 

m.st Warszawy (3. badanie). Tury badania rozkładały się czasowo: 

  

Badanie po rekrutacjach 

(13-19 maj) 

Badanie po szkoleniach 

(Gdańsk: 4-9czerwiec 

Poznań: 9-19 czerwiec 

Warszawa: 4- 9 czerwiec 

Wrocław: 4-9 czerwiec) 

Badanie po EURO 2012 

(Gdańsk, Poznań, Wrocław: 
27czerwiec-13 lipiec, 

Warszawa: 4-13 lipiec) 
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Zbieranie danych 

Ankieta po rekrutacjach 

wysłana do 2316 wolontariuszy  
– odpowiedź od 1492 (64%) 

Gdańsk: 556 – odpowiedziało 253 
(46%), 

Poznań: 484 – odpowiedziało 353 
(73%), 

Warszawa: 784 – odpowiedziało 521 
(66%), 

Wrocław: 492 – odpowiedziało 365 
(74%) 

Ankieta po szkoleniach 

wysłana do 2316 wolontariuszy  
– odpowiedź od 1003 (43%) 

Gdańsk: 556 – odpowiedziało 142 
(25%), 

Poznań: 484 – odpowiedziało 234 
(48%), 

Warszawa: 784 – odpowiedziało 369 
(47%),  

Wrocław: 492 – odpowiedziało 258 
(52%) 

Ankieta po EURO 2012 

wysłana do 2316 wolontariuszy  
– odpowiedź od 756 (33%) 

Gdańsk: 556 – odpowiedziało 132 
(24%), 

Poznań: 484 – odpowiedziało 197 
(41%), 

Warszawa: 784 – odpowiedziało 258 
(33%),  

Wrocław: 492 – odpowiedziało 169 
(34%) 
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Struktura społeczno-demograficzna „próby” 

 

 Jako że w rzeczywistości mamy do czynienia z trzema różnymi 

badaniami trzeba mocno podkreślić, że próba badawcza w każdym z nich jest 

inna. Kolejne fale badania przynosiły stopniowy spadek stopnia realizacji próby 

(64% > 43% > 33%) [str.138-140]. Dodatkowo, badanie trzecie było badaniem 

najdłuższym (uczestnicy, którzy ukończyli ankietę potrzebowali średnio ponad 

17 minut) i najbardziej wymagającym, i część respondentów zrezygnowała  

z uczestnictwa w nim po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań. Stąd  

w analizach  pochodzących z trzeciego etapu badania można zauważyć różne 

liczebności. Analiza danych demograficznych pokazuje, że każda następna tura 

w dużym stopniu odtwarzała dane demograficzne badanych. Dlatego też dla 

swobody wypowiedzi będzie się przyjmowało, że „próba” jest jedna i za taką 

będzie się ją uważało czyniąc nawiązania między kolejnymi częściami raportu. 

Następna strona wizualizuje uśrednione rozkłady zmiennych demograficznych. 

Łącza odsyłają do szczegółowych danych społeczno-demograficznych  

z kolejnych badań (uwaga: link odsyłający z powrotem pojawia się na trzecim  

z kolei slajdzie dotyczącym danej zmiennej społeczno-demograficznej). 
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Struktura społeczno-demograficzna „próby” 
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1. Wolontariat miejski podczas Turnieju. 

Szanse i zagrożenia. 



1. 1 Kluczowe wnioski 

 

• Blisko 60% osób zaangażowanych w wolontariat miejski EURO 2012 

miało wcześniej styczność z wolontariatem. 

• Wolontariat postrzegany jest jako działalność, której towarzyszy 

świetna atmosfera, i która umożliwia poznawanie nowych ludzi, 

samorealizację, podnoszenie swoich kwalifikacji, lepszy start w życie 

zawodowe oraz rozumiany jest naturalnie jako forma pomocy. 

• Wśród osób niezwiązanych wcześniej z wolontariatem negatywne 

opinie na temat wolontariatu związane są głównie z jego 

czasochłonnością oraz brakiem materialnego wynagrodzenia. 

Wolontariat kojarzy się także z ciężką i smutną pracą z „osobami 

wykluczonymi społecznie”. Takich opinii nie jest jednak wiele. 

• Głównymi motywacjami uczestników wolontariat miejski EURO 2012 

była możliwość zdobycia nowych doświadczeń, chęć poznania nowych 

ludzi oraz możliwość uczestniczenia w wielkim wydarzeniu. 

• Wolontariat miejski EURO 2012 w dużej mierze umożliwiał powyższe. 

Pozwalał sprawdzić swoje umiejętności i jest postrzegany jako element 

przydatny na drodze zawodowej. 
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1. 1 Kluczowe wnioski 

 

• Wolontariat miejski EURO 2012 raczej nie zmienił wcześniejszych 

wyobrażeń o wolontariacie, ponieważ większość respondentów  

to osoby angażujące się w wolontariaty. 

• Wśród osób nowych negatywne stereotypy uległy weryfikacji. Słowo 

„wolontariat” zostało odczarowane. 

• Wolontariat wyzwolił wielkie pokłady kapitału społecznego.  

Aż 62,1% osób, które wcześniej nie miały styczności z wolontariatem 

zadeklarowało chęć do zaangażowania się w kolejne tego typu 

działalności. 

• Odmowa dalszego angażowania się w wolontariat nie jest 

powodowana przykrymi doświadczeniami z organizacją wolontariatu 

miejskiego EURO 2012 tylko innymi planami lub brakiem czasu  

w najbliższym roku. 

• EURO 2012 ujawniło wielką chęć pracy w wolontariacie  

i pokazało, że istnieje kapitał ludzki mogący zostać przekuty  

w działania tego typu. 
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1.2 Działalność w wolontariacie przed wolontariatem miejskim EURO 2012 

15,1% 

12,8% 

17,6% 
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ogółem (n=1085) 

Wrocław (n=235) 

Warszawa (n=376) 

Poznań (n=272) 

Gdańsk (n=202) 

nie, nawet nie rozważałem nie, chociaż rozważałem 

tak, raz tak, kilka razy 

tak, regularnie działam w wolontariacie 

Ogółem 645 osób miało wcześniej styczność z innymi formami wolontariatu. Wrocław 

jest miastem, w którym najwięcej osób miało styczność z działalnością wolontaryjną 

przed EURO 2012. W Poznaniu i Warszawie odsetek takich osób był najmniejszy. 

Kobiety średnio o 11,2% częściej niż mężczyźni miały wcześniejszą styczność  

z wolontariatem (zobacz str.153). 
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1.3 Społeczny odbiór wolontariatu 

 

 Wolontariat w odbiorze społecznym postrzegany jest przez 

zdecydowaną większość raczej pozytywnie. W odpowiedziach badanych 

można wyróżnić kilka aspektów jego spostrzegania. Po pierwsze wolontariat 

jest aktywnością, która dostarcza dużo radości, pozwala przeżyć miłe chwile, 

której towarzyszy wspaniała atmosfera. Wolontariat opisywany jest jako wielka 

przygoda, działalność w nim pozwala odczuwać satysfakcję. Aktywizuje 

życiowo i jest sposobem na walkę z codzienną rutyną. Osoby działające  

w wolontariacie podkreślają, że daje się pogodzić życie jako wolontariusz  

z życiem osobistym (jeżeli ktoś chce pozostawić oba obszary rozdzielone) tak 

pod względem czasowym, jak i biorąc pod uwagę wkładany wysiłek – 

wolontariat nie obciąża w takim stopniu jak się niektórym wydaje (jedna z obaw 

osób niezaangażowanych uprzednio w działalność). 

 Wolontariat pozwala realizować się i spełniać się życiowo. Wzbogaca 

osobę, która decyduje się na poświęcenie swojego czasu, swoich umiejętności 

na pomoc innym osobom. Więcej, pozwala „po ludzku” sprawdzić swój 

charakter, przekonać się jakim się jest człowiekiem, „z jakiej gliny jest się 

ulepionym” oraz sprawdzić bardziej namacalne i wymierne elementy swojej 

osoby: umiejętności współpracy, planowania czasu, interpersonalne.  
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1.3 Społeczny odbiór wolontariatu 

 Wolontariat jest miejscem, które sprzyja zawiązywaniu nowych 

znajomości, często takich na całe życie, lub po prostu poszerza listę kontaktów. 

Jest to cecha wolontariatu bardzo często przywoływana zarówno przez osoby, 

które wcześniej miały doświadczenia wolontaryjne lub są aktywnymi 

wolontariuszami, jak i te dla których Wolontariat Miast Gospodarzy EURO 2012 

był pierwszą taką działalnością. Aktywność w wolontariacie postrzegana jest 

także jako przynosząca wymierne korzyści w postaci rozwoju umiejętności, 

nabywania wiedzy. Stosunkowo często respondenci zauważają, że tego typu 

rozwój owocuje umocnieniem swojej pozycji na rynku pracy, co wydaje się być 

bardzo istotne dla młodych ludzi (z drugiej strony jest to najczęstszy zarzut 

strony osób nie mających styczności z wolontariatem). 

 Wreszcie, wolontariat widziany jest naturalnie jako forma pomocy 

potrzebującym lub takim, którym pomoc może polepszyć lub przyspieszyć 

wykonanie ich celów (jak w przypadku EURO 2012). Pomoc nie kojarzy się  

z przykrym obowiązkiem, ponieważ towarzyszą jej wszystkie wymienione 

powyżej „wartości dodane”. Dlatego tak ważne jest organizowanie wolontariatu 

w taki sposób, żeby obok wypełniania podstawowego, umożliwiał realizację 

dodatkowych celów.  
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1.3 Społeczny odbiór wolontariatu 

 Analiza wypowiedzi osób, które nie angażowały się wcześniej  

w wolontariat w zdecydowanej większości przynosi podobne wnioski. 

Zdecydowanie częściej jednak (co nie znaczy, że często) pojawiają się także 

obawy i opinie złe. Pojedyncze osoby wyrażały obawy różnej treści: że nie 

dadzą sobie rady, że organizacja nie będzie odpowiednia i będą zmuszeni 

działać w chaosie, że osoby, którym będą nieść pomoc będą patrzyły na nich  

z góry – będą „roszczeniowe”. Około 15 osobom wolontariat kojarzył się przede 

wszystkim jako smutna rzecz, przygnębiająca praca – praca z osobami 

starszymi, chorymi, niezaradnymi życiowo. Osoby takie nie wiedziały 

najwyraźniej, że wolontariat może przybierać inne formy Kolejne piętnaście 

osób wyrażało raczej niepochlebne opinie na temat wolontariatu łączące się z 

dwoma sprzężonymi ze sobą argumentami: że jest to zajęcie osób nie 

mających co zrobić z czasem („frajerstwo”, „robota głupiego”) oraz, że nie 

przynosi żadnych wymiernych korzyści, zwłaszcza materialnych („wyzysk”, 

„praca za frajer”, „niewolnictwo XXI w.”). Kilka osób zauważało, że działalność 

wolontaryjna jest nikomu niepotrzebna. 

  

19 



1.3 Społeczny odbiór wolontariatu 

 Podsumowując, odbiór wolontariatu w badanej próbie jest  

w zdecydowanej większości pozytywny. Należy jednak z całą stanowczością 

zauważyć, że badana próba jest specyficzna – są to osoby już działające lub  

mające przystąpić do pracy w wolontariacie – i w szerszym zakresie 

społecznym postrzeganie wolontariatu może nie być tak przyjazne. Należy 

oczekiwać, że w większym stopniu niż wśród badanych wolontariat budzi raczej 

skojarzenia oparte na tego typu obawach i stereotypach, które obecne były 

śladowo w analizowanych odpowiedziach. 
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1.4 Motywacje przy angażowaniu się w wolontariat miejski EURO 2012 

 

 Respondenci mogli wskazać trzy motywacje i uszeregować je  

od najważniejszej (wskazanie 1) do trzeciej ważnej w kolejności (wskazanie 3). 

Najczęściej wybieraną motywacją w ogóle była chęć zdobycia nowych 

doświadczeń (55,6% respondentów), przy czym była ona też najczęściej 

wskazywana jako najważniejsza. Kolejną była chęć poznania nowych ludzi, 

poczucie uczestnictwa w wielkim wydarzeniu oraz zdobywanie doświadczeń 

przekładających się na karierę. Flagowe zadanie wolontariatu – pomoc innym 

ludziom, wybrane zostało przez blisko 30% respondentów. 

 Jako najważniejszą motywację badani wskazywali najczęściej 

zdobycie nowych doświadczeń, poczucie uczestnictwa w wielkim wydarzeniu 

(2. najważniejsza), zdobywanie doświadczeń pomocnych w karierze 

zawodowej (3. najważniejsza), chęć poznania nowych ludzi (4. najważniejsza) 

oraz pomoc innym ludziom (5. najważniejsza). 

 Co ciekawe, nie zauważono istotnych różnic w deklaracjach 

motywacji pomiędzy osobami, dla których wolontariat miejski EURO 2012 był 

pierwszym wolontariatem, a osobami, które miały już za sobą doświadczenia 

tego rodzaju (zobacz str.154). 
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1.4 Motywacje przy angażowaniu się w wolontariat miejski EURO 2012 
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(Na diagramie nie uwzględniono motywacji: zaangażowanie znajomych w wolontariat, 

brak innych zajęć oraz inne, ponieważ wybór tych kategorii był znikomy – odpowiednio 

0,5% i żadnego „wskazania 1,” 2,3% i 1,5%). (sprawdź inne motywacje – str.167) 
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1.5 Korzyści odniesione z działalności w wolontariacie miejskim EURO 

2012  

 Respondenci mogli wskazać spośród zaproponowanych możliwości 

te korzyści, które ich zdaniem odnieśli działając podczas EURO 2012.  

Aż 82,3% badanych wskazało, że nawiązali nowe znajomości, poznali nowych 

ludzi, 67,8% zgodziło się, że zdobyło doświadczenie przy dużej imprezie 

masowej, a 62,8% osób zadeklarowało, że w trakcie działań mogło sprawdzić 

siebie, sprawdzić poziom swoich umiejętności.  

