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Aneks nr 1. Raport metodologiczny 
 

Celem niniejszego Raportu metodologicznego jest przedstawienie szczegółowego 

opisu sposobu realizacji badania pt. Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu 

jasielskiego. W raporcie tym przedstawione zostały: opis koncepcji i sposobu realizacji 

badań, szczegółowe informacje o cechach przebadanych osób oraz opis dokumentacji 

badawczej. 

 

1. Opis koncepcji realizacji badań 
 

Celem badania było uzyskanie informacji dotyczącej poziomu kapitału 

intelektualnego gmin powiatu jasielskiego, w następujących wymiarach: kapitału ludzkiego, 

społecznego, strukturalnego i relacyjnego, z zastosowaniem podejścia uwzględniającego 

cztery generacje: dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. 

Z tak sformułowanego celu badania wynikały następujące pytania badawcze: 

1. Jaki jest poziom kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego w następujących 

grupach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy? 

2. Jakie są przewagi konkurencyjne gmin powiatu jasielskiego w zakresie poszczególnych 

komponentów kapitału intelektualnego? 

3. W jaki sposób przewagi te mogą być wykorzystywane przez gminy powiatu jasielskiego? 

4. Jakie czynniki determinują taki, a nie inny poziom kapitału intelektualnego gmin powiatu 

jasielskiego? 

5. Jakie są konieczne kierunki zmian w celu podniesienia poziomu kapitału intelektualnego? 

6. Jakie konsekwencje budżetowe i organizacyjne będą miały proponowane zmiany? 

7. Jaki jest stan obecny oraz potencjał władz Jasła oraz gmin powiatu jasielskiego, firm 

funkcjonujących na terenie miasta i obszaru funkcjonalnego, mieszkańców, nauki 

i edukacji oraz kultury i mediów jako środowisk odpowiedzialnych za rozwój miasta 

i całego obszaru funkcjonalnego? 

8. Jaki jest potencjał poszczególnych gmin w zakresie monitorowania poziomu kapitału 

intelektualnego w przyszłości? 
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W ramach realizacji diagnozy wykorzystano różnorodne metody i techniki badania: 

1. Analiza danych zastanych – przegląd istniejących dokumentów strategicznych, danych 

statystycznych (GUS, dane dostępne w JST w powiecie jasielskim, dostępne badania 

ogólnopolskie oraz te realizowane w województwie podkarpackim), dotychczas 

realizowanych ewaluacji, dostępnych opracowań i innych dokumentów, mających 

wartość informacyjną dla realizowanego badania. 

Dzięki powyższej analizie utworzony został katalog wskaźników możliwych do 

wykorzystania w procesie monitorowania kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego, 

wraz z informacją o potencjalnych źródłach danych zasilających te wskaźniki (Aneks nr 7), 

a także zgromadzono informacje kontekstowe niezbędne dla sformułowania wniosków 

i rekomendacji z badania. 

2. Przegląd literatury naukowej i fachowej w zakresie współczesnego podejścia do pomiaru 

i analizy kapitału intelektualnego. 

Przegląd literatury naukowej i fachowej posłużył nam w procesie opracowywania 

metodologii pomiaru kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego. Konstrukcja 

modelu koncepcyjnego i operacyjnego kapitału intelektualnego powiatu stanowiła 

pionierskie wyzwanie, ponieważ jak dotąd pomiar tego kapitału odbywał się na poziomie 

kraju, regionu, bądź jednostek miejskich.  

3. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z wybranymi klientami usług publicznych oraz 

z przedstawicielami JST. 

W ramach badania przeprowadzonych zostało 8 indywidualnych wywiadów 

pogłębionych Dyspozycje do wywiadów indywidualnych stanową aneks nr 4 do 

niniejszego raportu.   

4. Dyskusje grupowe (FGI) z przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych, 

lokalnych liderów, odbiorców usług. 

Wywiady grupowe przeprowadzone zostały w następującym układzie tematycznym:  

1 – dyskusja z przedstawicielami sektora edukacji, 2 – dyskusja z przedstawicielami 

sektora pozarządowego, 3 – dyskusja łączona w temacie kompetencje-rynek pracy: 

pracodawcy, sektor szkoleniowy, przedstawiciele JST, 4 – dyskusja łączona w temacie 

rozwój regionalny: przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych działających 



6 

w obszarze związanym z rozwojem regionu oraz JST. Scenariusz rozmów grupowych 

stanowi aneks nr 5 do niniejszego raportu.   

5. Wywiady telefoniczne CATI z mieszkańcami powiatu (w układzie generacji: młodzież, 

dorośli, seniorzy). 

Dane zgromadzone w trakcie wywiadów, obok danych zastanych, posłużyły do analizy 

kapitału intelektualnego mieszkańców powiatu jasielskiego (w układzie generacji: 

młodzież, dorośli, seniorzy). Stanowiły one ponadto bazę do wyliczenia wskaźników 

kapitału intelektualnego dla poszczególnych gmin. Kwestionariusz ankiety z badania 

mieszkańców PJ stanowi aneks nr 3 do niniejszego raportu.   

6. Ankiety audytoryjne z uczniami ostatnich klas szkół jasielskich. 

Dane zgromadzone w trakcie wywiadów, obok danych zastanych, posłużyły do analizy 

kapitału intelektualnego mieszkańców powiatu jasielskiego (generacja dzieci). Stanowiły 

one ponadto bazę do wyliczenia wskaźników kapitału intelektualnego dla poszczególnych 

gmin. Kwestionariusz ankiety z badania uczniów PJ stanowi aneks nr 2 do niniejszego 

raportu.   

7. Warsztat z członkami Jasielskiej Agory, poświęcony omówieniu i skonsultowaniu 

wyników badania oraz wypracowaniu ostatecznej wersji raportu diagnostycznego. 

W ramach warsztatów dokonano konsultacji najważniejszych wyzwań stojących przed 

powiatem jasielskim, powiązanych w sposób bezpośredni bądź pośredni z kapitałem 

intelektualnym. Omówione zostały w jego trakcie najważniejsze rekomendacje 

zaproponowane w tym obszarze.  

8. Ponadto, w ramach badania opracowano autorską metodologię pomiaru kapitału 

intelektualnego powiatu jasielskiego, a także zastosowano analizę skupień w procesie 

segmentacji gmin tworzących powiat jasielski.  