 W przypadku pozostałych możliwości liczba wyboru danej korzyści 

była średnio dwukrotnie mniejsza niż jej niewskazanie: większość 

wolontariuszy nie miała poczucia ułatwionego dostępu do wydarzeń 

związanych z turniejem (być może nie było takich znaczących wydarzeń), nie 

polepszyła swoich umiejętności językowych (być może postrzegane są już one 

jako stojące na wysokim poziomie lub konieczność sytuacji nie była aż tak 

wymagająca), nie nabrała umiejętności współpracy ze służbami (być może nie 

miała okazji z nimi współpracować – wolontariusze pracujący na komisariatach, 

i w mniejszym stopniu szpitalach/przychodniach deklarowała taką korzyść), nie 

nabyła umiejętności pracy w grupie. 
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1.5 Korzyści odniesione z działalności w wolontariacie miejskim EURO 

2012  

 Odsetek osób uważających, że działalność podczas EURO 2012 

pomoże im w dalszej pracy zawodowej jest nieznacznie niższy od osób 

sądzących przeciwnie. W wypowiedzi swobodnej dużo osób umieszcza jednak 

wolontariat wśród pozycji godnych umieszczenia w CV, będących 

przyczynkiem do lepszego startu w różnego rodzaju rekrutacjach. Ta korzyść 

istotnie różnicuje się zresztą w zależności od tego czy osoba miała wcześniej 

styczność z wolontariatem  czy nie – wśród niepracujących w wolontariatach 

jest mniejszy odsetek osób uważających, że wolontariat przyniósł im taką 

korzyść (zobacz str.155). 
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1.5 Korzyści odniesione z działalności w wolontariacie miejskim EURO 

2012 
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1.6 Zmiana wcześniejszych wyobrażeń o wolontariacie 

 

 Wolontariat EURO 2012 raczej nie zmienił wcześniejszych 

wyobrażeń respondentów o wolontariacie (ogółem zmianę zadeklarowało 

33,4%), przy czym należy zauważyć, że opinia osób, które wcześniej nie miały 

styczności z wolontariatem zmieniała się częściej (zobacz str.156). 

 Wyobrażenia osób, dla których wolontariat miejski EURO 2012  

był pierwszym wolontariatem, zmieniły się zdecydowanie na lepsze. Takie 

osoby zaczęły dostrzegać wszystkie zalety tej działalności, które dostrzegają 

osoby zaangażowane wcześniej, mianowicie, że jest to doskonała zabawa, 

choć obarczona pewnym wysiłkiem, że wolontariat pozwala poczuć się 

potrzebnym, że daje szanse poznać nowych ludzi i nauczyć się nowych rzeczy. 

Kilka osób uświadomiło sobie, że wolontariat jest przedsięwzięciem 

instytucjonalnym i stoi za nim potężna organizacja i wysiłek ludzi. Pojedyncze 

osoby wyrażały opinie negatywne, wynikające jednak ze specyficznych splotów 

okoliczności (nuda spowodowana złą lokalizacją wolontariusza, brak respektu 

ze strony osób obdarzanych pomocą) 

 W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że o ile samo pojęcie 

„wolontariat” zostało dla wielu osób „odczarowane”, to sytuacja ta dotyczy 

bezpośrednio jedynie specyficznego rodzaju wolontariatu (kulturalnego, czy 

wręcz sportowego). 
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1.6 Zmiana wcześniejszych wyobrażeń o wolontariacie 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

zdecydowanie nie raczej nie ani nie, ani tak raczej tak zdecydowanie tak 

ogółem 

nie działał w wolontariacie 

działał w wolontariacie 

n=830 

27 

Czy działalność podczas Euro 2012 zmieniła  
Twoje wcześniejsze wyobrażenie o wolontariacie? 



1.7 Deklaracja zaangażowania w wolontariat w najbliższym roku 
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zadeklarowało chęć zaangażowania się w wolontariat w ciągu najbliższego roku. 

(zobacz str.157). 

n=816 
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1.7 Przyczyny, dla których respondenci nie zaangażują się w wolontariat 
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że osoby deklarujące inne plany bardzo często przedkładały działalność zarobkową 
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Dlaczego nie zamierzasz angażować się  
w działania wolontariatu w ciągu najbliższego roku? 



1.8 Deklaracja zaangażowania w wolontariat w danym mieście 

 

 Na następnych stronach zestawiono rozkład deklaracji podjęcia 

działalności w wolontariacie w ogóle (kategorie wykresu) z rozkładem deklaracji 

podjęcia działalności w wolontariacie danego miasta gospodarza (słupki). Pod 

tym względem najsłabiej zdaje się wypadać Wrocław, w którym aż 64% osób, 

które zadeklarowały, że w najbliższym roku raczej zaangażują się  

w wolontariat, i 56% spośród tych, którzy zdecydowanie chcą zaangażować się 

w wolontariat nie zrobi tego w mieście. Dla Poznania jest to odpowiednio 50,6% 

i 45% osób. Dla Gdańska 69,3% i 16% osób. Wydaje się, że Warszawa w tym 

zestawieniu wypada relatywnie najlepiej: tylko 47,3% i 28,5% osób nie chce 

zaangażować się w wolontariat w Warszawie. 

 Wszystkich takich osób, które na pytanie ogólne o działalnie  

w wolontariacie odpowiedziały „raczej tak” lub „zdecydowanie tak”, a nie będą 

działać w wolontariacie w danym mieście nie jest jednak dużo – 74 w skali całej 

próby, z czego niecała połowa zamieszkuje dane miasto gospodarza. 
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Gdańsk (n=171) 
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Czy w ciągu najbliższego roku zaangażujesz się 

w wolontariat organizowany  

przez Urząd Miasta Gdańsk? 

wskazówka do czytania wykresu: 
2 osoby, które na pytanie czy w perspektywie najbliższego roku 
zaangażujesz się w działalność wolontariatu odpowiedziały 
„raczej tak: zdecydowanie nie zrobią tego w Gdańsku. 



Poznań (n=208) 
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Czy w ciągu najbliższego roku zaangażujesz się 

w wolontariat organizowany  

przez Urząd Miasta Poznań? 

wskazówka do czytania wykresu: 
1 osoba, które na pytanie czy w perspektywie najbliższego roku 
zaangażujesz się w działalność wolontariatu odpowiedziały 
„raczej tak” zdecydowanie nie zrobi tego w Poznaniu. 



Warszawa (n=273) 
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Czy w ciągu najbliższego roku zaangażujesz się 

w wolontariat organizowany  

przez Urząd Miasta Warszawa? 

wskazówka do czytania wykresu: 
3 osoby, które na pytanie czy w perspektywie najbliższego roku 
zaangażujesz się w działalność wolontariatu odpowiedziały 
„raczej tak” zdecydowanie nie zrobią tego w Warszawie 



Wrocław (n=177) 
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Czy w ciągu najbliższego roku  

zaangażujesz się w wolontariat organizowany  

przez Urząd Miasta Wrocław? 

wskazówka do czytania wykresu: 
2 osoby, które na pytanie czy w perspektywie najbliższego roku 
zaangażujesz się w działalność wolontariatu odpowiedziały 
„raczej tak” zdecydowanie nie zrobią tego we Wrocławiu. 



1.9 Segmentacja 

 

 Poprzez zastosowanie technik segmentacyjnych [str.175] udało się 

podzielić próbę liczącą 756 respondentów (osoby, które zakończyły badanie) 

na różniące się między sobą segmenty. Kolejne strony przedstawiają 

wyróżnione grupy i ich charakterystykę. 

 Uwaga: ze względu na rozkłady zmiennych posiadających 

dominujące kategorie (np. wiek, sytuacja materialna, zaangażowanie  

w wolontariat) rozkłady tych zmiennych w poszczególnych segmentach  

są w dużym stopniu zbliżone (zobacz odpowiednie wykresy). Różnice 

pomiędzy segmentami są więc często relatywne, a nie oparte na wartościach 

bezwzględnych rozkładów. Oznacza to, że w dużej mierze korzystanie  

z bezwzględnych liczebności jest nieuprawnione. Segmenty stanowią raczej 

typologię  wolontariuszy (dlatego dużo bardziej prawdopodobne jest 

odwzorowanie wielkości względnych w rzeczywistej strukturze osób 

angażujących się jako wolontariusze). 

Płeć nie różnicuje się w żadnym segmencie. 
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1.9 Segmentacja 
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15,6% 1. paczka przyjaciół 

Wcześniejsze 
zaangażowanie 
 

raczej działający możliwość poznania nowych 
ludzi, uczestnictwo w wielkim 
wydarzeniu, nowe 
doświadczenia 
nie – pomoc innym, kariera 

Główne 
motywacje 

Status relatywnie studenci  
i uczniowie 

Czas wolny dysponujący czasem wolnym 
(także powyżej 40 godzin 
tygodniowo) 

relatywnie dużo deklaracji 
zaangażowania  
w wolontariat w przyszłości 

Prognoza 

Sytuacja 
materialna 

relatywnie dobra  
(ale nie bardzo dobra), 
na pewno nie zła 

osoby młode, które angażują 
się w wolontariat dla jego 
atmosfery, korzyści 
osobistych, poznawania 
ludzi; nie postrzegają jednak 
wolontariatu jako odskoczni 
do kariery zawodowej; 
duży potencjał, warto 
stymulować ich  działalność 
wolontaryjną 

Opis 

Miejsce 
zamieszkania 

relatywnie z dużych miast  

Wiek relatywnie młodzi  
(średnia – 23,9  
93% osób do 25. roku życia) 

1.9 Segmentacja 
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36,5% 2. „świeży” wolontariusze 

Wcześniejsze 
zaangażowanie 
 

relatywnie raczej niemający 
doświadczeń 

nowe doświadczenia, 
możliwość poznania nowych 
ludzi, uczestnictwo w wielkim 
wydarzeniu 
nie – kariera, promocja miast 

Główne 
motywacje 

Status relatywnie studenci  
i uczniowie 

Czas wolny dysponujący czasem wolnym 
(do 40 godzin tygodniowo) 

relatywnie sporo deklaracji 
zaangażowania  
w wolontariat w przyszłości 
(nie tak zdecydowanych) 

Prognoza 

Sytuacja 
materialna 

relatywnie średnia  
(bardzo dobra, ale też  
i najwięcej głosów, że 
najgorsza) 

najliczniejszy segment; osoby 
młode i dla wolontariatu 
raczej nowe, do wolontariatu 
EURO 2012 podchodziły jak 
do nowej formy 
doświadczenia, nie wiedzą 
jeszcze jak mogą wykorzystać 
działalność w wolontariacie 
segment o dużym potencjale, 
warto w niego inwestować 

Opis 

Miejsce 
zamieszkania 

relatywnie ze średnich miast 
(ale też i  więcej osób z miast 
gospodarzy niż segment 1 i 5) 

Wiek relatywnie młodzi  
(średnia – 24,2 
77% osób do 25. roku życia) 

1.9 Segmentacja 
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10,6% 3. wolontariusze od serca 

Wcześniejsze 
zaangażowanie 
 

relatywnie działający 
regularnie 

pomoc, promocja miasta, 
możliwość poznania nowych 
ludzi 
nie - kariera 

Główne 
motywacje 

Status relatywnie osoby pracujące  
i studenci 

Czas wolny dysponujący czasem wolnym 
(także powyżej 40 godzin 
tygodniowo) 

relatywnie dużo deklaracji 
zaangażowania  
w wolontariat w przyszłości 

Prognoza 

Sytuacja 
materialna 

relatywnie najgorsza osoby w wieku około 30 lat, 
które dobrze wiedzą czym 
wolontariat powinien być; 
wolontariat traktują przede 
wszystkim jako formę 
pomocy potrzebującym, jako 
że i sami często określają 
swoją sytuację jako 
niezadowalającą. 
segment stabilny 

Opis 

Miejsce 
zamieszkania 

relatywnie  z największych 
miast (i relatywnie  
najbardziej z miast 
gospodarzy) 

Wiek relatywnie najstarsi  
(średnia – 30,8 
62% osób do 25. roku życia); 
relatywnie najwięcej osób 
powyżej 50 roku życia 

1.9 Segmentacja 
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22,1% 4. wolontariusze okazjonalni 

Wcześniejsze 
zaangażowanie 
 

raczej działający uczestnictwo w wielkim 
wydarzeniu, promocja 
miasta, spróbowanie swoich 
sił 
nie – pomoc, kariera 

Główne 
motywacje 

Status relatywnie najwięcej osób 
pracujących i studenci 

Czas wolny relatywnie dysponujący 
największą ilością czasu 
wolnego (do 40 godzin tyg.) 

relatywnie dużo braków 
deklaracji zaangażowania  
w wolontariat w przyszłości 

Prognoza 

Sytuacja 
materialna 

relatywnie dobra (bardzo 
dobra, ale też raczej zła) 

osoby w wieku około 30 lat. 
osoby, które angażują się w 
wolontariaty okazjonalnie,  
w przypadku istotnych dla 
nich wydarzeń; osoby 
ustabilizowane życiowo, 
posiadające pracę. 
segment słabo rokujący 

Opis 

Miejsce 
zamieszkania 

relatywnie  z największych 
miast  (i relatywnie 
najbardziej z miast 
gospodarzy) 

Wiek relatywnie starsi  
(średnia – 28,3 
65% osób do 25. roku życia); 
relatywnie dużo osób 
powyżej 50. roku życia 

1.9 Segmentacja 
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15,2% 5. młodzi interesowni 

Wcześniejsze 
zaangażowanie 
 

raczej działający kariera, możliwość poznania 
nowych ludzi, poprawienie 
języka 
nie – pomoc, spróbowanie 
swoich sił 

Główne 
motywacje 

Status relatywnie najwięcej osób 
studiujących, najmniej 
pracujących 

Czas wolny relatywnie dysponujący 
największą ilością czasu 
wolnego (do 40 godzin tyg.) 

relatywnie najwięcej braków 
deklaracji zaangażowania  
w wolontariat w przyszłości 

Prognoza 

Sytuacja 
materialna 

relatywnie dobra (ale nie 
bardzo dobra) 
 

osoby najmłodsze, głównie 
studenci i uczniowie; osoby, 
które wolontariat traktują jak 
miejsce do zdobywania 
doświadczenia, które 
przełoży się na przyszłe życie 
zawodowe 
segment wymagający 
sporych nakładów, a przy tym 
niepewny 

Opis 

Miejsce 
zamieszkania 

relatywnie z dużych miast 

Wiek relatywnie najmłodsi  
(średnia –21,9 
90% osób do 25. roku życia); 
brak osób powyżej 50 lat 

1.9 Segmentacja 
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1.10 Wolontariat – podsumowanie. Szanse i zagrożenia 

 

 Przede wszystkim należy poczynić uwagę, że opinie nt. wolontariatu 

zebrano po działalności w konkretnego rodzaju wolontariacie. Wolontariacie 

akcyjnym, dokładniej – sportowym, oraz wolontariacie na bardzo dużą skalę, 

wolontariacie wyjątkowym i innym od pozostałych, ponieważ towarzyszącym 

bardzo wyjątkowemu i unikalnemu wydarzeniu. Dlatego też należy uczynić 

zastrzeżenie, że wyniki analizy i wnioski z nich płynące najdokładniej będą 

przystawały do podobnego typu wolontariatów (najlepiej dokładnemu w formie  

i treści). Z dużą ostrożnością należy podchodzić do projektowania zebranych 

wniosków na inne formy wolontariatu. 

 Szanse. Należy przede wszystkim pokazywać korzyści, które ludzie 

mogą wynieść z działalności w wolontariacie: zdobywanie nowych przyjaźni, 

nabywanie i rozwijanie umiejętności, doświadczanie dobrych chwil. 

Największymi przeszkodami w promowaniu wolontariatu wydają się stereotypy 

dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, postrzeganie wolontariatu jako działalności 

„smętnej”: pracy wśród chorych, ubogich, starszych. Po drugie jako straty 

czasu z powodu braku wymiernych korzyści angażowania się  

w wolontariat. Jako że ze swej natury wolontariat nigdy nie stanie się 

działalnością o charakterze zarobkowym, dobrym pomysłem może być 

promowanie działalności wolontaryjnej jako przedsionka do „świata dorosłych”. 
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1.10 Wolontariat – podsumowanie. Szanse i zagrożenia 

Młodzi ludzie chcą mieć poczucie, że poświęcany czas procentuje. Także w ten 

najbardziej wymierny sposób. Nie będzie niczym złym jeżeli doświadczenia 

wolontaryjne będą kojarzone z lepszym startem w świat pracy, a pracodawcy 

faktycznie będą cenić osoby mające w swoich CV angażowanie się  

w wolontariaty. 

 Zagrożenia. Wielką zasługą wolontariatu miejskiego EURO 2012 jest 

„odczarowanie” pojęcia wolontariatu. Należy jednak zastanowić się co wiążę 

się z taką zmianą. Pomimo tego, że wiele osób deklaruje, że zaangażują się  

w wolontariat w najbliższym czasie wątpliwym jest, że tak samo wiele osób 

wyrazi chęć działalności w wolontariacie innego typu. „Odczarowanie” 

spowodowało inne, pozytywne patrzenie na tego typu działalność – ale 

niekoniecznie spoglądanie przychylniejszym (i przekładającym się  

na zaangażowanie) okiem na wolontariaty innego typu, nie tak spektakularne, 

związane z działalnością wśród „społecznie wykluczonych”. Zatem  

w zależności od intencji i celu (zwiększenie zaangażowania młodych ludzi  

w ogóle vs. ukierunkowanie ich na konkretne typy wolontariatu) należy 

umiejętnie stymulować działalność wolontaryjną młodych ludzi. 
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2. Ewaluacja organizacji  
wolontariatu miejskiego EURO 2012 



2.1 Kluczowe wnioski 

 

• Ogólnie całość procesu organizacji wolontariatu miejskiego  

EURO 2012 odebrana została raczej pozytywnie. 

 

Rozmowy rekrutacyjne: 

• Proces rekrutacji został oceniony jako bardzo dobry. 

• Głównymi zaletami rekrutacji było dobre obsadzenie osób w rolach 

rekrutujących oraz towarzysząca rozmowie atmosfera. 

• Główną wadą rekrutacji było niewłaściwe miejsce prowadzenia 

rozmowy. 

 

Szkolenia bezpośrednie: 

• Etap szkoleń został oceniony raczej dobrze (przygotowanie  

po szkoleniu 1-3 oraz prowadzenie szkoleń 1-5). (Gdańsk – 2,60  

i 4,18, Poznań – 2,56 i 4,08, Warszawa – 2,58 i 4,11, Wrocław – 2,64  

i 4,38 ) 

• Jednak szkolenia wydają się najgorzej przeprowadzonym etapem  

w całym procesie organizacji wolontariatu miejskiego EURO 2012. 

Najlepiej ocenione zostały szkolenia z pierwszej pomocy. 
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2.1 Kluczowe wnioski 

              

• Wydaje się, że zły odbiór szkoleń nastąpił na skutek splotu:  

zła forma szkoleń – brak wiedzy organizatorów w tym momencie 

procesu organizacji o dalszym jej kształcie. Zaowocowało  

to postrzeganiem szkoleń jako nieprzystosowanych do celów 

wolontariatu i nieprzydatnych z powodu niemożności dostarczenia 

potrzebnych informacji, a w konsekwencji odebrane jako strata czasu. 

 

Wolontariat podczas Turnieju: 

• Ogólnie najwięcej wolontariuszy działało w Strefach Kibica,  

na dworcach i w punktach informacji. 

• Wolontariusze byli zadowoleni z jakości swoich działań. Najmniej 

pewnie czuli się w komunikowaniu w językach obcych oraz udzielaniu 

pomocy przedmedycznej. Czynności te nie zostały jednak ocenione 

jako bardzo ważne dla skutecznej działalności jako wolontariusz. 

• Powyższe może faktycznie świadczyć o nieefektywności szkoleń  

(być może ich niekonieczności – przynajmniej w takiej formie), jako że 

większość umiejętności potrzebnych w działaniach wolontariusza 

stanowiło niejako „naturalne wyposażenie każdego człowieka, 

obywatela”. 
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2.1 Kluczowe wnioski 

• Organizacja działań wolontariatu podczas Turnieju jest postrzegana 

raczej dobrze. (Gdańsk – 4,20, Poznań – 4,44, Warszawa – 4,12, 

Wrocław – 4,51). 

• Wydaje się, że schemat: miasto-koordynator-lider-wolontariusz 

zadziałał sprawnie. 

• Największym problemem wydaje się być złe rozmieszczenie (by nie 

powiedzieć – zbyt duża ich liczba) wolontariuszy w poszczególnych 

miejscach skutkujące nadreprezentacją (lub brakiem) potrzebnych  

do danego zadania osób, a w konsekwencji powodujące brak pracy  

do wykonywania. 

• Najgorzej postrzeganym elementem organizacji jest zła jakość 

posiłków i problemy z cateringiem. 

 

• Istotną kwestią obecną we wszystkich etapach organizacji  

wolontariatu miejskiego EURO 2012 jest problem późnego 

dostarczania zainteresowanym istotnych dla nich informacji. 
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2.2 Rekomendacje 

 

 Lista zbiera najważniejsze elementy organizacyjne rozproszone  

po całym raporcie i podsumowuje je, jednocześnie pokazując jakie rzeczy są 

ważne dla zaangażowanego w podobne działania: 

 

Rozmowy rekrutacyjne: 

• Utrzymać atmosferę naturalności zwykłej rozmowy towarzyszącą rekrutacji. 

• Utrzymać poziom zaangażowania i kultury osobistej osób rekrutujących. 

• W zależności od potrzeb wolontariatu utrzymać lub zwiększyć poziom 

wymagań kompetencyjnych od uczestników. 

• Poprawić warunki prowadzenia rozmowy. 

 

Szkolenia bezpośrednie: 

• Przekazywać tylko taką wiedzę, która jest przydatna do przyszłych działań 

wolontariusza. 

• Prowadzić szkolenia praktyczne, treści teoretyczne ograniczając tylko  

do niezbędnego minimum. 

• Prowadzić szkolenia dedykowane dla konkretnych grup zadaniowych  

(w takich składach personalnych w jakich wolontariusze będą pracować), 

pod kątem ich działalności. 
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2.2 Rekomendacje 

Wolontariat podczas Turnieju: 

• Angażować taką liczbę osób, która jest rzeczywiście potrzebna w danym 

miejscu. 

• Zweryfikować czy działania wolontariatu w danym miejscu są rzeczywiście 

niezbędne dla powodzenia przedsięwzięcia. 

• Na „serce działań” wybierać miejsce łatwo dostępne. 

• Utrzymać schemat: miasto-koordynator-lider-wolontariusz i sprawność 

komunikacji. 

• Utrzymać niezbędne oraz bezpośrednie „korzyści” (noclegi, darmowa 

komunikacja, możliwość uczestniczenia w dodatkowych atrakcjach). 

 

Ogółem: 

• Polepszyć sposoby komunikacji z zainteresowanym. 

• Zapewnić dobre i odpowiednie wyżywienie (zwłaszcza działania 

wolontariatu, także szkolenia). 

• Opłacać poniesione przez zainteresowanego koszty (zwłaszcza szkolenia). 

• Ograniczać możliwość wystąpienia zmian w ustalonym harmonogramie  

lub informować o nich wystarczająco wcześnie. 

• Nie organizować kolejnych „etapów procesu współpracy” na ostatnią chwilę 

(zwłaszcza szkolenia). 
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2.2 Rekomendacje 

• Zapewniać możliwość elastyczności czasowej w wybieraniu terminów 

(zwłaszcza szkolenia). 

• Szanować czas i plany zainteresowanego – informować go o wszystkich 

potrzebnych mu wiadomościach wystarczająco wcześnie, nie na ostatnią 

chwilę. 

• Szanować czas zainteresowanego – angażować go osobiście tylko 

wówczas, kiedy faktycznie ma się mu do przekazania potrzebne informacje, 

które nie mogą być przekazane w inny sposób (zwłaszcza szkolenia). 

• Poprawić poziom informowania o miejscu odbywania się wydarzenia  

i sposobie dojścia do niego (zwłaszcza rekrutacje). 

• Stwarzać „atmosferę wolontariatu” i stwarzać wrażenie jej ciągłości podczas 

każdego etapu kontaktu z zainteresowanym. 
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2.3 Rozmowy rekrutacyjne 



2.3 Rozmowy rekrutacyjne 

 

• Rozmowy rekrutacyjne były prowadzone w okresie między połową 

lutego a początkiem maja. 

• Rozmowy odbywały się w określonych placówkach w Gdańsku, 

Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Dla wygody uczestników możliwe 

było również przeprowadzenie takiej rozmowy za pośrednictwem 

komunikatora internetowego Skype. 

• W toku procesu rekrutacyjnego wyłoniono  około 2500 wolontariuszy 

(Gdańsk – 556, Poznań – 484, Warszawa – 800, Poznań – 650). 

• Ankietę wysłano do wolontariuszy: 

 556 w Gdańsku, 

 484 w Poznaniu, 

 784 w Warszawie, 

 492 we Wrocławiu. 

 

52 



2.3.1 Ocena organizacji procesu rozmowy rekrutacyjnej 
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poniżej oczekiwań średnio bardzo dobrze 

Gdańsk (n=253) 

Poznań (n=353) 

Warszawa (n=521) 

Wrocław (n=365) 

ogółem (n=1492) 

Ocena organizacji procesu rozmowy rekrutacyjnej oceniana jest w zdecydowanej 

większości bardzo dobrze. Na tle pozostałych miast Wrocław ma więcej odpowiedzi 

‚średnio’, mniej ‚bardzo dobrze’, Poznań przeciwnie. Średnia oceny wyniosła 2,86  

(w skali 1-3). 
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2.3.2 Ocena sposobu prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej 
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Ocena sposobu prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej oceniana jest w zdecydowanej 

większości bardzo dobrze. Na tle pozostałych miast Warszawa ma więcej odpowiedzi 

‚średnio’, mniej ‚bardzo dobrze’. Średnia oceny wyniosła 2,87 (w skali 1-3). 
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2.3.3 Obszary zadowolenia 

 

 Aż 82,5% osób zdecydowało się wypowiedzieć w pytaniu otwartym  

o elementy procesu rekrutacji, które się podobały. Najczęstsze odpowiedzi 

wizualizuje wykres znajdujący się kilka storn dalej. W drodze analizy udało się 

wyodrębnić następujące obszary zadowolenia: 

 

• Osoba rekrutera – 46% ankietowanych zwracało w otwartej 

wypowiedzi uwagę na osobę rekrutującą. Można wyodrębnić dwie 

grupy cech, którymi byli określani: cechy osobowościowe  

i kompetencja. Rekruterzy opisywani byli jako niezwykle życzliwi, mili  

i ludzcy, około 4% ankietowanych zwróciło uwagę na ich 

bezpośredniość, młody wiek i propozycję przejścia na „Ty” – ocenione 

zostało to bardzo dobrze, jako element, który czyni rozmowę normalną 

i eliminuje czynnik stresu. Rekrutujący postrzegani byli również jako 

osoby kompetentne, potrafiące udzielać odpowiednich informacji, 

znające języki i sprawnie prowadzące rozmowę; 5,4% wypowiedzi 

szczególnie wyróżniało możliwość uzyskania informacji na nurtujące 

pytania od prowadzącego rozmowę. Można podsumować, że osoba 

rekrutera stabilizowała rozmowę. 
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2.3.3 Obszary zadowolenia 

 

• Atmosfera – 43,7% osób zwróciło szczególną uwagę na atmosferę 

jaka panowała podczas rozmowy; określana była jako luźna, naturalna, 

żartobliwa, ale konkretna. Respondenci wielokrotnie podkreślali,  

że takie podejście pozwoliło rozładować napięcie i stres, które 

towarzyszyły zwłaszcza młodym ludziom, i owocowało możliwością 

zaprezentowania pełni swoich kompetencji i umiejętności. Takie 

podejście koreluje również pozytywnie z wizerunkiem wolontariatu jako 

przeciwieństwa wymuszonej i sztucznej atmosfery pracy. Służyło także 

napędzeniu i podtrzymaniu „wolontariackiej niecierpliwości do 

działania” – proces rekrutacyjny jako luźna i równa rozmowa objawiał 

już ducha wolontariatu, a w konsekwencji stwarzał wrażenie ciągłości 

procesu działalności w wolontariacie. 

• Rozmowa – Część respondentów (16,3%) w swoich odpowiedziach 

odwoływała się do zadowolenia z kształtu samej rozmowy. 

Podkreślano dobry dobór pytań – taki, który pozwalał sprawdzić 

kompetencję rekrutowanego, a jednocześnie nie był nudny  

i nienaturalny – cechował się swobodą oraz brakiem swego rodzaju 

sztuczności wymuszanej przez schemat: pytanie – odpowiedź. 
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2.3.3 Obszary zadowolenia 

 

• Organizacja czasowa – 8,2% respondentów zwróciło uwagę  

na odpowiednie wykorzystanie czasu przeznaczonego na proces 

rekrutacyjny: tak jeżeli chodzi o samą rozmowę, jak i czas oczekiwania 

na nią. Wielokrotnie przywoływano także dobre rozwiązanie możliwości 

zaplanowania sobie terminu rozmowy, a także o elastyczności 

czasowej – pojawiający się przed czasem oraz spóźnialscy byli 

przyjmowani niemal natychmiastowo i nie robiono im problemów  

z powodu wcześniejszego lub późniejszego pojawienia się na miejscu 

rekrutacji.  