 



7 

2. Opis sposobu realizacji badań 
 

Tabela 1.1. Charakterystyka zadań badawczych  

Zadanie badawcze Technika 
badawcza 

Miejsce 
badania 

Badana grupa Zakres uczestnictwa 
Partnera 

Termin 
realizacji 

Przygotowanie zapotrzebowania 
informacyjnego 

Nie dotyczy Kraków/ 
Jasło 

Nie dotyczy Konsultacje do 31.08.2013 

Przygotowanie informacji o badaniach na 
plakaty i ulotki 

Nie dotyczy Kraków/Jasło Nie dotyczy Nie dotyczy do 31.08.2013 

Konceptualizacja problematyki badawczej: 
1. Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego  
2. Przegląd metod mierzenia kapitału 
intelektualnego 
3. Określenie obowiązujących definicji 
poszczególnych wymiarów kapitału 
intelektualnego  

Przegląd 
literatury 
przedmiotu 

Kraków/ 
Jasło  

Nie dotyczy Nie dotyczy do 31.08.2013 

Wybór wskaźników do modelu KL i weryfikacja 
dostępności zasilających je danych: 
1. Przegląd metodologii pomiaru kapitału 
intelektualnego 
2. Gromadzenie danych niezbędnych do 
skonstruowania wskaźników kapitału 
intelektualnego  

Analiza danych 
zastanych  

Kraków/ 
Jasło 

Nie dotyczy Nie dotyczy do 31.08.2013 

Identyfikacja luk w zakresie danych zasilających 
wskaźniki i w razie zidentyfikowania takich luk 
gromadzenie niezbędnych danych: 
1. Identyfikacja luk 
2. Skonstruowanie kwestionariusza CAWI 
3. Rozesłanie kwestionariusza CAWI do 
reprezentantów poszczególnych gmin (Agora 
Jasielska)  
4. Monitorowanie procesu gromadzenia danych 
5. Dołączenie danych do bazy danych zastanych  

CAWI  Kraków/ 
Jasło 

Nie dotyczy Pomoc w zgromadzeniu 
danych zasilających 
najważniejsze wskaźniki  

do 31.08.2013 
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Zadanie badawcze Technika 
badawcza 

Miejsce 
badania 

Badana grupa Zakres uczestnictwa 
Partnera 

Termin 
realizacji 

Przeprowadzenie badań kapitału 
intelektualnego w grupie – Dzieci: 
1. Skonstruowanie kwestionariusza ankiety 
2. Pretest narzędzia 
3. Opracowanie ostatecznej wersji narzędzia 
4. Druk ankiet 
5. Dystrybucja ankiet do szkół  
6. Zgromadzenie kwestionariuszy 
7. Przygotowanie bazy danych (w tym etykiet 
wartości i zmiennych) 
8. Kodowanie danych 
9. Czyszczenie bazy 

Ankieta 
audytoryjna  

Poszczególne 
gminy 
powiatu 
jasielskiego  

Dzieci 2 ostatnich klas szkół 
podstawowych  

Pomoc w promocji badania 
i dystrybucji kwestionariuszy 
ankiet do szkół  

do 31.10.2013 

Przeprowadzenie badań kapitału 
intelektualnego w grupie – Młodzież: 
1. Skonstruowanie kwestionariusza ankiety 
2. Pretest narzędzia 
3. Opracowanie ostatecznej wersji narzędzia 
4. Nadzór nad pracą podwykonawcy  
5. Odbiór bazy 
6. Czyszczenie bazy 

Mixed Mode 
(CATI, CAPI) 

Poszczególne 
gminy 
powiatu 
jasielskiego 

Młodzież (osoby w wieku 15-24) Promocja badania do 01.10.2013 

Przeprowadzenie badań kapitału 
intelektualnego w grupie – Dorośli: 
1. Skonstruowanie kwestionariusza ankiety 
2. Pretest narzędzia 
3. Opracowanie ostatecznej wersji narzędzia 
4. Nadzór nad pracą podwykonawcy  
5. Odbiór bazy 
6. Czyszczenie bazy 

Mixed Mode 
(CATI, CAPI) 

Poszczególne 
gminy 
powiatu 
jasielskiego 

Dorośli (osoby w wieku 25-64) Promocja badania do 01.10.2013 
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Zadanie badawcze Technika 
badawcza 

Miejsce 
badania 

Badana grupa Zakres uczestnictwa 
Partnera 

Termin 
realizacji 

Przeprowadzenie badań kapitału 
intelektualnego w grupie – Seniorzy: 
1. Skonstruowanie kwestionariusza ankiety 
2. Pretest narzędzia 
3. Opracowanie ostatecznej wersji narzędzia 
4. Nadzór nad pracą podwykonawcy  
5. Odbiór bazy 
6. Czyszczenie bazy 

Mixed Mode 
(CATI, CAPI) 

Poszczególne 
gminy 
powiatu 
jasielskiego 

Seniorzy (osoby w wieku 65+) Promocja badania do 01.10.2013 

Przeprowadzenie I wywiadu grupowego – 
przedstawiciele sektora edukacji, osoby 
współodpowiedzialne za poziom kapitału 
intelektualnego dzieci 
1. Skonstruowanie scenariusza wywiadu 
2. Rekrutacja uczestników 
3. Przeprowadzenie wywiadów 
4. Przygotowanie gridów (zestawienia głównych 
wniosków wraz z cytatami) 
5. Analiza materiału 

FGI Jasło  Przedstawiciele sektora edukacji, 
osoby współodpowiedzialne za 
poziom kapitału intelektualnego 
dzieci 

Promocja badania, pomoc 
w rekrutacji uczestników 
badania (reprezentantów 
każdej gminy), pomoc 
w wyborze miejsca do 
przeprowadzenia dyskusji  

do 15.10.2013 

Przeprowadzenie II wywiadu grupowego – 
przedstawiciele sektora edukacji, osoby 
współodpowiedzialne za poziom kapitału 
intelektualnego młodzieży  
1. Skonstruowanie scenariusza wywiadu 
2. Rekrutacja uczestników 
3. Przeprowadzenie wywiadów 
4. Przygotowanie gridów (zestawienia głównych 
wniosków wraz z cytatami) 
5. Analiza materiału 

FGI Jasło  Przedstawiciele sektora edukacji, 
osoby współodpowiedzialne za 
poziom kapitału intelektualnego 
młodzieży 

Promocja badania, pomoc 
w rekrutacji uczestników 
badania (reprezentantów 
każdej gminy), pomoc 
w wyborze miejsca do 
przeprowadzenia dyskusji  

do 15.10.2013 
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Zadanie badawcze Technika 
badawcza 

Miejsce 
badania 

Badana grupa Zakres uczestnictwa 
Partnera 

Termin 
realizacji 

Przeprowadzenie III wywiadu grupowego – 
osoby współodpowiedzialne za poziom kapitału 
intelektualnego dorosłych (np. przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, instytucji 
kształcenia ustawicznego itp.) 
1. Skonstruowanie scenariusza wywiadu 
2. Rekrutacja uczestników 
3. Przeprowadzenie wywiadów 
4. Przygotowanie gridów (zestawienia głównych 
wniosków wraz z cytatami) 
5. Analiza materiału 

FGI Jasło  Osoby współodpowiedzialne za 
poziom kapitału intelektualnego 
dorosłych (np. przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, 
instytucji kształcenia 
ustawicznego itp.) 

Promocja badania, pomoc 
w rekrutacji uczestników 
badania (reprezentantów 
każdej gminy), pomoc 
w wyborze miejsca do 
przeprowadzenia dyskusji 

do 15.10.2013 

Przeprowadzenie IV wywiadu grupowego – 
osoby współodpowiedzialne za poziom kapitału 
intelektualnego seniorów (np. przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, instytucji 
kształcenia ustawicznego, pomocy społecznej 
itp.) 
1. Skonstruowanie scenariusza wywiadu 
2. Rekrutacja uczestników 
3. Przeprowadzenie wywiadów 
4. Przygotowanie gridów (zestawienia głównych 
wniosków wraz z cytatami) 
5. Analiza materiału 

FGI Jasło  Osoby współodpowiedzialne za 
poziom kapitału intelektualnego 
seniorów (np. przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, 
instytucji kształcenia 
ustawicznego itp.) 

Promocja badania, pomoc 
w rekrutacji uczestników 
badania (reprezentantów 
każdej gminy), pomoc 
w wyborze miejsca do 
przeprowadzenia dyskusji 

do 15.10.2013 

Przeprowadzenie 8 wywiadów pogłębionych 
o charakterze wywiadów eksperckich: 
1. Skonstruowanie scenariusza wywiadu 
2. Rekrutacja uczestników 
3. Przeprowadzenie wywiadów 
4. Przygotowanie gridów (zestawienia głównych 
wniosków wraz z cytatami) 
5. Analiza materiału 

IDI  Poszczególne 
gminy 
w Jaśle  

Przedstawiciele: Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki oraz 
Wydziału Edukacji, Komisji 
Rozwoju Gospodarczego 
i Promocji Powiatu oraz Wydziału 
Promocji i Spraw Społecznych, 
Komisji Społecznej, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Jaśle, Powiatowego Urzędu 
Pracy w Jaśle 

Promocja badania, pomoc 
w rekrutacji uczestników 
badania (reprezentantów 
każdej gminy) 

do 15.10.2013 
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Zadanie badawcze Technika 
badawcza 

Miejsce 
badania 

Badana grupa Zakres uczestnictwa 
Partnera 

Termin 
realizacji 

Konstrukcja indeksu kapitału intelektualnego Wsparcie technik: 
PCA, FA, SEM 

Kraków/Jasło Gminy powiatu jasielskiego  Nie dotyczy do 30.11.2013 

Przeprowadzenie segmentacji gmin powiatu 
jasielskiego: 
1. Przygotowanie zmiennych 
2. Wybór segmentów 
3. Profilowanie (charakterystyka segmentów) 

Hierarchiczna 
analiza skupień  

Kraków/Jasło Gminy powiatu jasielskiego  Nie dotyczy do 30.11.2013 

Przygotowanie raportu z badania -  Kraków/Jasło Nie dotyczy Ewentualne konsultacje 
wyników 

do 30.11.2013 

Warsztat końcowy z członkami Jasielskiej Agory Techniki 
warsztatów 
kreatywnych  

Kraków/Jasło Nie dotyczy Uczestnicy warsztatów, 
konsultacje wyników 
i wypracowanie 
rekomendacji 

do 30.11.2013 

Przygotowanie streszczenia diagnozy -  Kraków/Jasło Nie dotyczy Nie dotyczy do 30.11.2013 

 



 

 

Tabela 1.2. Wywiady z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za realizację usług 

publicznych (16) 

Kategoria rozmówcy Data 

JST (edukacja) 23.09 -04.09 

Przedsiębiorca/Jasielska Agora 
23.09 -04.09 

Urząd Miasta Jasło (promocja) 
23.09 -04.09 

Przedstawiciel mediów społecznościowych/ Organizacja pozarządowa 
23.09 -04.09 

Organizacja pozarządowa (SUTW/edukacja, kultura, seniorzy) 
23.09 -04.09 

Pracownik administracyjny w szkole wyższej 
23.09 -04.09 

Organizacja pozarządowa (kultura, edukacja, dzieci, młodzież, niepełnosprawni) 
23.09 -04.09 

Powiatowy Urząd Pracy 
23.09 -04.09 

 

Tabela 1.3. Wywiady z przedstawicielami JST (20) 

Miejscowość Obszar tematyczny Osoby zaproszone Zadania Partnera Data 

Jasło  Edukacja Przedstawiciele sektora 
edukacji, przedstawiciele 
JST 

Promocja badania, pomoc 
w rekrutacji uczestników 
badania, pomoc w wyborze 
miejsca do przeprowadzenia 
dyskusji 

15-16.10 

Jasło  Aktywność 
społeczna – 
organizacje 
pozarządowe 

Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, 
przedstawiciele jednostek 
samorządowych 
zlecających zadania NGO, 
przedstawiciele JST 

Promocja badania, pomoc 
w rekrutacji uczestników 
badania, pomoc w wyborze 
miejsca do przeprowadzenia 
dyskusji 

15-16.10 

Jasło  Kompetencje 
mieszkańców – 
rynek pracy  

Przedstawiciele sektora 
edukacji, firm 
szkoleniowych, 
przedsiębiorcy, 
przedstawiciele JST 

Promocja badania, pomoc 
w rekrutacji uczestników 
badania, pomoc w wyborze 
miejsca do przeprowadzenia 
dyskusji 