• Inne – Zaledwie 3% badanych zwracało uwagę na przyjemny wystrój 

lokalu, w którym odbywała się rozmowa lub na dobrą lokalizację 

miejsca rekrutacji. Pojedyncze osoby dostrzegły dobry zwyczaj 

posiadania przez osoby rekrutujące informacji o rekrutowanym ze 

wstępnych aplikacji internetowych i odwoływania się do nich  

– stwarzało to wrażenie profesjonalnej informacji. Osoby, które  

z różnych powodów nie mogły pojawić się w lokalu chwaliły sobie 

możliwość przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej przez komunikator 

internetowy. 
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2.3.3 Obszary zadowolenia 
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2.3.4 Obszary niezadowolenia 

 

 Prawie 39% osób zdecydowało się wypowiedzieć w pytaniu otwartym  

o elementy procesu rekrutacji, z których były niezadowolone. Najczęstsze 

odpowiedzi wizualizuje wykres znajdujący się kilka storn dalej. W drodze 

analizy udało się wyodrębnić następujące obszary niezadowolenia: 

 

• Miejsce rozmowy – 8,8% respondentów wskazało ten obszar 

organizacji jako najgorszy. Respondenci skarżyli się na słabe warunki 

lokalowe: prowadzenie szeregu rozmów w jednej sali, za 

przepierzeniami lub w improwizowanych boksach. Każde z tych 

rozwiązań skutkowało trudnościami w prowadzeniu rozmowy: hałas 

utrudniający usłyszenie siebie nawzajem, dekoncentracja uwagi oraz 

brak prywatności, które w ocenie badanych mogła przejawiać się  

w umniejszeniu możliwości skutecznego zaprezentowania własnej 

osoby, co w konsekwencji może przy organizacji podobnych 

przedsięwzięć skutkować odrzuceniem osób o wysokich kwalifikacjach, 

których jednak sytuacja rozmowy kwalifikacyjnej stresuje i uniemożliwia 

dobre zaprezentowanie się. Taki wybór sposobu prowadzenia rozmowy 

owocuje również obniżeniem postrzegania prestiżu całej organizacji. 
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2.3.4 Obszary niezadowolenia 

 

• Rozmowa – Część respondentów (7,3%) zwracała uwagę na samą 

rozmowę jako aspekt wymagający poprawienia. Ponad połowa tych 

osób nie była zadowolona z jakości części językowej rozmowy  

i oceniała ją jako niesprawdzającą rzeczywistych możliwości 

językowych potencjalnego wolontariusza (przećwiczenie suchej 

znajomości języka bez symulowania jego użycia w pracy 

wolontariusza). Niektóre wypowiedzi badanych związane były  

z nieprzygotowaniem rekrutujących do testowania znajomości innych 

niż język angielski języków obcych oraz błędami w zaprezentowanych 

do rozwiązania materiałach. Druga część respondentów nie była 

zadowolona z jakości pytań wyrażając opinię, że scenariusz rozmowy 

był sztampowy i nie pozwalał dobrze wykryć tych cech, które potrzebne 

są w działalności wolontariusza. 

• Trudności ze znalezieniem miejsca – 5,2% ankietowanych mówiło  

o trudnościach ze znalezieniem lokalu, w którym prowadzone były 

rozmowy. Kłopoty te wynikały z dwóch kwestii: słabego informowania  

o sposobie drogi dojścia do lokalu oraz z braku zewnętrznego 

oznaczenia budynku barwami i symboliką wolontariatu (osoby nie 

mogły zlokalizować budynku będąc tuż obok niego). 
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2.3.4 Obszary niezadowolenia 

 

• Inne – Kilkadziesiąt osób narzekało na walory estetyczne lokalów: 

znajdowały się w remoncie, panowały w nich utrudnienia. Może 

powodować to obniżenie reprezentatywności całego przedsięwzięcia. 

Kilkadziesiąt osób zwracało uwagę na złą organizację czasową, 

niekompetencję osób prowadzących rozmowę i brak uzyskania 

odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Kilkanaście osób narzekało na 

samą osobę rekrutera opisując ją jako cyniczną i niemiłą. Te zarzuty są 

jednak nieliczne i ulegają przytłoczeniu przez zdecydowanie pozytywny 

odbiór osób rekrutujących. (pojedyncze przypadki „na nie” 

najzwyczajniej muszą się zdarzać). Dosyć istotne wydają się natomiast 

problemy z przydziałem wolontariuszy do miejsc – jeżeli aplikujący ma 

uprzednio sam możliwość wyboru miejsca wykonywania swojej pracy 

należy unikać później perswadowania mu zmiany preferencji  

i umieszczania go w innych miejscach (wydaje się jednak, że trudno 

zsynchronizować oczekiwania wszystkich aplikujących z wymogami 

rzeczywistości). 3 osoby skarżyły się na nieprzystosowanie miejsc 

prowadzenia rozmów do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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2.3.4 Obszary niezadowolenia 
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2.4 Szkolenia bezpośrednie 



2.4 Szkolenia bezpośrednie 

 

• Szkolenia przygotowujące do działalności w Wolontariacie Miejskim 

EURO 2012 prowadzone były w następujących okresach: 

 Gdańsk: 24 maja – 4 czerwca, 

 Poznań: 3 czerwca – 7 czerwca, 

 Warszawa: szkolenia liderskie 17-18 maja, 21 maja – 31 maja, 

 Wrocław: 25 maja – 4 czerwca. 

• Szkolenia obejmowały przygotowanie w zakresie: zasad wolontariatu, 

turystyki i kultury, pierwszej pomocy (teoria i praktyka), komunikacji 

interpersonalnej i międzykulturowej, topografii miasta (w formie gry 

miejskiej), komunikacji miejskiej i regionalnej, reagowania w sytuacjach 

paniki i sytuacjach kryzysowych, szkoleń stanowiskowych do roli lidera. 

Przygotowania wspierane były za pomocą platformy e-learning. 

• W toku procesu rekrutacyjnego wyłoniono  około 2500 wolontariuszy 

(Gdańsk – 556, Poznań – 484, Warszawa – 800, Poznań – 650). 

• Ankietę wysłano do wolontariuszy: 

 556 w Gdańsku, 

 484 w Poznaniu, 

 784 w Warszawie, 

 492 we Wrocławiu. 
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2.4.1 Udział wolontariuszy w szkoleniach 
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Uwaga: z uwagi na wcześniejszy okres odbywania się szkoleń stanowiskowych 

wolontariusze z Warszawy nie mieli możliwości wskazania tego szkolenia. Uwaga ta 

dotyczy również następnych stron. 
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2.4.2 Ocena przygotowania do wolontariatu po szkoleniach 

 

 Respondenci mogli ocenić każde szkolenie, w którym uczestniczyli 

posługując się skalą trzypunktową, gdzie 1 oznaczało najsłabsze możliwe 

przygotowanie, a 3 najlepsze możliwe przygotowanie. Przygotowanie  

do pełnienia działalności oceniane było ogólnie jako bardzo dobre (wszystkie 

aspekty działalności powyżej średniej bezwzględnej 2 – średnio 2,6). Średnio 

najlepiej oceniane było przygotowanie po szkoleniu „pierwsza pomoc – teoria”,  

najgorzej po szkoleniach stanowiskowych. Najlepsze przygotowanie  

w ogóle dawało szkolenie „pierwsza pomoc – teoria” w Poznaniu,  

najgorsze „komunikacja miejska”, również w Poznaniu. 
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2.4.2 Ocena przygotowania do wolontariatu po szkoleniach 
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2.4.2 Ocena przygotowania do wolontariatu po szkoleniach 
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Najlepiej przygotowujące były szkolenia prowadzone we Wrocławiu. W Poznaniu 

poprowadzonych zostało kilka najlepszych i najgorszych szkoleń, oraz sporo takich, 

które oceniane były jako przygotowujące przeciętnie, dlatego średnio szkolenia  

w Poznaniu oceniane są najniżej. 
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2.4.3 Ocena sposobu prowadzenia szkoleń 

 

 Respondenci mogli ocenić każde szkolenie, w którym uczestniczyli 

posługując się skalą pięciopunktową, gdzie 1 oznaczało najsłabszą możliwą 

ocenę szkolenia, a 5 najlepszą możliwą ocenę szkolenia. Sposób prowadzenia 

szkoleń oceniany był ogólnie jako bardzo dobry (wszystkie aspekty działalności 

powyżej średniej bezwzględnej 3 – średnio 4,2). Średnio najlepiej oceniane 

było przygotowanie po szkoleniu „pierwsza pomoc – ćwiczenia”,  najgorzej 

szkolenia stanowiskowe. Najlepiej ocenianym szkoleniem w ogóle okazało się 

szkolenie „pierwsza pomoc – ćwiczenia” w Poznaniu, najgorszym szkolenie 

„komunikacja miejska”, również w Poznaniu. 

Należy jednak zaznaczyć, że pomimo pozytywnych ocen kursanci mieli wiele 

zastrzeżeń, które zostały szerzej omówione na następnych stronach. 
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2.4.3 Ocena sposobu prowadzenia szkoleń 
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2.4.3 Ocena sposobu prowadzenia szkoleń 
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Najlepiej oceniane były szkolenia prowadzone we Wrocławiu. W Poznaniu 

poprowadzonych zostało kilka najlepszych i najgorszych szkoleń, oraz sporo takich, 

które oceniane były jako przeciętne, dlatego średnio szkolenia w Poznaniu ocenione 

zostały najniżej.  
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2.4.4 Wprowadzenie do analizy szkoleń w miastach 

 

 Następne strony przedstawiają opinie badanych o organizacji 

szkoleń i w postaci map percepcyjnych zestawiają ocenę przygotowania 

(wymiar horyzontalny) z oceną szkolenia (wymiar wertykalny). Związek 

pomiędzy obiema zmiennymi jest silny (za pomocą oceny przygotowania 

można wytłumaczyć średnio ponad 43% zróżnicowania oceny szkolenia).  

W ogólności można więc twierdzić, że średnio im lepiej oceniane szkolenie, tym 

lepsze przygotowanie zapewniało – szkolenia spełniały zatem swoją nominalną 

rolę. 

 

 

 

 

 

 

 

 Punkty znajdujące się na czerwonym polu oznaczają te szkolenia, 

które zostały słabo ocenione i dawały słabe przygotowanie do działalności  

w tym aspekcie, punkty na zielonym polu – przeciwnie, natomiast punkty 

znajdujące się w otoczeniu przecięcia osi układu – jako szkolenia przeciętne. 
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2.4.4 Wprowadzenie do analizy szkoleń w miastach 

Mapy znajdujące się na następnych stronach są wyskalowane do tych samych 

wielkości, dlatego można bezpośrednio porównywać punkty oznaczające 

szkolenia w różnych miastach oraz osie oznaczające średnie (im punkt/oś 

bardziej na prawo tym lepiej przygotowujący/lepsza średnia miasta; im punkt/oś 

bardziej w górę tym lepiej oceniany/większa średnia miasta).  
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2.4.5 Analiza szkoleń w miastach - ogółem 
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wskazówka do czytania wykresu: 
punkt 9 oznaczający szkolenia stanowiskowe znajduje się  
w lewej dolnej ćwiartce mapy. Oznacza to, że sposób 
prowadzenia szkoleń stanowiskowych oceniany  jest relatywnie 
najgorzej, a przygotowanie  po tych szkoleniach jest również  
relatywnie najsłabsze.  



2.4.5 Wnioski ogólne 

 

„Więcej praktyki, mniej teorii” – Wydaje się najpoważniejszym zarzutem 

uczestników szkoleń. Wolontariusze postrzegali szkolenia jako niewiele 

wnoszące do ich przyszłej pracy. Zgłaszali potrzebę dostarczania przydatnych 

informacji i umiejętności raczej w formie warsztatów, nie wykładów.  

W konsekwencji szkolenia były odbierane jako strata czasu – jeżeli badany 

będzie chciał doszkolić się z teorii komunikacji najpewniej zrobi to na własną 

rękę. 

Szkolenia stanowiskowe – Zupełnie nie spełniały swojej roli. Okazywały się 

zupełną stratą czasu. Wolontariusze pojawiali się na miejscu szkolenia 

(poświęcając swój czas) tylko po to, żeby usłyszeć informacje, które mogłyby 

zostać dostarczone im drogą zdalną. Wydaje się, że taki stan rzeczy wynika  

z problemów organizacyjnych: braku dostępu do miejsc przyszłej działalności 

wolontariuszy, braku posiadanej wiedzy na temat przebiegu dalszej części 

projektu. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest nieorganizowanie tego typu 

szkoleń, jeżeli mają nic nie wnosić do wiedzy uczestników. 
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2.4.5 Wnioski ogólne 

 

Organizacja czasowa – Po pierwsze uczestnicy sądzili, że przeprowadzanie 

szkoleń na ostatnią chwilę nie jest najlepszym pomysłem – szkolenia powinny 

być prowadzone z większym wyprzedzeniem czasowym, co w konsekwencji 

pozwoliłoby uniknąć przeprowadzania wszystkich szkoleń w jednym terminie – 

całodzienne kursy okazywały się wymagające i męczące i nie sprzyja 

przyswajaniu wiedzy. Po drugie, że kursy powinny odbywać się w weekendy, 

nie w tygodniu, w czasie obowiązków (co w połączeniu z poprzednimi 

zarzutami wywoływało frustrację). 

Pożywienie – Uczestnicy zgłaszali uwagi co do jakości pożywienia. Narzekali 

na słabe obiady lub przekąski, albo na brak czasu na zapewnienie sobie 

posiłku  w ramach własnych możliwości (Gdańsk, zwłaszcza Warszawa, 

Poznań). 

Brak zwrotów opłat za przejazdy komunikacją – (Gdańsk, Warszawa). 

Niska frekwencja na szkoleniach (zwłaszcza Warszawa). 

Chaos organizacyjny – opóźnienia szkoleń, zmiany miejsc szkoleń, 

niemożność uzyskania odpowiedzi na pytania o naturze organizacyjnej, brak 

handoutów z funkcjonowania komunikacji miejskiej, zbyt duże grupy na 

szkoleniach praktycznych. 
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2.4.5 Wnioski ogólne 

 

Oczekiwania – Prowadzenie szkoleń dedykowanych dla konkretnych grup 

wolontariuszy („osoby pracujące tylko na zewnątrz uczą się o reagowaniu  

w sytuacji niebezpieczeństwa wewnątrz budynku”), a tylko niezbędnych 

szkoleń dla wszystkich. Prowadzenie szkoleń już w konkretnych grupach 

zadaniowych, wśród osób, które będą ze sobą działać w ramach danego 

zadania – integracja. 
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2.4.5 Wnioski ogólne 

 

 Poniższe zestawienie prezentuje najogólniejszą charakterystykę 

kursów. Szczegółowych informacji należy szukać na następnych stronach: 

• Zasady wolontariatu – Niepotrzebne. 

• Turystyka i kultura – Nieprzystosowane do potrzeb potencjalnych 

odbiorców działań wolontariuszy. 

• Pierwsza pomoc – Oceniane przez ogół najlepiej. Być może dlatego, 

że relatywnie najbardziej wzbogacało o nową wiedzę, do tego 

praktyczną. Pojedyncze głosy krytyki. 

• Komunikacja interpersonalna i międzykulturowa – Raczej nudne 

i niepraktyczne. 

• Topografia miasta – Niezapoznające uczestnika z miastem. 

• Reagowanie w sytuacjach kryzysowych – Niepraktyczne, 

nieprzystosowane do realiów pracy wolontariusza. 

• Komunikacja miejska – Niepraktyczne. Nieuczące skutecznego 

przemieszczania się. 

• E-learning – Obarczony błędami, nieprzystający do informacji z innych 

kursów, męczący. 
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Gdańsk 

 

• Turystyka i kultura – Szkolenie ocenione bardzo słabo jako dające 

najgorsze przygotowanie. Opisywane jako nudne i nieprzygotowane.  

Koncentrowało się tylko na Gdańsku, zupełnie pomijając pozostałe 

miasta Trójmiasta. W większej mierze powinno skupiać się  

na przekazywaniu konkretnych informacji: na bieżących informacjach: 

gdzie zjeść, gdzie iść się bawić oraz na historii miasta, jego zabytkach, 

ale w kontekście, który można wykorzystać informując obcokrajowców. 

• Pierwsza pomoc – Szkolenie ocenione bardzo dobrze. Pojawiały się 

jednak pojedyncze głosy twierdzące, że powinno trwać dłużej, 

odbywało się w za dużych grupach, a nawet, że zawierało błędy oraz, 

żeby najpierw przeprowadzać szkolenie z teorii, później z praktyki – nie 

na odwrót. 

• Komunikacja interpersonalna i międzykulturowa – Ocenione jako 

bardzo dobrze prowadzone, umożliwiało integrację. Było jednak zbyt 

teoretyczne. 

• Topografia miasta – Gra miejska oceniona jako męcząca, intensywna, 

przeładowana. Zalecano więcej ćwiczeń z mapą. 
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Gdańsk 

 

• Reagowanie w sytuacjach kryzysowych – Pojedyncze głosy opisujące 

szkolenie jako słabo prowadzone, wrogie uczestnikowi (brak 

odpowiedzi na pytania). Szkolenie oceniane zdecydowanie jako zbyt 

przeładowane teorią i zupełnie oderwane od realiów przyszłej pracy 

wolontariusza. 

• Komunikacja miejska – Szkolenie ocenione jako słabe. Przeładowane 

teorią (nieprzydatną! – ciekawostki o modelach pojazdów), 

zdecydowanie zbyt mało praktycznych informacji. 

• Szkolenia stanowiskowe – Zapewniające bardzo mało konkretnych 

informacji, za mało specjalistyczne, za mało praktyczne. 

• E-learning – Opisywany jako niepotrzebny (zarówno jako zbyt łatwy – 

możliwy do przejścia bez czytania tekstów, jak i za trudny), 

krytykowana część z pierwszej pomocy (niezgodność informacji 

uzyskanych ze szkolenia z testem) i z historii UEFA. 
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Poznań 
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Poznań 

 

• Zasady wolontariatu – Szkolenie, o którym wolontariusze wypowiadali 

się rzadko, ale raczej pozytywnie. 

• Turystyka i kultura – Zbyt mało informacji o życiu miasta: gdzie znaleźć 

dany hotel, pub, aptekę. 

• Pierwsza pomoc – Szkolenie ocenione bardzo dobrze, rewelacyjnie. 

Opisywane jako takie, które przyda się „na resztę życia”. Pojawiły się 

jednak głosy, że było zbyt krótkie i pojedyncze opinie o 

niezaangażowanym w zajęcia prowadzącym. Najpoważniejszym 

nieporozumieniem w oczach kursantów było odpuszczenie tego 

szkolenia osobom z patroli medycznych, w opinii wolontariuszy 

zupełnie niesłusznie („było tam sporo osób, które nie studiują 

medycyny albo ratownictwa i potrzebowało przypomnienia pewnych 

schematów działania”) 

• Komunikacja interpersonalna i międzykulturowa – Ocenione jako 

nudne, suche przekazywanie informacji. Niepraktyczne. W dużej 

mierze takiej, którą dorośli ludzie mają już opanowaną. Oceniane jako 

strata czasu. 

• Topografia miasta – Wolontariusze nie czuli się zaznajomieni  

z miastem po tym szkoleniu (zwłaszcza osoby spoza Poznania) 
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Poznań 

 

• Reagowanie w sytuacjach kryzysowych – Oceniane podobnie jak 

szkolenie z komunikacji interpersonalnej – jako niewiele wnoszące, 

niepraktyczne, niedostrojone do działalności wolontariuszy. 

• Komunikacja miejska – Szkolenie niewiele wnoszące i słabo 

przygotowujące do znajomości sieci komunikacyjnej (przekazywanie 

informacji o zmianach w rozkładzie jazdy). Respondenci postulowali 

chęć otrzymywania drukowanych handout z informacjami 

komunikacyjnymi. 

• Szkolenia stanowiskowe – Najwięcej głosów krytyki spadło na 

szkolenia stanowiskowe. Te, które się odbyły ocenione zostały jako 

„kpina”. Nie przygotowywały do niczego, kursanci nie otrzymywali 

żadnych przydatnych informacji (lub otrzymywali takie, które później 

okazywały się niezgodne z rzeczywistością), nie mieli dostępu  

do miejsc, w których będą pracować. Wszystko odbywało się jedynie  

w teorii, podczas gdy szkolenia te były odbierane jako najważniejsze. 

Odbywały się w „organizacyjnym chaosie”, trwały krótko. Ocenione 

zostały jako strata czasu. 

• E-learning – Dostarczający niepotrzebnych informacji (wiedza  

o turnieju) lub niewystarczający. 
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Warszawa 
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Warszawa 

 

• Zasady wolontariatu i przedstawienie koordynatorów – Oceniane jako 

strata czasu, niepotrzebne. Wyświetlenie zdjęć koordynatorów nie jest 

tożsamym z ich przedstawieniem. 

• Turystyka i kultura – Niepotrzebne. W postaci suchego wykładu. 

Nieprzygotowane. „Wyklepanie co i gdzie znajduje się w Warszawie, 

jest moim zdaniem żadnym szkoleniem”. Informacje pokrywające się  

z informacjami z e-learningu. 

• Pierwsza pomoc – Oceniane chyba najlepiej ze szkoleń warszawskich. 

Prowadzone dobrze. Wiele osób zgadzało się jednak co do tego,  

że było zdecydowanie za krótkie (zwłaszcza w porównaniu z innymi 

szkoleniami). 

• Komunikacja interpersonalna i międzykulturowa – Oceniana 

ambiwalentnie. Z jednej strony bardzo dobre prowadzenie  

i wykładowcy. Ich podejście umożliwiało integrację. Z drugiej strony 

szkolenie niewiele wnoszące. Za długie. Uczestnicy oczekiwali też 

dłuższej części z międzykulturowości niż z teorii komunikacji w ogóle. 

• Topografia miasta – Oceniana ambiwalentnie. Z jednej strony przez 

wielu odbierana entuzjastycznie, jako dobra zabawa. Z drugiej budziła 

niezadowolenie, ponieważ nie spełniała roli zapoznania ze skutecznym 
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Warszawa 

             poruszaniem po mieście, niepokój budziły niektóre rozwiązanie (ostatni 

             etap polegał na „biegnięciu na łeb, na szyję”), w konsekwencji 

             niedostoswana do możliwości osób starszych 

• Reagowanie w sytuacjach kryzysowych – Odbierane ambiwalentnie  

(w większości raczej gorzej niż lepiej), nieciekawe prowadzenie. 

Niedostosowane do specyfiki wolontariatu. 

• Komunikacja miejska – Za krótkie i w takiej formie niepotrzebne. Nie 

spełniało swoich założeń. Zbędne „ciekawostki” (rozpoznawanie modeli 

taksówek). Brak handoutów. 

• Szkolenia stanowiskowe – Badani zwracali uwagę na brak porządnych 

szkoleń zapoznających kursantów ze specyfiką ich miejsca pracy. 

• E-learning – Oceniany raczej dobrze. Spełniał swoją rolę. Test 

oceniony jako zbyt łatwy. Uczestnicy zwracali jednak uwagę na drobne 

błędy, niemożność otrzymania informacji zawartych na platformie  

w podręcznej formie, złe rozwiązanie nieinformowania kursanta, 

dlaczego udzielona przez niego odpowiedź jest błędna i jaka powinna 

być właściwa. 
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Wrocław 

1 2 

3 
4 

5 

6 7 
8 

9 

10 

3 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

4 

4,2 

4,4 

4,6 

4,8 

5 

2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 

1. zasady wolontariatu 
2. turystyka i kultura 
3. pierwsza pomoc – teoria 
4. pierwsza pomoc – ćwiczenia 
5. komunikacja kulturowa  
6. topografia miasta 
7. sytuacje kryzysowe 
8. komunikacja miejska  
9. szkolenia stanowiskowe 
10. e-learning 

  
 

przygotowanie 

o
ce

n
a 

88 



Wrocław 

 

• Turystyka i kultura – Pojedyncze głosy mówiące o niepełnym 

przedstawieniu historii miasta oraz o udzielaniu większej ilości 

praktycznych wiadomości (atrakcje). 

• Pierwsza pomoc – Szkolenie ocenione dobrze. Część praktyczna 

jednak gorsza niż w pozostałych miastach (zbyt dużo teorii  

na praktyce). 

• Komunikacja interpersonalna i międzykulturowa – Przedstawiana jako 

zbyt teoretyczna, za długa i nudna. 

• Topografia miasta – Wolontariusze przyjęli grę miejską bardzo 

entuzjastycznie. Stanowiła dobry przyczynek dla integracji. Pojawiały 

się jednak głosy wyrażające obawę, co do sensowności takiego 

rozwiązania w celu dobrego zapoznania kursantów z układem miasta 

(chaotyczna). 

• Reagowanie w sytuacjach kryzysowych – Pojedyncze głosy 

wyrażające nieprzystawanie teoretycznej wiedzy wyniesionej z kursu 

do realiów pracy wolontariusza. 

• Komunikacja miejska – za krótkie, mało informacji praktycznych 

(„oczekiwałabym więcej informacji jak gdzieś dojechać”). 
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Wrocław 

 

• Szkolenia stanowiskowe – Podobnie jak w przypadku innych miast, 

szkolenia określane jako nic nie wnoszące, sprawiające wrażenie 

niezorganizowanego („nikt nic nie wie”). Odbierane w takiej formie jako 

zupełnie niepotrzebne. 

• E-learning – Opisywany jako obarczony licznymi błędami, 

„nieadekwatny do wiedzy i praktyki”. Respondentów często 

denerwowała „infantylna” forma prezentacji danych. 
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2.5 Wolontariat podczas Turnieju 



2.5 Wolontariat podczas Turnieju 

 

• Około 2500 wolontariuszy działało podczas Turnieju EURO 2012  

w okresie od 7 czerwca do 1 lipca. 

• Działania obejmowały pomoc w organizacji sprawnego przebiegu 

Turnieju i funkcjonowania miast i odbywały się w następujących 

miejscach: w Strefach Kibica, na lotniskach i dworcach, na parkingach, 

na komisariatach, w przychodniach i szpitalach, w centrach medialnych  

i na infolinii, w centrach wolontariatu i Ambasadach Kibica, na węzłach 

przesiadkowych i ulicach oraz w miejscach typowych dla danego 

miasta. 

• W toku procesu rekrutacyjnego wyłoniono  około 2500 wolontariuszy 

(Gdańsk – 556, Poznań – 484, Warszawa – 800, Poznań – 650). 

• Ankietę wysłano do wolontariuszy: 

 556 w Gdańsku, 

 484 w Poznaniu, 

 784 w Warszawie, 

 492 we Wrocławiu. 
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2.5.1 Działalność wolontariuszy w miejscach 
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ogółem (n=1104) 

Wolontariusze mogli w badaniu wskazać, w których miejscach działali. Najwięcej osób 

pracowało w Strefie Kibica (21,8%), na dworcach (16,9%), parkingach (7%) oraz 

przychodniach lub szpitalach (6,8%). 
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2.5.1 Działalność wolontariuszy w miejscach 
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Oprócz miejsc typowych dla wszystkich miast, wolontariusze mogli wskazać miejsca 

specyficzne dla danego miasta. 

94 



2.5.1 Działalność wolontariuszy w miejscach 
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Oprócz miejsc typowych dla wszystkich miast, wolontariusze mogli wskazać miejsca 

specyficzne dla danego miasta. 
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2.5.2 Najczęstsze miejsca pracy wolontariuszy – Gdańsk (n=137) 
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Wolontariusze mogli w badaniu wskazać, w których miejscach działali najczęściej. 

Najwięcej osób w Gdańsku pracowało najczęściej na dworcach (26,3%), w punktach 

informacyjnych (ponad 20%) oraz w Strefie Kibica (12,4%). 
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2.5.2 Najczęstsze miejsca pracy wolontariuszy – Poznań (n=207) 
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Wolontariusze mogli w badaniu wskazać, w których miejscach działali najczęściej. 

Najwięcej osób w Poznaniu pracowało najczęściej w punktach informacyjnych (20%), 

w Strefie Kibica (19,3%) i na dworcach (17,4%). 
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2.5.2 Najczęstsze miejsca pracy wolontariuszy – Warszawa (n=273) 
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Wolontariusze mogli w badaniu wskazać, w których miejscach działali najczęściej. 

Najwięcej osób w Warszawie pracowało najczęściej na w Strefie Kibica (23,4%),  

na dworcach (14,3%) oraz lotniskach węzłach przesiadkowych i ulicach (11,4%). 
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2.5.2 Najczęstsze miejsca pracy wolontariuszy – Wrocław (n=176) 
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Wolontariusze mogli w badaniu wskazać, w których miejscach działali najczęściej. 

Najwięcej osób we Wrocławiu pracowało najczęściej w Strefie Kibica (15,3%),  

na dworcach i węzłach przesiadkowych (po 12,5%) 
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2.5.3 Wprowadzenie do analizy ćwiartkowej (importance-performance 

analysis)  

 Na następnych stronach zestawiono [str.175] poziom zadowolenia 

wolontariuszy z poszczególnych aspektów ich działalności z ważnością tych 

aspektów (w dalszej części raportu ocenę poszczególnych elementów 

organizacji/miejsc z ich ważnością). Poniższy przykład prezentuje w jaki 

sposób należy interpretować poszczególne atrybuty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trzeba zaznaczyć, że osie wyznaczające ćwiartki są podatne  

na zniekształcenia, dlatego nie należy wyciągać pochopnych wniosków jeżeli 

punkt reprezentujący atrybut znajduje się w niewielkim oddaleniu od osi. 
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Poprawić natychmiast 

Poprawić w dalszej kolejności 

Tak trzymać! 

Uważnie obserwować 
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2.5.3 Wprowadzenie do analizy ćwiartkowej (importance-performance 

analysis) 

Mapy znajdujące się na następnych stronach są wyskalowane do tych samych 

wielkości, dlatego można bezpośrednio porównywać punkty oznaczające 

szkolenia w różnych miastach oraz osie oznaczające średnie (im punkt/oś 

bardziej na prawo tym lepiej przygotowujący/lepsza średnia miasta; im punkt/oś 

bardziej w górę tym lepiej oceniany/większa średnia miasta).  
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2.5.4 Ocena zadowolenia z pełnionej działalności 

 

 Respondenci mogli ocenić ogólny poziom zadowolenia ze swojej 

działalności jako wolontariusz (Gdańsk – 4,09, Poznań – 4,37, Warszawa  

– 3,99, Wrocław – 4,22, średnia – 4,16) oraz poziom zadowolenia ze swojej 

działalności w poszczególnych aspektach pracy wolontariusza (na skali 

pięciopunktowej gdzie 1 oznaczało zdecydowanie niezadowolony,  

a 5 zdecydowanie zadowolony, lub wybrać odpowiedź nie dotyczy).  