15-16.10 

Jasło  Współpraca, 
wizerunek powiatu 
i rozwój regionalny  

Przedstawiciele mediów, 
NGO promujących region, 
przedstawiciele JST 

Promocja badania, pomoc 
w rekrutacji uczestników 
badania, pomoc w wyborze 
miejsca do przeprowadzenia 
dyskusji 

15-16.10 

 

 

 

  



 

 

Tabela 1.4. Harmonogram realizacji badania 

Moduł 3 „Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego” 

1. Przygotowanie zapotrzebowania 
informacyjnego 

Nie dotyczy                   

2. Przygotowania informacji 
o badaniach na plakaty i ulotki 

Nie dotyczy                  

3. Konceptualizacja problematyki 
badawczej 

Przegląd literatury 
przedmiotu 

                 

4. Wybór wskaźników do modelu KL 
i weryfikacja dostępności zasilających 
je danych 

Analiza danych zastanych                  

5. Identyfikacja luk w zakresie danych 
zasilających wskaźniki i w razie 
zidentyfikowania takich luk 
gromadzenie niezbędnych danych 

Analiza danych zastanych, 
CAWI 

                 

6. Przeprowadzenie badań kapitału 
intelektualnego w grupie – Dzieci 

Ankieta audytoryjna                  

7. Przeprowadzenie badań kapitału 
intelektualnego w grupie – Młodzież 

Mixed Mode (CATI, CAPI)                  

8. Przeprowadzenie badań kapitału 
intelektualnego w grupie – Dorośli 

Mixed Mode (CATI, CAPI)                  

9. Przeprowadzenie badań kapitału 
intelektualnego w grupie – Seniorzy 

Mixed Mode (CATI, CAPI)                  

10. Przeprowadzenie I wywiadu 
grupowego 

FGI                  

11. Przeprowadzenie II wywiadu 
grupowego 

FGI                  

12. Przeprowadzenie III wywiadu 
grupowego 

FGI                  

13. Przeprowadzenie IV wywiadu 
grupowego 

FGI                  

14. Przeprowadzenie 8 wywiadów 
pogłębionych o charakterze 
wywiadów eksperckich 

FGI                  
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Moduł 3 „Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego” 

15. Konstrukcja indeksu kapitału 
intelektualnego 

Wsparcie technik: PCA, FA, 
SEM 

                 

16. Przeprowadzenie segmentacji 
gmin powiatu jasielskiego 

Hierarchiczna analiza 
skupień 

                 

17. Przygotowanie raportu z badania Nie dotyczy                  
18. Warsztat końcowy z członkami 
Jasielskiej Agory 

Techniki warsztatów 
kreatywnych 

                 

19. Przygotowania streszczenia 
diagnozy 

Nie dotyczy                  



 

 

3. Cechy respondentów 
 

W niniejszej części raportu metodologicznego przedstawione zostaną podstawowe 

charakterystyki uczestników ilościowej części badania: płeć, wykształcenie, wiek, 

prowadzenie działalności gospodarczej, współpraca lub z praca w instytucji dostarczającej 

analizowane usługi. Wszystkie rozkłady zmiennych będą przedstawiane w podziale na bazę 

(technikę zbierania danych) oraz gminę respondenta. 

 



 

 

Tabela 1.5. Tabela krzyżowa Płeć * Reprezentowana gmina (baza mieszkańców powiatu jasielskiego – badanie CATI) 

Baza 
Reprezentowana gmina 

Ogółem 
Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce 

  % z Reprezentowana gmina 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CATI 
Płeć 

Kobieta 
Liczebność 80 175 66 60 57 60 55 67 30 56 706 
% z Reprezentowana gmina 54,4% 57,0% 50,4% 55,0% 54,3% 55,0% 53,4% 55,4% 52,6% 54,9% 54,7% 

Mężczyzna 
Liczebność 67 132 65 49 48 49 48 54 27 46 585 
% z Reprezentowana gmina 45,6% 43,0% 49,6% 45,0% 45,7% 45,0% 46,6% 44,6% 47,4% 45,1% 45,3% 

Ogółem 
Liczebność 147 307 131 109 105 109 103 121 57 102 1291 
% z Reprezentowana gmina 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabela 1.6. Tabela krzyżowa Płeć * Reprezentowana gmina (baza uczniów powiatu jasielskiego – ankieta audytoryjna) 

Baza 

Reprezentowana gmina 

Ogółem Jasło (miasto) Brzyska Dębowiec Jasło 
(gmina) 

Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec 

Płeć 

Mężczyzna 
Liczebność 28 18 21 24 38 5 38 19 22 17 230 

% z Nazwa gminy 46,7% 45,0% 47,7% 57,1% 62,3% 50,0% 47,5% 47,5% 50,0% 41,5% 49,8% 

Kobieta 
Liczebność 32 22 23 18 23 5 42 21 22 24 232 

% z Nazwa gminy 53,3% 55,0% 52,3% 42,9% 37,7% 50,0% 52,5% 52,5% 50,0% 58,5% 50,2% 

Ogółem 
Liczebność 60 40 44 42 61 10 80 40 44 41 462 

% z Nazwa gminy 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabela 1.7. Tabela krzyżowa Wykształcenie * Reprezentowana gmina (baza mieszkańców powiatu jasielskiego – badanie CATI) 

Baza 
Reprezentowana gmina 

Ogółem 
Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce 

CATI 
Wykształcenie 

Podstawowe lub 
gimnazjalne 

Liczebność 39 64 62 33 27 33 29 50 26 27 390 
% z Reprezentowana gmina 26,5% 20,8% 47,3% 30,3% 25,7% 30,3% 28,2% 41,3% 45,6% 26,5% 30,2% 

Zasadnicze 
zawodowe 

Liczebność 21 22 19 23 24 15 24 18 4 16 186 
% z Reprezentowana gmina 14,3% 7,2% 14,5% 21,1% 22,9% 13,8% 23,3% 14,9% 7,0% 15,7% 14,4% 

Średnie 
Liczebność 61 126 27 38 36 44 38 41 16 39 466 
% z Reprezentowana gmina 41,5% 41,0% 20,6% 34,9% 34,3% 40,4% 36,9% 33,9% 28,1% 38,2% 36,1% 

Wyższe 
Liczebność 26 95 23 15 18 17 12 12 11 20 249 
% z Reprezentowana gmina 17,7% 30,9% 17,6% 13,8% 17,1% 15,6% 11,7% 9,9% 19,3% 19,6% 19,3% 

Ogółem 
Liczebność 147 307 131 109 105 109 103 121 57 102 1291 
% z Reprezentowana gmina 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabela 1.8. Tabela krzyżowa Prowadzący własną działalność (działalność rolnicza) * Reprezentowana gmina (baza mieszkańców powiatu jasielskiego – 
badanie CATI) 

Baza 
Reprezentowana gmina 

Ogółem 
Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce 

CATI 

Prowadzący własną 
działalność (działalność 
rolnicza) 

Nie 
wymieniono 

Liczebność 144 306 130 105 105 108 99 119 50 99 1265 

% z Reprezentowana 
gmina 

98,0% 99,7% 99,2% 96,3% 100,0% 99,1% 96,1% 98,3% 87,7% 97,1% 98,0% 

Wymieniono 

Liczebność 3 1 1 4 0 1 4 2 7 3 26 

% z Reprezentowana 
gmina 

2,0% 0,3% 0,8% 3,7% 0,0% 0,9% 3,9% 1,7% 12,3% 2,9% 2,0% 

Ogółem 

Liczebność 147 307 131 109 105 109 103 121 57 102 1291 

% z Reprezentowana 
gmina 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabela 1.9. Tabela krzyżowa Prowadzący własną działalność (działalność pozarolnicza) * Reprezentowana gmina (baza mieszkańców powiatu 
jasielskiego – badanie CATI) 

Baza 

Reprezentowana gmina 

Ogółem 
Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec 

Osiek 
Jasielski 

Nowy Żmigród Krempna Kołaczyce 

CATI 

Prowadzący własną 
działalność (działalność 
pozarolnicza) 

Nie 
wymieniono 

Liczebność 142 292 130 106 103 108 102 117 56 97 1253 

% z Reprezentowana gmina 96,6% 95,1% 99,2% 97,2% 98,1% 99,1% 99,0% 96,7% 98,2% 95,1% 97,1% 

Wymieniono 
Liczebność 5 15 1 3 2 1 1 4 1 5 38 

% z Reprezentowana gmina 3,4% 4,9% 0,8% 2,8% 1,9% 0,9% 1,0% 3,3% 1,8% 4,9% 2,9% 

Ogółem 
Liczebność 147 307 131 109 105 109 103 121 57 102 1291 

% z Reprezentowana gmina 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabela 1.10. Tabela krzyżowa Wiek respondenta * Reprezentowana gmina 
Baza Reprezentowana gmina 

Ogółem 
 Jasło gmina Jasło miasto Brzyska Dębowiec Skołyszyn Tarnowiec 

Osiek 
Jasielski 

Nowy 
Żmigród 

Krempna Kołaczyce 

CATI 
Wiek respondenta 

15 do 19 lat 
Liczebność 29 61 52 26 23 27 20 38 14 23 313 
% z Reprezentowana gmina 19,7% 19,9% 39,7% 23,9% 21,9% 24,8% 19,4% 31,4% 24,6% 22,5% 24,2% 

20 do 24 lat 
Liczebność 25 43 12 16 20 20 20 19 9 15 199 
% z Reprezentowana gmina 17,0% 14,0% 9,2% 14,7% 19,0% 18,3% 19,4% 15,7% 15,8% 14,7% 15,4% 

25 do 34 lat 
Liczebność 17 33 15 15 12 12 13 13 6 13 149 
% z Reprezentowana gmina 11,6% 10,7% 11,5% 13,8% 11,4% 11,0% 12,6% 10,7% 10,5% 12,7% 11,5% 

35 do 49 lat 
Liczebność 16 35 16 16 14 14 14 15 9 15 164 
% z Reprezentowana gmina 10,9% 11,4% 12,2% 14,7% 13,3% 12,8% 13,6% 12,4% 15,8% 14,7% 12,7% 

50 do 64 lat 
Liczebność 20 36 16 16 16 16 16 16 8 16 176 
% z Reprezentowana gmina 13,6% 11,7% 12,2% 14,7% 15,2% 14,7% 15,5% 13,2% 14,0% 15,7% 13,6% 

powyżej 65 lat 
Liczebność 40 99 20 20 20 20 20 20 11 20 290 
% z Reprezentowana gmina 27,2% 32,2% 15,3% 18,3% 19,0% 18,3% 19,4% 16,5% 19,3% 19,6% 22,5% 

Ogółem 
Liczebność 147 307 131 109 105 109 103 121 57 102 1291 
% z Reprezentowana gmina 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4. Dokumentacja badań 

 

Tabela 11 przedstawia sposób udokumentowania badań pierwotnych. Wskazane 

materiały zostały przekazane zleceniodawcy.  

Tabela 1.11. Sposób udokumentowania badań pierwotnych 

Badanie Sposób udokumentowania 

Badanie mieszkańców (CATI) Baza z wynikami badania 

Badanie uczniów Baza z wynikami badania, wypełnione ankiety 

Wywiady pogłębione (klienci 
usług, przedstawiciele JST, 
dostawcy usług) 

Gridy 

Wywiady grupowe Notatki ze spotkań, listy obecności 

 

 

5. Metodologia obliczania indeksów kapitału intelektualnego 

 

Indeksy użyte w procesie opisu kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego to 

wskaźniki syntetyczne zbudowane na bazie dostępnych danych zastanych oraz pierwotnych, 

zebranych w ramach 2 sondaży społecznych: badania mieszkańców powiatu jasielskiego, 

badania uczniów powiatu jasielskiego. Wagi dla poszczególnych wskaźników1 tworzących 

indeksy wyznaczone zostały w oparciu o analizę głównych składowych (PCA), zabieg ten miał 

na celu zapobiec błędom, które wynikają z zastosowania w procedurze konstruowania 

indeksów zmiennych, które są ze sobą istotnie skorelowane. Za każdym razem wskaźniki 

wchodzące w skład indeksu poddawane były standaryzacji typu Z. Skale cząstkowe oraz wagi 

tych skal wyznaczone zostały za pomocą analizy głównych składowych (principal components 

analysis). 

 

Postawa pro społeczna (Dzieci) 

Pozycje/pytania budujące skalę:  

1. Obecnie trzeba być bardziej wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom. 

                                                           
1
 Wskaźniki zostały uprzednio wystandaryzowane (standaryzacja typu Z), tak, aby średnia wartość każdej 

zmiennej wyniosła 0, a odchylenie standardowe – 1. Zabieg ten ograniczył wpływ różnic w skalach 
pomiarowych każdego z zastosowanych w indeksie wskaźników.  
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2. Ludzie tacy jak ja działając wspólnie z innymi mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać 

niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta2. 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

wyjaśniał ponad 74% wariancji.  