 Ogólnie rzecz ujmując ciężko twierdzić, że któryś z elementów 

wymaga natychmiastowej poprawy przy tego typu działalności w przyszłości. 

Najniżej oceniane były komunikowanie się w językach obcych innych niż 

angielski oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo dobrze 

oceniane były pozostałe aspekty pracy, zwłaszcza znajomość swojego miejsca 

pracy. Najmniej ważnym aspektem była wiedza o turnieju. Warto zauważyć,  

że o ile po szkoleniach najbardziej chwalono pierwszą pomoc, tak  w praktyce 

okazało się, że zadowolenie z jej wykonywania oceniane jest najsłabiej 

oceniane (trzeba jednak zaznaczyć, że być może jest to obarczone błędem  

– najmniejsza liczba osób oceniała pierwszą pomoc i być może oceniała ją 

zamiast wybierać opcję „nie dotyczy” – jest to jednak tylko przypuszczenie), 

podczas gdy umiejętności po szkoleniach, które miały przygotowywać  

do znajomości miasta, komunikacji miejskiej i zaznajamiać z miejscem pracy,  
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2.5.4 Ocena zadowolenia z pełnionej działalności 

a które oceniane były jako słabe – okazywały się wystarczające do pełnienia 

działalności jako wolontariusz. Może to oznaczać, że umiejętności te są  

w dużej mierze intuicyjne i wypracowane wcześniej i warto zrezygnować  

ze szkoleń w zakresach podobnego rodzaju. 
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Ogółem 
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wskazówka do czytania wykresu: 
punkt 6 oznaczający zadowolenie ze swojej działalności  
w zakresie wiedzy o Turnieju znajduje się w prawej dolnej 
ćwiartce mapy. Oznacza to, że zadowolenie to zostało ocenione 
jako relatywnie wysokie, ale sam aspekt działalności nie jest 
uważany za szczególnie istotny. 
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Poznań 
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Warszawa 
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Wrocław 
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2.5.5 Odczucia towarzyszące działalności 

 

 Badanych poproszono o ocenę stopnia zgodności ich odczuć  

z działań jako wolontariusze ze stwierdzeniami dotyczącymi działalności  

i organizacji. Na następnych stronach pokazano rozkład ich odpowiedzi.  

 Respondenci w zdecydowanej większości czuli się dumni mogąc 

reprezentować miasto gospodarza, odczuwali satysfakcję, że mogą sprawdzić 

się w nowych sytuacjach i raczej mieli poczucie, że ich działania są potrzebne 

dla powodzenia organizacji EURO 2012. Podobnie tok organizacji działalności 

w ramach wolontariatu raczej nie zniechęcał do dalszych czynności,  

a potrzebne informacje były przekazywane w sposób klarowny i przejrzysty. 

Największy niepokój może budzić rozkład odpowiedzi na stwierdzenie „często 

nie miałem co robić”. Aż 41,4% respondentów zgadza się z tym stwierdzeniem, 

a dalsze 17,7% nie ma zdania. Szczególnie źle pod tym względem wypadają 

warszawscy respondenci. Dodatkowe analizy pozwoliły zlokalizować  

te miejsca, w których odsetek osób nudzących się był większy niż osób, które 

miały co robić: zdecydowanie przychodnie/szpitale, komisariaty (za wyjątkiem 

Poznania) i raczej centra medialne. Strefa Kibica w Warszawie, parkingi  

w Warszawie (i Poznaniu), infolinia w Gdańsku i Warszawie, centrum 

wolontariatu w Warszawie, punkty medyczne w SK. Na pewno nie można tego 

powiedzieć o lotniskach, dworcach i punktach informacyjnych. 
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2.5.5 Odczucia towarzyszące działalności 
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2.5.5 Odczucia towarzyszące działalności 
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2.5.5 Odczucia towarzyszące działalności 
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2.5.5 Odczucia towarzyszące działalności 
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zdecydowanie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam 

nie mam zdania raczej się zgadzam 

zdecydowanie się zgadzam 
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2.5.5 Odczucia towarzyszące działalności 

48,70% 

54,91% 

44,03% 

51,96% 

44,85% 

24,20% 

21,97% 

26,87% 

22,06% 

25,00% 

11,40% 

9,25% 

10,07% 

14,71% 

11,76% 

15,7% 

13,8% 

19,0% 

11,2% 

18,3% 

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

ogółem 

Wrocław (n=173) 

Warszawa (n=268) 

Poznań (n=204) 

Gdańsk (n=136) 

Czasami byłem zniechęcony do dalszej działalności  
jako wolontariusz (n=781) 

zdecydowanie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam 

nie mam zdania raczej się zgadzam 

zdecydowanie się zgadzam 
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2.5.5 Odczucia towarzyszące działalności 
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39,93% 

46,57% 

43,38% 

24,33% 

22,54% 

25,75% 

23,53% 
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17,16% 

17,16% 

16,91% 

14,3% 

11,5% 

17,1% 

12,7% 

14,7% 
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ogółem 

Wrocław (n=173) 

Warszawa (n=268) 
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Podczas wolontariatu nie otrzymywałem  
przejrzystych instrukcji odnośnie moich obowiązków (n=781) 

zdecydowanie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam 

nie mam zdania raczej się zgadzam 

zdecydowanie się zgadzam 
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2.5.6 Ogólna ocena organizacji działalności wolontariatu 

 

4 

4,1 

4,2 

4,3 

4,4 

4,5 

4,6 

4,7 

4,8 

4,9 

5 

średnia ocena szkoleń 

Gdańsk 

Poznań 

Warszawa 

Wrocław 

ogółem 

Najwyżej oceniona została organizacja działalności wolontariatu we Wrocławiu  

i Poznaniu (ok. 4,5). Najniżej w Warszawie (4,12). Ogólnie organizacje działań 

wolontariatu zostały ocenione jako dobre (średnia bezwzględna – 3). 
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2.5.7 Ocena organizacji w miejscach działalności 

 

 Respondenci mogli ocenić organizację w miejscu, w którym działali 

najczęściej za pomocą pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało najsłabszą 

możliwą ocenę organizacji miejsca, a 5 najlepszą. Organizacja działalności  

w miejscach została ogólnie oceniona jako bardzo dobra (średnio 4,13 przy 

średniej bezwzględnej 3). Ogółem najwyżej oceniona została organizacja pracy  

w miejscach we Wrocławiu (4,29), Gdańsku (4,24) i Poznaniu (4,16). Najniżej  

w Warszawie (3,96). Średnio najlepiej oceniana była organizacja pracy  

na infoliniach i dworcach, a najgorzej w centrach medialnych i na parkingach. 

W ogóle najlepszym miejscem do działania okazał się infolinia i dworzec we 

Wrocławiu, a najgorszym komisariat w Warszawie. Należy jednak być 

ostrożnym przy formułowaniu ogólnych wniosków z uwagi na nierównomierny 

rozkład liczebności w poszczególnych miejscach – trudno wyciągać wiążące 

wnioski o miejscach, które oceniała mała liczba osób (z miejsc, w których 

działało najczęściej znaczne ilości wolontariuszy najgorzej oceniona została 

Strefa Kibica w Warszawie). Następne strony prezentują szczegółową ocenę 

miejsc (zobacz także mapy powstałe po zastosowaniu analizy ćwiartkowej  

– str.158-161). 

Tabela zestawia ocenę miejsca z liczbą osób, które w danym miejscu działały 

najczęściej. 
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2.5.7 Ocena organizacji w miejscach działalności 

Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław ogółem 

ocena n ocena n ocena n ocena n ocena n 

lotnisko 3,50 2 4,29 7 3,86 28 4,67 12 4,10 49 

Strefa Kibica 4,47 17 4,00 40 3,74 61 4,15 27 3,97 145 

dworce 4,42 36 4,47 36 4,55 38 4,75 20 4,52 130 

parkingi 4,25 4 3,69 16 3,73 15 4,07 15 3,86 50 

infolinia 4,33 3 - 0 4,33 6 4,83 6 4,53 15 

komisariaty 4,22 9 4,25 20 3,22 9 - 0 4,00 38 

centrum 
wolontariatu 

4,33 9 4,50 8 4,26 23 4,00 5 4,29 45 

Ambasada 
Kibica 

4,00 3 - 0 - 0 4,67 3 4,33 6 

przychodnie 
szpitale 

3,60 5 3,91 21 4,00 16 4,22 18 4,00 60 

centrum 
medialne 

3,86 7 3,75 4 3,40 15 3,67 9 3,60 37 
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2.5.7 Ocena organizacji w miejscach działalności 

Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław 

ocena n ocena n ocena n ocena n 

węzły 
przesiadkowe 

4,27 11 3,86 7 3,97 31 4,36 22 węzły 
przesiadkowe 

centrum 
zarządzania 

- 0 3,80 5 3,40 5 centrum 
zarządzania 

kryzysowego 

punkty 
informacji 

4,62 13 4,17 6 3,79 14 4,26 19 punkty 
informacji 

pkt. inf. na 
drodze dojścia 

3,87 15 

mobilne pkt. 
informacji 

4,52 33 

Miejski Sztab 
Operacyjny 

3,50 2 4,67 6 Krajowy Sztab 
Operacyjny 

opieka med. 
w SK 

3,25 4 4,63 8 

plaża 3,00 2 4,00 4 wsparcie 
straży poż. 
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2.5.8 Ocena elementów organizacji działalności wolontariatu 

 

 Respondenci mogli ocenić elementy organizacji działań wolontariatu, 

posługując się skalą pięciopunktową, gdzie 1 oznaczało najsłabszą możliwą 

ocenę danego aspektu, a 5 najlepszą możliwą ocenę. Sposób organizacji 

poszczególnych aspektów oceniany był ogólnie jako dobry (przy średniej 

bezwzględnej 3 – średnio 3,99). Najlepiej we Wrocławiu (4,16), najgorzej w 

Warszawie (3,82). Średnio najlepiej oceniane było dostarczenie pozytywnych 

wrażeń z imprezy i łatwość kontaktu z liderem,  najgorzej jakość (a potem ilość) 

posiłków. Najlepiej ocenianym aspektem w ogóle okazało się dostarczenie 

pozytywnych wrażeń z imprezy w Poznaniu oraz łatwość dostępu do centrum 

wolontariatu, także w Poznaniu, najgorszym jakość posiłków  

w Warszawie. 

120 



2.5.8 Ocena elementów organizacji działalności wolontariatu 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 
strój: funkcjonalność 

strój: 
reprezentacyjność 

CW: funkcje 
integracyjne 

CW: łatwość dostępu 

CW: atrakcje 

posiłki: ilość 

posiłki: jakość 

lider: łatwość 
kontaktu 

lider/koord.: 
przepływ informacji 

lider/koord.: precyzja 
informacji 

współpraca: personel 
miejsc 

współpraca: służby 
porządkowe 

bezpieczeństwo 

pozytywne wrażenia z 
imprezy 

Gdańsk (n=136) 

Poznań (n=203) 

Warszawa (n=267) 

Wrocław (n=172) 

ogółem (n=778) 
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2.5.8 Ocena elementów organizacji działalności wolontariatu 

 

 Analiza ćwiartkowa ujawniła, że Wolontariat Miejski EURO 2012 

spełnił te założenia, jakich oczekuje się wolontariacie – umożliwił przeżycie 

czasu Turnieju zapewniając z niego pozytywne emocje i miłe wspomnienia. 

Bardzo dobrze funkcjonowały również aspekty związane z kontaktem z liderem 

lub koordynatorem – przekazywanie przejrzystych informacji następowało 

sprawnie. Strój, w jakim działali wolontariusze nie wyróżniał się ani na plus, ani 

na minus w stosunku do pozostałych elementów. Podobnie współpraca z 

ludźmi spoza wolontariatu, których podczas swoich działań spotykali 

wolontariusze. Funkcjonowanie Centrum Wolontariatu silnie różnicowało się w 

zależności od miasta. Wydaje się, że najlepiej zostało ocenione w Gdańsku, 

najgorzej w Warszawie. Zdecydowanie najsłabszymi elementami organizacji 

wolontariatu były posiłki, zarówno jeżeli chodzi o ich jakość, jak i ilość. Dla 

informacji porównawczych patrz następne strony (Mapy znajdujące się na 

następnych stronach są wyskalowane do tych samych wielkości, dlatego 

można bezpośrednio porównywać punkty oznaczające szkolenia w różnych 

miastach oraz osie oznaczające średnie – im punkt/oś bardziej na prawo tym 

lepiej przygotowujący/lepsza średnia miasta; im punkt/oś bardziej w górę tym 

lepiej oceniany/większa średnia miasta). Całość wzbogacają wnioski płynące  

z analizy pytań otwartych (opinii najczęściej się powtarzających). 
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wskazówka do czytania wykresu: 
punkt 10 oznaczający ocenę precyzji otrzymywanych informacji 
znajduje się w prawej górnej ćwiartce mapy. Oznacza to, że 
aspekt ten został oceniony relatywnie wysoko, przy czym jest 
on również uważany za ważny przy organizacji działalności. 
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Gdańsk – obszary zadowolenia 

 

• Darmowa komunikacja miejska. 

• Bardzo dobre funkcjonowanie siatki koordynator-lider-wolontariusz. 

• Bardzo dobrze działające uzyskiwanie informacji. 

• Możliwość ustalenia grafiku, elastyczność, „zmianowość”. 

• Możliwość nocowania w Centrum Wolontariatu. 

• Atrakcje dodatkowe: sale gimnastyczne, wycieczki, koncerty, 

możliwość picia alkoholu – funkcje integracyjne. 

• Dostęp do Internetu. 

• Strefa Kibica, dworzec. 

• Współpraca ze służbami. 

• Materiały pomocowe (mapki). 

• Telefony służbowe. 

• Funkcjonowanie miasta (rozładowanie tłumów, zamykanie ulic, 

dodatkowe autobusy). 
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Gdańsk – obszary niezadowolenia 

 

• Zimne, niesmaczne posiłki. Małe porcje. Brak śniadań, kolacji.  

Brak kuchni. Zła dystrybucja. Brak posiłków wegetariańskich. Problemy 

z dostępem do wody pitnej. 

• Nieproporcjonalne rozmieszczenie wolontariuszy skutkujące nudą, 

samotnością i brakiem obowiązków (dworce, komisariat, centrum 

medialne). 

• Złe ulokowanie miejsca zamiany voucherów. 

• Początkowo mała liczba materiałów do rozdawania. 

• Faworyzowanie wolontariuszy z Centrum Wolontariatu. 

• Psujące się stroje, niezgodne z rozmiarami. 

• Niespójności informacyjne. 
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Poznań – obszary zadowolenia 

 

• Darmowa komunikacja miejska. 

• Centrum Wolontariatu: bliskość, atrakcje – przyjemne miejsce. 

• Świetny system komunikacyjny (platforma internetowa, maile, smsy). 

• Aktualizowanie informacji, reagowanie na sytuacje nagłe. 

• Liderzy i koordynatorzy – łatwość kontaktu. 

• Możliwość ustalenia grafiku, elastyczność, „zmianowość”. 

• Dostęp do Internetu. 

• Atrakcje dodatkowe: imprezy. 

• Strefa Kibica, dworzec, lotnisko. 

• Współpraca ze służbami. 

• Materiały pomocowe (mapki). 

• Telefony służbowe, krótkofalówki. 

• Funkcjonowanie miasta (dodatkowe autobusy). 

• Ciasteczka. 
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Poznań – obszary niezadowolenia 

 

• Niesmaczne posiłki. Małe porcje. Brak kuchni. Zła dystrybucja. Brak 

obiadów w dni wolne i wyżywienia dla zmian nocnych. 

• Nieproporcjonalne rozmieszczenie wolontariuszy skutkujące nudą, 

samotnością i brakiem obowiązków (lotnisko, przychodnie, straż 

miejska, parkingi, patrole medyczne, Strefa Kibica). 

• Słaba elastyczność koordynatorów – brak reakcji na nieproporcjonalne 

rozmieszczenie. 

• Niedoszacowane dyżury (szpitale)  

• Strój – niedopasowany, psujący się. 

• Brak jasnego podziału obowiązków. Małe emblematy, z tyłu zamiast  

z przodu – ludzie nie wiedzieli, że mają do czynienia z wolontariuszem. 

• Późna dystrybucja umów wolontariuszy. 

• Niezapowiedziane zmiany w grafiku, miejsc pracy. 

• Pojedyncze głosy o niewłaściwych liderach, koordynatorach. 
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Warszawa 
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Warszawa – obszary zadowolenia 

 

• Darmowa komunikacja miejska. 

• Bardzo dobre funkcjonowanie siatki koordynator-lider-wolontariusz. 

• Świetny system komunikacyjny (smsy). 

• Szybkość przepływu informacji od lidera i koordynatora. 

• Namiot wolontariusza w Strefie Kibica i pokoje socjalne. 

• Zapewnienie dobrej lokalizacji noclegów.  

• Dowożenie posiłków po zgłoszeniu problemu. 

• Elastyczność grafików. 

• Strój – funkcjonalny, charakterystyczny. 

• Atrakcje dodatkowe: imprezy, zniżki, wejścia na wydarzenia kulturalne. 

• Dobre materiały pomocowe (mapki). 

• Telefony służbowe. 

• Funkcjonowanie miasta (rozładowanie tłumów). 
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Warszawa – obszary niezadowolenia 

 

• Niesmaczne jedzenie. Zła dystrybucja. Brak obiadów w dni wolne. 

Trudności przy odbieraniu posiłków. Problemy z dystrybucją wody. Brak 

posiłków wegetariańskich. 

• Złe położenie Centrum Wolontariatu. 

• Nieproporcjonalne rozmieszczenie wolontariuszy skutkujące nudą, 

samotnością i brakiem obowiązków (komisariaty, Strefa Kibica, 

parkingi) lub przeciwnie, nadmiarem pracy. „Za dużo ludzi, za mało 

pracy”. 

• Słaba elastyczność koordynatorów – brak reakcji na nieproporcjonalne 

rozmieszczenie. 

• Momentami chaos informacyjny, brak informacji o możliwościach 

(atrakcje). 

• Zmiany w grafiku. 

• Głosy o niewłaściwych liderach, koordynatorach. 

• Złe rozmieszczenie punktu wymiany voucherów. 

• Słaba impreza na zakończenie wolontariatu. 

• Strój – problemy z jakością. 

• Nieprzyjemna współpraca z ARS. 
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Wrocław – obszary zadowolenia 

 

• Darmowa komunikacja miejska. 

• Centrum Wolontariatu – przyjemne miejsce, integrujące. 

• Świetny system komunikacyjny (maile, smsy, facebook). 

• Reagowanie na sytuacje nagłe, możliwość przerzucenia wolontariuszy 

między obszarami. 

• Elastyczność grafików. 

• Szybkość przepływu informacji od lidera i koordynatora. 

• Dobre wyżywienie (!). Dowożenie posiłków, darmowe zimne napoje. 

• Zapewnienie noclegu. 

• Atrakcje dodatkowe: imprezy, zniżki, płyty DVD z materiałami  

z działalności. 

• Infolinia, Punkt Medyczny, Strefa Kibica. 

• Współpraca ze służbami. 

• Dobre materiały pomocowe (mapki). 

• Telefony służbowe, krótkofalówki. 

• Funkcjonowanie miasta (dodatkowe autobusy). 
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Wrocław – obszary niezadowolenia 

 

• Małe porcje posiłków. Zła dystrybucja. Brak obiadów w dni wolne. 

• Nieproporcjonalne rozmieszczenie wolontariuszy skutkujące nudą, 

samotnością i brakiem obowiązków (szpitale, Strefa Kibica, Centrum 

Medialne). 

• Słaba elastyczność koordynatorów – brak reakcji na nieproporcjonalne 

rozmieszczenie. 

• Niezapewnienie noclegów. 

• Zła lokalizacja Centrum Wolontariatu. 

• Niezapowiedziane zmiany w grafiku, miejsc pracy. 

• Pojedyncze głosy o niewłaściwych liderach, koordynatorach. 

• Nieprzyjemna współpraca ze Stewardami.  

• Strój – mało charakterystyczny. 

• Niedostosowanie Centrum Wolontariatu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 
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2.6 Informacje dodatkowe 



2.6 Informacje dodatkowe 

 

 Na etapach badania powtarzały się dodatkowo dwa główne, 

wzajemnie ze sobą sprzężone zastrzeżenia, które zgłaszali respondenci: 

Precyzyjność komunikowania oraz czas oczekiwania – Badani zgłaszali 

niezadowolenie z długiego czasu oczekiwania na odpowiedź. Podczas 

rekrutacji był to czas oczekiwania na decyzję o zakwalifikowaniu, podczas 

szkoleń czas oczekiwania na grafik i informację o zakresie obowiązków 

wolontariusza. Uzyskiwane informacje często też nie pokrywały się  

z późniejszymi realiami. Wydaje się, że taki stan rzeczy spowodowany był 

trudnościami organizacyjnymi (zwłaszcza przed samym Turniejem). Niemniej 

jednak, należy dopilnować, żeby zaangażowani otrzymywali precyzyjne  

i prawdziwe informacje tak szybko jak to możliwe. Jest to bardzo istotna 

kwestia dla zainteresowanego. Należy również poprawić jakość 

komunikowania. Respondenci czasem narzekali na problemy i małą 

przejrzystość platformy do przekazywania informacji (nie informowanie  

o wszystkich intersujących zaangażowanego sprawach, zwłaszcza zmianach  

w bieżących wydarzeniach). 

137 



III. Wykresy 



Stopień realizacji próby badania po rekrutacjach 
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Gdańsk 
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Poznań 
(72,9%) 

Warszawa 
(66,4%) 

Wrocław 
(74,2%) 

Stopień realizacji próby wyniósł ponad 64%. W nawiasach podano poziom realizacji 

próby w odniesieniu do danego miasta. 

powrót 
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Stopień realizacji próby badania po szkoleniach 
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Stopień realizacji próby wyniósł ponad 43%. W nawiasach podano poziom realizacji 

próby w odniesieniu do danego miasta. 

powrót 
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Stopień realizacji próby badania po EURO 2012 
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Gdańsk 
(23,7%) 

Poznań 
(40,7%) 
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(32,9%) 
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(34,3%) 

W zestawieniu przedstawiono tylko respondentów efektywnych, tzn. takich, którzy 

ukończyli całe badanie. Stopień realizacji tak pojmowanej próby wyniósł blisko 33%. 

W nawiasach podano poziom realizacji próby w odniesieniu do danego miasta. 

powrót 

141 



Rozkład płci w badaniu po rekrutacjach 
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Jedynie w Gdańsku proporcja kobiet i mężczyzn jest istotnie różna od pozostałych 

miast. 
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Rozkład płci w badaniu po szkoleniach 
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Jedynie w Gdańsku proporcja kobiet i mężczyzn jest istotnie różna od pozostałych 

miast. 
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Rozkład płci w badaniu po EURO 2012 
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Jedynie w Gdańsku proporcja kobiet i mężczyzn jest istotnie różna od pozostałych 

miast. 

powrót 
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Rozkład wieku w badaniu po rekrutacjach 
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50 i więcej 

Zdecydowanie najwięcej wolontariuszy było w wieku między 17 (właściwie 18 – tylko dwie osoby 

zadeklarowały 17 lat) a 25 lat (średnia wieku wyniosła 25,35 lat, najwięcej  – 107 osób miało 19 lat, 

ponad 75% osób miało 25 lat lub mniej). Najmniej osób w tym przedziale działało w Gdańsku, który 

był jednak doszacowany przez wolontariuszy 26-35. Najwięcej osób starszych w Warszawie. 
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Rozkład wieku w badaniu po szkoleniach 
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zadeklarowały 17 lat) a 25 lat (średnia wieku wyniosła 25,35 lat, najwięcej  – 107 osób miało 19 lat, 

ponad 75% osób miało 25 lat lub mniej). Najmniej osób w tym przedziale działało w Gdańsku, który 

był jednak doszacowany przez wolontariuszy 26-35. Najwięcej osób starszych w Warszawie. 
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Rozkład wieku w badaniu po EURO 2012 
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zadeklarowały 17 lat) a 25 lat (średnia wieku wyniosła 25,35 lat, najwięcej  – 107 osób miało 19 lat, 

ponad 75% osób miało 25 lat lub mniej). Najmniej osób w tym przedziale działało w Gdańsku, który 

był jednak doszacowany przez wolontariuszy 26-35. Najwięcej osób starszych w Warszawie. 

powrót 
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Miejsce zamieszkania respondentów w badaniu po rekrutacjach 

Największy odsetek wolontariuszy w danym mieście gospodarzu turnieju EURO 2012 

pochodzi z tegoż miasta. Dla Poznania, Warszawy i Wrocławia obserwujemy podobną 

tendencję: odsetek wolontariuszy pochodzących z miast 50-100 tys. oraz innych niż 

miasta gospodarze miast powyżej 100 tys. jest niższy niż odsetki miejscowości  

o mniejszej liczbie mieszkańców. Wyjątek stanowi Gdańsk, w którym stosunkowo sporo 

osób rekrutowało się z innych miast pow. 100tys. mieszkańców. Wytłumaczenia należy 

szukać najpewniej w położeniu geograficznym miast (Gdańsk stanowi aglomerację  

z Gdynią i Sopotem). 

Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław ogółem 

miejscowość do 15 tys. 15,8% 18,4% 10,9% 14,5% 14,4% 

miasto 15-50 tys. 10,3% 7,1% 10,4% 14,0% 10,5% 

miasto 50-100 tys. 10,3% 6,8% 7,5% 7,4% 7,8% 

inne miasto pow. 100 
tys. 

21,3% 8,5% 8,4% 11,8% 11,5% 

Gdańsk, Poznań, 
Wrocław, Warszawa 

42,3% 59,2% 62,8% 52,3% 55,9% 
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Miejsce zamieszkania respondentów w badaniu po szkoleniach 
 

Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław ogółem 

miejscowość do 15 tys. 13,4% 18,4% 11,4% 15,5% 14,4% 

miasto 15-50 tys. 10,6% 8,5% 8,1% 8,5% 8,7% 

miasto 50-100 tys. 7,7% 5,6% 7,6% 7,8% 7,2% 

inne miasto pow. 100 
tys. 

20,4% 8,1% 7,0% 14,0% 11,0% 

Gdańsk, Poznań, 
Wrocław, Warszawa 

47,9% 59,4% 65,9% 54,3% 58,8% 

Największy odsetek wolontariuszy w danym mieście gospodarzu turnieju EURO 2012 

pochodzi z tegoż miasta. Dla Poznania, Warszawy i Wrocławia obserwujemy podobną 

tendencję: odsetek wolontariuszy pochodzących z miast 50-100 tys. oraz innych niż 

miasta gospodarze miast powyżej 100 tys. jest niższy niż odsetki miejscowości  

o mniejszej liczbie mieszkańców. Wyjątek stanowi Gdańsk, w którym stosunkowo sporo 

osób rekrutowało się z innych miast pow. 100tys. mieszkańców. Wytłumaczenia należy 

szukać najpewniej w położeniu geograficznym miast (Gdańsk stanowi aglomerację  

z Gdynią i Sopotem). 
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Miejsce zamieszkania respondentów w badaniu po EURO 2012 
 

Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław ogółem 

miejscowość do 15 tys. 12,8% 20,8% 13,1% 16,5% 15,8% 

miasto 15-50 tys. 7,5% 8,6% 7,3% 7,1% 7,6% 

miasto 50-100 tys. 9,0% 5,6% 7,7% 6,5% 7,1% 

inne miasto pow. 100 
tys. 

16,5% 11,2% 7,7% 11,2% 10,9% 

Gdańsk, Poznań, 
Wrocław, Warszawa 

54,1% 53,8% 64,3% 58,8% 58,6% 

Największy odsetek wolontariuszy w danym mieście gospodarzu turnieju EURO 2012 

pochodzi z tegoż miasta. Dla Poznania, Warszawy i Wrocławia obserwujemy podobną 

tendencję: odsetek wolontariuszy pochodzących z miast 50-100 tys. oraz innych niż 

miasta gospodarze miast powyżej 100 tys. jest niższy niż odsetki miejscowości  

o mniejszej liczbie mieszkańców. Wyjątek stanowi Gdańsk, w którym stosunkowo sporo 

osób rekrutowało się z innych miast pow. 100tys. mieszkańców. Wytłumaczenia należy 

szukać najpewniej w położeniu geograficznym miast (Gdańsk stanowi aglomerację  

z Gdynią i Sopotem). powrót 
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Sytuacja zawodowa – główne kategorie 
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powrót 



Dysponowanie czasem wolnym 
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Poznaniacy zdają się dysponować największą ilością czasu wolnego. 

powrót 



Sytuacja materialna respondentów 
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Jeżeli rozważyć tylko trzy poziomy oceny statusu materialnego (zły – średni  

– dobry) odnotujemy brak jakichkolwiek istotnych różnic między miastami w populacji 

wolontariuszy na każdym z tych poziomów.  

153 

powrót 
Jak ocenisz swoją sytuację materialną? 



Działalność kobiet (powyżej) i mężczyzn w wolontariacie 
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Motywacje przy angażowaniu się w wolontariat osób nowych i „stałych” 
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Korzyści odniesione z wolontariatu osób nowych i „starych” 
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Zmiana wcześniejszych wyobrażeń o wolontariacie osób nowych i „starych” 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

zdecydowanie nie raczej nie ani nie, ani tak raczej tak zdecydowanie tak 

nie, nawet nie rozważałem 

nie, chociaż rozważałem 

tak, raz 

tak, kilka razy 

tak, regularnie działam w 
wolontariacie 

powrót 

157 

Czy działalność podczas Euro 2012 zmieniła  
Twoje wcześniejsze wyobrażenie o wolontariacie? 