 
Postawa pro – przedsiębiorcza (Dzieci) 

Pozycje/pytania budujące skalę:  

1. Przedsiębiorcy są szanowani przez społeczeństwo 

2. W przyszłości chciałbym prowadzić własną działalność gospodarczą 

3. Najlepszym rodzajem pracy jest praca na własny rachunek 

4. Myślę, że byłbym(łabym) dobrym przedsiębiorcą3. 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

wyjaśniał ponad 42% wariancji. 

 

Postawa pro – przedsiębiorcza (Młodzież, Dorośli, Seniorzy) 

Pozycje/pytania budujące skalę:  

1. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej przynosi więcej korzyści niż przysparza 

trudności 

2. Gdybym miał odpowiedni kapitał bez wahania zdecydował(a)bym się na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

3. Najlepszym rodzajem pracy jest praca na własny rachunek4. 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 50% wariancji. 

 

                                                           
2

 Zmienne zostały przekształcone w taki sposób, aby kierunek skali był zgodny z intensywnością 
charakteryzowanej cechy, w tym przypadku postawy pro społecznej.  
3

 Zmienne zostały przekształcone w taki sposób, aby kierunek skali był zgodny z intensywnością 
charakteryzowanej cechy, w tym przypadku postawy pro przedsiębiorczej.  
4

 Zmienne zostały przekształcone w taki sposób, aby kierunek skali był zgodny z intensywnością 
charakteryzowanej cechy, w tym przypadku postawy pro przedsiębiorczej.  
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INDEKSY PODSTAWOWE 

 

Indeks kapitału ludzkiego – dzieci  

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek dzieci biorących udział w dodatkowych zajęciach (w ciągu 
ostatnich 12 m-cy) 

,918 

Odsetek dzieci planujących wziąć w ciągu najbliższych 3 miesięcy 
udział w dodatkowych zajęciach 

,905 

Odsetek dzieci, które oceniają dobrze swój stan zdrowia ,846 
Egzamin po szkole podstawowej – średni wynik w procentach 
(2012 r.) 

,757 

Egzamin po szkole gimnazjalnej – średni wynik w procentach (część 
mat – przyrodnicza) 

,725 

 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 83% wariancji. 

Sposób obliczenia indeksu końcowego: 

W1xSkładowa – Kapitał ludzki (kompetencje) + w2xSkładowa – Kapitał ludzki (inwestycje 

w kapitał ludzki), 

gdzie wagi zostały wyznaczone na bazie odsetka wariancji wytłumaczonej przez daną 

składową (relatywna ważność składowej) 

W1=0,530049 

W2= 0,469951 

 

Indeks kapitału ludzkiego – młodzież 

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek badanych planujących w ciągu najbliższych 3 miesięcy 
w jakichś kursach, seminariach, konferencjach, instruktażach, 
prywatnych lekcjach lub w innych formach kształcenia pozaszkolnego 

,585 

Odsetek deklarujących praktyczną znajomość języka angielskiego ,895 
Odsetek badanych, którzy deklarują, że są ogólnie zadowoleni z życia ,680 
Odsetek badanych biorących udział w kursie, szkoleniu, warsztatach, 
praktykach, czy innych formach dokształcania (nie licząc szkoleń 
regulaminowych takich jak BHP czy ppoż.) 

,573 

Odsetek badanych, którzy oceniają dobrze swój stan zdrowia ,901 
Odsetek badanych, którzy nie palą papierosów ,856 
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Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 74% wariancji. 

Sposób obliczenia indeksu końcowego: 

W1xSkładowa – Kapitał ludzki (kształcenie) + w2xSkładowa – Kapitał ludzki (zdrowie),  

gdzie wagi zostały wyznaczone na bazie odsetka wariancji wytłumaczonej przez daną 

składową (relatywna ważność składowej)   

W1= 0,589151 

W2 = 0,410849 

 

Indeks kapitału ludzkiego – dorośli 

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek badanych biorących udział w kursie, szkoleniu, warsztatach, 
praktykach, czy innych formach dokształcania (nie licząc szkoleń 
regulaminowych takich jak BHP czy ppoż.) 

,956 

Odsetek badanych planujących w ciągu najbliższych 3 miesięcy 
w jakichś kursach, seminariach, konferencjach, instruktażach, 
prywatnych lekcjach lub w innych formach kształcenia pozaszkolnego 

,743 

Odsetek deklarujących praktyczną znajomość języka angielskiego ,497 
Odsetek deklarujących praktyczną znajomość innego języka niż 
angielski 

,828 

Odsetek badanych, którzy deklarują, że są ogólnie zadowoleni z życia ,961 
Odsetek badanych, którzy oceniają dobrze swój stan zdrowia ,849 

 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 80% wariancji. 

Sposób obliczenia indeksu końcowego: 

W1xSkładowa – Kapitał ludzki (kształcenie) + w2xSkładowa – Kapitał ludzki (zdrowie),  

gdzie wagi zostały wyznaczone na bazie odsetka wariancji wytłumaczonej przez daną 

składową (relatywna ważność składowej)   

W1= 0,547433 

W2 = 0,452567 
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Indeks kapitału ludzkiego – Seniorzy 

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek badanych biorących udział w kursie, szkoleniu, warsztatach, 
praktykach, czy innych formach dokształcania (nie licząc szkoleń 
regulaminowych takich jak BHP czy ppoż.) 

,865 

Odsetek badanych planujących w ciągu najbliższych 3 miesięcy 
w jakichś kursach, seminariach, konferencjach, instruktażach, 
prywatnych lekcjach lub w innych formach kształcenia pozaszkolnego 

,957 

Odsetek deklarujących praktyczną znajomość języka angielskiego ,594 
Odsetek deklarujących praktyczną znajomość innego języka niż 
angielski 

,562 

Odsetek badanych, którzy oceniają dobrze swój stan zdrowia ,478 
Odsetek badanych, którzy nigdy nie palili papierosów ,666 

 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 68% wariancji. 