Deklaracja zaangażowania się w wolontariat wśród osób nowych i „starych” 
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wskazówka do czytania wykresu: 
punkt 2 oznaczający ocenę Strefy Kibica  
w Gdańsku znajduje się w prawej górnej ćwiartce 
mapy. Oznacza to, że miejsce to zostało ocenione 
relatywnie wysoko, przy czym jest ono również 
uważane za ważne dla organizacji działalności. 
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2. Strefa Kibica 
3. dworce 
4. parkingi 
5.   
6. komisariaty 
7. centrum wolontariatu 
8.   
9. przychodnie/szpitale 
10. centrum medialne 
11. węzły przesiadkowe 
12. Miejski Sztab Operacyjny 

 
 

13. mobilne punkty informacyjne 
14. stacjonarne punkty informacyjne 
15. opieka medyczna w SK 
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1. lotnisko 
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11. węzły przesiadkowe 
12. centrum zarządzania kryzysowego 
13. punkty informacyjne 
14. opieka medyczna w SK 
15. wsparcie straży pożarnej 

 

powrót 



IV. Aneks 



Wolontariusze zagraniczni 

 

 W działaniach Wolontariatu Miejskiego EURO 2012 brały także 

udział osoby pochodzenia innego niż polskie. W pierwszym badaniu wzięły 

udział 63 takie osoby, w drugim i trzecim – 62. Struktura płci, w przeciwieństwie 

do badań Polaków była wyrównana (w pierwszym badaniu nawet więcej 

mężczyzn). Struktura wieku odtworzyła w dużym stopniu strukturę wieku 

polskich wolontariuszy (trochę mniej osób najmłodszych, więcej osób 26-35 

oraz powyżej 50. roku życia). Na podstawie tej nielicznej próby można 

twierdzić, że najwięcej wolontariuszy zagranicznych działało w Warszawie. 

Można powiedzieć, że wolontariusze pochodzili z całego świata. Najwięcej 

osób pochodziło z Hiszpanii, Turcji i Ukrainy oraz Niemiec, Białorusi i USA. 

Poza tym można było spotkać pomagających Rosjan, Chińczyków, Francuzów, 

Węgrów, Nigeryjczyków, Kanadyjczyków, Kostarykańczyków, Duńczyków, 

Egipcjan, Gruzinów, Ghańczyków, Izraelczyków, Włochów, Meksykanów, 

Nepalczyków, Szwedów i Wietnamczyków. 

 Średnia oceny organizacji procesu rozmowy rekrutacyjnej wyniosła 

2,83 (2,86 wśród Polaków),  natomiast średnia oceny sposobu prowadzenia 

rozmowy rekrutacyjnej – 2,78 (2,87 wśród Polaków). Obcokrajowcy zwracali 

uwagę na podobne elementy procesu co Polacy. Chwalili sposób prowadzenia 

rozmowy, atmosferę oraz przyjazność i kompetencję rekruterów. Posługiwanie 
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się językiem angielskim oceniane zostało jako dobre. Zwracali również uwagę 

na późne informowanie o wynikach rekrutacji, utrudnioną komunikację  

ze względu na miejsce rozmowy, problemy techniczne w komunikacji 

internetowej, niektórzy na zbyt ogólne pytania. Pragnęli, żeby pokrywać koszty 

przejazdów i zakwaterowania i udzielać więcej informacji o praktycznej stronie 

funkcjonowania w miastach (opłaty za komunikację, zakwaterowanie itp.). 

 36 osób oceniało szkolenia. Przygotowanie po szkoleniach zostało 

ocenione jako średnie (skala 1-6, średnia bezwzględna 3,5). Podobnie ocena 

sposobu prowadzenia zajęć. Za najlepsze uznane zostało przygotowanie  

do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Najgorzej oceniana została gra 

miejska. Średnie ocen wahały się od 3,25 do 4,03. W wypowiedziach otwartych 

natomiast badani zwracali uwagę na potrzebę posługiwania się językiem 

angielskim przez prowadzących i skupienie się na przekazywaniu wiadomości 

oraz uczeniu umiejętności przydatnych w działalności wolontariuszy. 

Niezadowolenie budziło również przeprowadzanie szkoleń jednego dnia i słaba 

jakość pożywienia. Pojawiały się jednak i głosy zupełnie pozytywne. 

 Według danych z badania prawie 83% wolontariuszy zagranicznych 

miało wcześniej styczność z wolontariatem. Najczęściej wskazywaną 

motywacją była możliwość poznania nowych ludzi, uczestnictwa w wielkim 

wydarzeniu oraz zdobycia nowych doświadczeń. 40% osób nawiązało ciekawe 
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znajomości, a 35% osób zdobyło doświadczenie przy dużej imprezie masowej. 

25% osób uważa, że uczestnictwo w wolontariacie miejskim EURO 2012 

pomoże im w karierach. Podobnie jak Polacy obcokrajowcy w większości  

nie zmienili wyobrażeń o wolontariacie po Turnieju. Tylko 6 wolontariuszy  

nie zamierza działać w wolontariacie w następnym roku, a 23 deklaruje 

przeciwnie (8 jeszcze nie wie, reszta to braki odpowiedzi). 6 z 10 osób 

zaangażuje się w wolontariat w Gdańsku, 3 z 7 w Poznaniu, 9 z 15  

w Warszawie, 4 z 6 we Wrocławiu. 

 W Gdańsku obcokrajowcy działali w punktach informacyjnych,  

na przystankach, w Strefie Kibica, w komisariatach i na plaży. W Poznaniu  

na parkingach, na lotnisku, w Centrum Wolontariatu, Centrum Zarządzania 

Kryzysowego oraz przychodniach/szpitalach. W Warszawie w Strefie Kibica,  

w centrum medialnym, w Ambasadzie Kibica, w przychodniach/szpitalach oraz 

na lotnisku i przystankach. We Wrocławiu w Strefie Kibica, stacjonarnych 

punktach informacyjnych, w Centrum Wolontariatu oraz w Miejskim Sztabie 

Operacyjnym. Obcokrajowcy najniżej oceniają zadowolenie z komunikowania  

w językach obcych oraz ze zdolności do reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, najlepiej z umiejętności niesienia pierwszej pomocy. Organizacja 

wolontariatu w Gdańsku została w skali 1-5 oceniona średnio na 3,67,  

w Poznaniu 3,71, w Warszawie 3,13, a we Wrocławiu na 3,67. W Gdańsku 
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najlepiej zostały ocenione kontakt z liderem i współpraca z osobami.  

W Poznaniu funkcje integracyjne Centrum Wolontariatu. W Warszawie kontakt 

z liderem, współpraca z osobami oraz precyzja otrzymywanych informacji.  

We Wrocławiu współpraca z osobami oraz reprezentacyjność stroju.  

W miastach najniżej została oceniona jakość posiłków, za wyjątkiem 

Wrocławia, gdzie najmniejszą średnią uzyskała łatwość dostępu do Centrum 

Wolontariatu. 
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Inne motywacje przy angażowaniu się w Wolontariat Miejski EURO 2012 

 

 Wśród innych (12 odpowiedzi) motywacji respondenci deklarowali 

głównie motywacje personalne, związane z obecną sytuacją życiową: 

 

• pragnienie „spłacenia dobra” otrzymanego w przeszłości od innych, 

• potrzeby zmian w życiu, zmiany otoczenia życiowego, 

• trudności życiowe, potrzeba uwierzenia w ludzi na nowo, 

• zainteresowanie wolontariatem ze względów naukowych (prace naukowe), 

• zainteresowanie sportem i możliwość bycia bliżej wydarzeń sportowych, 

 

powrót 
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1. Czy rozmowa była przeprowadzona w terminie wybranym  

przez portal internetowy? (tak/nie) 

 

2. Jak oceniasz organizację procesu rozmowy rekrutacyjnej?  

 1. poniżej moich oczekiwań, 

 2. średnio, 

 3. bardzo dobrze. 

 

3. Jak oceniasz sposób prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej? 

 1. poniżej moich oczekiwań, 

 2. średnio, 

 3. bardzo dobrze. 

 

4. Co Ci się podobało podczas rozmowy rekrutacyjnej? 

 

5. Co warto zmienić w przyszłości? 

 

6. pytania metryczkowe: płeć, miasto zaangażowania,  

miejsce zamieszkania, wiek. 
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Kwestionariusz badania po szkoleniach 

1. Zaznacz, w których szkoleniach uczestniczyłeś/aś: 

 

2. W jakim stopniu, dzięki szkoleniom, czujesz się przygotowany/a  

w następujących zakresach: [nazwa szkolenia] 

 1. nie czuję się dobrze przygotowany/a, 

 2. jest ok, ale liczyłem/am na więcej, 

 3. czuję się dobrze przygotowany/a. 

 

3. Oceń sposób prowadzenia szkolenia: [nazwa szkolenia]: 

 1. źle, 

 2. poniżej moich oczekiwań, 

 3. średnio, 

 4. dobrze, 

 5. bardzo dobrze. 

 

4. Co chciałbyś/ chciałabyś przekazać organizatorom jeśli chodzi o organizację 

i tematykę szkoleń? 

 

5. pytania metryczkowe: płeć, miasto zaangażowania, miejsce zamieszkania,  

wiek. 
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Kwestionariusz badania po EURO 2012 

1. W którym mieście działałeś(-aś) w wolontariacie miejskim podczas Euro 

2012? 

 

2. Czy przed zaangażowaniem się w wolontariat miejski podczas Euro 2012 

działałeś(-aś) w innym wolontariacie?  

 

3. Co w ogóle sądziłeś o wolontariacie przed rozpoczęciem działań przy Euro 

2012? 

 

4. Jakie były Twoje główne motywacje przy zgłaszaniu się do wolontariatu 

miejskiego podczas EURO 2012? 

 

4a. Jakie były Twoje inne motywacje przy zgłaszaniu się do wolontariatu 

miejskiego podczas Euro 2012? 

 

5. Co dało Ci uczestnictwo w wolontariacie miejskim podczas Euro 2012? 

 

6. W jaki sposób zamierzasz wykorzystać doświadczenie wyniesione  

z zaangażowania w wolontariat miejski podczas Euro 2012? 
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7. Czy działalność podczas Euro 2012 zmieniła Twoje wcześniejsze 

wyobrażenie o wolontariacie? 

 

7a. Jak zmieniło się Twoje wyobrażenie o wolontariacie? 

 

8. Czy w perspektywie roku zamierzasz zaangażować się w działania 

wolontariatu? 

 

8a. Dlaczego nie zamierzasz angażować się w działania wolontariatu w ciągu 

najbliższego roku? 

 

8b. Dlaczego zamierzasz angażować się w działania wolontariatu w ciągu 

najbliższego roku? 

 

9. Czy w ciągu najbliższego roku zaangażujesz się w wolontariat 

organizowany przez Urząd Miasta [nazwa miasta]? 

 

10. W których miejscach działałeś(-aś) w wolontariacie miejskim podczas Euro 

2012? 
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11. A w którym miejscu działałeś(-aś) najczęściej? 

 

12. W jakim stopniu jesteś zadowolony(-a) bądź niezadowolony(-a) ze swojej 

działalności w wolontariacie miejskim podczas Euro 2012? 

 

13. W jakim stopniu jesteś zadowolony(-a) bądź niezadowolony(-a)  

ze skutecznego wykorzystania swoich umiejętności podczas Euro 2012  

w następujących aspektach? [aspekty działalności] 

 

14. W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującymi 

stwierdzeniami? 

a. Miałem(-am) poczucie, że moje działania są ważne dla powodzenia Euro 

2012. 

b. Nie miałem(-am) zbyt wielu zadań i często nie miałem(-am) co robić. 

c. Czułem(-am) się dumny(-a), że mogę reprezentować miasto gospodarza 

podczas Turnieju. 

d. Czasami byłem(-am) zniechęcony(-a) do dalszej działalności jako 

wolontariusz. 

e. Miałem(-am) satysfakcję, że mogę sprawdzić się w nowych  

i nieoczekiwanych dla mnie sytuacjach. 

173 



Kwestionariusz badania po EURO 2012 

f. Podczas wolontariatu nie otrzymywałem(-am) przejrzystych instrukcji 

odnośnie moich obowiązków. 

 

15. Jak ogólnie rzecz biorąc oceniasz organizację działalności wolontariatu 

miejskiego 2012 w [nazwa miasta]? 

 

16. Jak ogólnie rzecz biorąc oceniasz organizację działalności wolontariatu 

miejskiego podczas Euro 2012 w miejscu gdzie działałeś(-aś) najczęściej? 

 

17. Jak oceniasz następujące aspekty organizacji wolontariatu miejskiego 

podczas Euro 2012 w [nazwa miasta]? [aspekty działalności] 

 

18. Z jakich rozwiązań organizacyjnych przy pracy wolontariatu miejskiego  

na Euro 2012 jesteś szczególnie zadowolony(-a)? 

 

19. Z jakich rozwiązań organizacyjnych przy pracy wolontariatu miejskiego na 

Euro 2012 jesteś szczególnie niezadowolony(-a)? 

 

Pytania metryczkowe: sytuacja zawodowa, wolny czas, sytuacja materialna, 

miejsce zamieszkania, płeć, rok urodzenia. 
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Dlaczego badanie nie jest reprezentatywne? 

 

 Pomimo wielkiej skali badania, ciężko powiedzieć, że można 

traktować ja jako reprezentatywne – w statystycznym sensie tego słowa dla 

całej populacji wolontariuszy (N=2316). Badanie nie było losowe. Ankiety 

zostały rozesłane drogą internetową do wszystkich wolontariuszy, ale nie 

można było kontrolować ich charakterystyki społeczno-demograficznej. Dlatego 

pomimo znacznego stopnia realizacji próby należy być ostrożnym przy 

formułowaniu ogólnych wniosków. Należy dopuszczać, że niedoszacowane 

mogą być: 

• osoby starsze, nie obsługujące komputera, 

• osoby nie posiadające dostępu do Internetu, 

• osoby zniechęcone wolontariatem miejskim EURO 2012  

– niezainteresowanie ankietą, 

• osoby z Gdańska – najmniejszy stopień realizacji próby. 
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Informacje statystyczne 

 

 1. Segmentacja – przeprowadzona algorytmem k-means  

na zmiennych dotyczących motywacji. Optymalna liczba segmentów 

potwierdzona za pomocą indeksu Celińskiego-Harabasza oraz indeksu 

Huberta-Levine’a. 

 

 2. Analiza ćwiartkowa (ipa) – przeprowadzona w oparciu o wartości 

korelacji liniowej Pearsona ocenianych elementów z oceną ogólną  

oraz top2boxes zmiennych z ocenami. 
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