Sposób obliczenia indeksu końcowego: 

W1xSkładowa – Kapitał ludzki (kształcenie) + w2xSkładowa – Kapitał ludzki (zdrowie),  

gdzie wagi zostały wyznaczone na bazie odsetka wariancji wytłumaczonej przez daną 

składową (relatywna ważność składowej)   

W1= 0,694402 

W2 = 0,305598 

 

Indeks kapitału społecznego – Dzieci  

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek dzieci deklarujących, że w ciągu ostatniego roku (2013) 
dobrowolnie i nieodpłatnie pracowały na rzecz swojego środowiska, 
kościoła, osiedla, wsi, miasta albo na rzecz potrzebujących 

,869 

Odsetek dzieci, które deklarują, że w 2013 r. pracowały wolontaryjnie ,843 
Postawa prospołeczna – mediana na skali (PCA) ,819 
Odsetek dzieci deklarujących, że byłyby skłonne poświęcić część 
swojego wolnego czasu na nieodpłatną pracę na rzecz miejscowości, 
w której mieszkają 

,854 
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Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 84% wariancji. 

Sposób obliczenia indeksu końcowego: 

W1xSkładowa – Kapitał społeczny (postawa pro społeczna) + w2xSkładowa – Kapitał 

społeczny (aktywność wolontaryjna),  

gdzie wagi zostały wyznaczone na bazie odsetka wariancji wytłumaczonej przez daną 

składową (relatywna ważność składowej) 

W1= 0,504322 

W2= 0,495678 

 

Indeks Kapitału Społecznego – Młodzież 

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek badanych deklarujących, że w ciągu ostatniego roku (2013) 
dobrowolnie i nieodpłatnie pracowały na rzecz swojego środowiska, 
kościoła, osiedla, wsi, miasta albo na rzecz potrzebujących 

,904 

Odsetek badanych będących członkami jakichś organizacji, 
stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup religijnych, związków lub 
kół 

,904 

 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 90% wariancji. 

Pozycje na skali zostały wyznaczone na podstawie jednej składowej.  
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Indeks kapitału społecznego – Dorośli  

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek badanych deklarujących, że w ciągu ostatniego roku (2013) 
dobrowolnie i nieodpłatnie pracowały na rzecz swojego środowiska, 
kościoła, osiedla, wsi, miasta albo na rzecz potrzebujących 

,535 

Odsetek badanych będących członkami jakichś organizacji, 
stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup religijnych, związków lub 
kół 

,820 

Odsetek badanych deklarujących, że byliby skłonni poświęcić część 
swojego wolnego czasu na nieodpłatną pracę na rzecz miejscowości, 
w której mieszkają 

,298 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. 
mieszkańców 

,740 

Członkowie zespołów artystycznych na 1000 ludności ,604 
Członkowie kół/klubów na 1000 ludności ,851 

 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 64% wariancji. 

Pozycje na skali zostały wyznaczone na podstawie jednej składowej.  

 

Indeks kapitału społecznego – Seniorzy 

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek badanych deklarujących, że w ciągu ostatniego roku (2013) 
dobrowolnie i nieodpłatnie pracowały na rzecz swojego środowiska, 
kościoła, osiedla, wsi, miasta albo na rzecz potrzebujących 

,849 

Odsetek badanych będących członkami jakichś organizacji, 
stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup religijnych, związków lub 
kół 

,807 

Odsetek badanych deklarujących, że brali udział w ostatnich 
wyborach samorządowych 

,287 

 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 64% wariancji. 

Pozycje na skali zostały wyznaczone na podstawie jednej składowej.  
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Indeks kapitału relacyjnego – Dzieci  

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek dzieci wymieniających wśród najważniejszych 5 wartości 
odpowiedzialność 

,695 

Odsetek dzieci wymieniających wśród najważniejszych 5 wartości 
determinację i wytrwałość 

,785 

Odsetek dzieci wymieniających wśród najważniejszych 5 wartości 
bezinteresowność 

,627 

Odsetek dzieci deklarujących, że są zadowolone, że mieszkają 
w swojej miejscowości 

,612 

Odsetek dzieci deklarujących, że poleciłyby innym swoją miejscowość 
jako miejsce, w którym ‘warto zamieszkać’ 

,954 

Odsetek dzieci deklarujących, że są dumne przedstawiając się jako 
mieszkańcy swojej miejscowości 

,775 

 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 74% wariancji. 

Sposób obliczenia indeksu końcowego: 

W1xSkładowa – Kapitał relacyjny (tożsamość lokalna) + w2xSkładowa – Kapitał relacyjny 

(postawy),  

gdzie wagi zostały wyznaczone na bazie odsetka wariancji wytłumaczonej przez daną 

składową (relatywna ważność składowej) 

W1= 0,565061 

W2= 0,434939 

 

Kapitał relacyjny – młodzież 

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek badanych wymieniających wśród najważniejszych 5 wartości 
odpowiedzialność 

,857 

Odsetek badanych wymaniających wśród najważniejszych 5 wartości 
tolerancję i szacunek do innych ludzi 

,901 

Odsetek badanych deklarujących, że są zadowoleni, że mieszkają 
w swojej miejscowości 

,888 

Odsetek badanych deklarujących, że poleciliby innym swoją 
miejscowość jako miejsce, w którym ‘warto zamieszkać’ 

,580 

Odsetek badanych, którzy nie rozważali zmiany miejsca zamieszkania 
na miejscowość poza powiatem jasielskim (w ciągu ostatniego roku) 

,827 
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Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 81% wariancji. 

Sposób obliczenia indeksu końcowego: 

W1xSkładowa – Kapitał relacyjny (tożsamość lokalna) + w2xSkładowa – Kapitał relacyjny 

(postawy),  

gdzie wagi zostały wyznaczone na bazie odsetka wariancji wytłumaczonej przez daną 

składową (relatywna ważność składowej)   

W1= 0,580087 

W2= 0,419913 

 

Kapitał relacyjny – Dorośli  

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek badanych deklarujących, że są zadowoleni, że mieszkają 
w swojej miejscowości 

,825 

Odsetek badanych deklarujących, że poleciliby innym swoją 
miejscowość jako miejsce, w którym ‘warto zamieszkać’ 

,781 

Odsetek badanych deklarujących, że są dumni przedstawiając się jako 
mieszkańcy swojej miejscowości 

,866 

Odsetek badanych, którzy nie rozważali zmiany miejsca zamieszkania 
na miejscowość poza powiatem jasielskim (w ciągu ostatniego roku) 

,273 

 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 68% wariancji. 

Pozycje na skali zostały wyznaczone na podstawie jednej składowej. 

 

Kapitał relacyjny – Seniorzy  

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek badanych deklarujących, że są zadowoleni, że mieszkają 
w swojej miejscowości 

,997 

Odsetek badanych deklarujących, że poleciliby innym swoją 
miejscowość jako miejsce, w którym ‘warto zamieszkać’ 

,858 

Odsetek badanych deklarujących, że są dumni przedstawiając się jako 
mieszkańcy swojej miejscowości 

,861 
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Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 90% wariancji. 

Pozycje na skali zostały wyznaczone na podstawie jednej składowej. 

 

Kapitał strukturalny – Dzieci  

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek dzieci posiadających w swoim domu dostęp do komputera 
i internetu 

,842 

Poziom informatyzacji – odsetek dzieci korzystających z internetu 
przynajmniej raz w tygodniu 

,891 

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ,918 
Współczynnik skolaryzacji netto – szkoły podstawowe ,957 
Współczynnik skolaryzacji netto – gimnazja ,858 
Egzamin po szkole podstawowej – odsetek szkół z wynikiem wysokim ,679 
Egzamin po szkole gimnazjalnej – odsetek szkół z wynikiem wysokim 
(mat-przyr) 

,734 

 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 83% wariancji. 

Sposób obliczenia indeksu końcowego: 

W1xSkładowa – Kapitał strukturalny (ekspansywność instytucji) + w2xSkładowa – Kapitał 

strukturalny (informatyzacja) + w3xSkładowa – Kapitał strukturalny (jakość instytucji) 

gdzie wagi zostały wyznaczone na bazie odsetka wariancji wytłumaczonej przez daną 

składową (relatywna ważność składowej)   

W1= 0,450282 

W2= 0,317988 

W3 = 0,23173 
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Kapitał strukturalny – Młodzież 

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek badanych posiadających w swoim domu dostęp do 
komputera i internetu 

,786 

Poziom informatyzacji – odsetek badanych korzystających z internetu 
przynajmniej raz w tygodniu 

,348 

Odsetek badanych korzystających z internetu w kontaktach z gminą 
(ściągając dokumenty, formularze) 

,925 

Odsetek badanych korzystających z internetu w kontaktach z gminą 
(wysyłając wypełnione dokumenty, formularze) 

,948 

Poziom informatyzacji – odsetek badanych kupujących przez internet ,624 

 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 72% wariancji. 

Sposób obliczenia indeksu końcowego: 

W1xSkładowa – Kapitał strukturalny (informatyzacja) + w2xSkładowa – Kapitał strukturalny 

(informatyzacja instytucjonalna) 

gdzie wagi zostały wyznaczone na bazie odsetka wariancji wytłumaczonej przez daną 

składową (relatywna ważność składowej)   

W1= 0,534456 

W2= 0,465544 

 

Poziom kapitału strukturalnego – Dorośli  

Pozycje/pytania budujące skalę: Zasoby zmienności wspólnej 
po wyodrębnieniu 

Odsetek badanych posiadających w swoim domu dostęp do 
komputera i internetu 

,606 

Poziom informatyzacji – odsetek badanych korzystających z internetu 
przynajmniej raz w tygodniu 

,758 

Odsetek badanych korzystających z internetu w kontaktach z gminą 
(szukając potrzebnych informacji na stronach internetowych) 

,775 

Odsetek badanych korzystających z internetu w kontaktach z gminą 
(ściągając dokumenty, formularze) 

,547 

Odsetek badanych korzystających z internetu w kontaktach z gminą 
(wysyłając wypełnione dokumenty, formularze) 

,670 
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Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 67% wariancji. 

Pozycje na skali zostały wyznaczone na podstawie jednej składowej. 

 

Kapitał strukturalny – Seniorzy 

 Po wyodrębnieniu 

Odsetek badanych posiadających w swoim domu dostęp do komputera 
i Internetu 

,797 

Poziom informatyzacji – odsetek badanych korzystających z internetu 
przynajmniej raz w tygodniu 

,829 

Odsetek badanych korzystających z internetu w kontaktach z gminą (szukając 
potrzebnych informacji na stronach internetowych) 

,742 

Odsetek badanych korzystających z internetu w kontaktach z gminą (ściągając 
dokumenty, formularze) 

,737 

Odsetek badanych korzystających z internetu w kontaktach z gminą (wysyłając 
wypełnione dokumenty, formularze) 

,665 

 

Oceny czynnikowe, będące efektem przeprowadzonej analizy zostały zapisane jako 

osobna zmienna wyznaczająca pozycję respondentów na konstruowanej skali. Model 

w każdym przypadku (Młodzież, Dorośli, Dzieci) wyjaśniał ponad 75% wariancji. 

Pozycje na skali zostały wyznaczone na podstawie jednej składowej. 
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Aneks nr 2. Uczestnicy prac nad diagnozą 
 

Tabela 2.1. Członkowie społecznego forum Jasielska Agora 

Lp. Nazwisko i imię 
Zespół Gminny 

Jasielskiej Agory 
Funkcja Adres 

I 

1 Paweł Gołąb 

Gmina Brzyska 

Przewodniczący zespołu  przedstawiciel osiedla 

2 Anna Żygłowicz Zastępca przewodniczącego przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

3 Marek Biernacki Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych 

4 Andrzej Gajda  Członek przedstawiciel osiedla 

5 Tadeusz Gajda Członek przedstawiciel osiedla 

6 Leszek Żyguła Członek przedstawiciel osiedla 

II 

1 Kazimierz Dąbrowski 

Gmina Dębowiec 

Przewodniczący Zespołu przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

2 Beata Wolak Zastępca przewodniczącego przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

3 Mieczysław Czechowicz Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

4 Elżbieta Lepak  Członek przedstawiciel osiedla 

5 Witold Wątroba Członek przedstawiciel osiedla 

III 

1 Zbigniew Czarnecki  

Gmina Jasło 

Przewodniczący Zespołu przedstawiciel osiedla 

2 Maria Kozłecka Zastępca przewodniczącego przedstawiciel organizacji pozarządowych 

3 Józef Feliks  Członek przedstawiciel osiedla 

4 Augustyn Kulig  Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

5 Ewa Łakomiec  Członek przedstawiciel osiedla 

6 Bogdan Majewski  Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych 

7 Andrzej Ostalecki  Członek przedstawiciel osiedla 

IV 

1 Ewa Kucharczyk  

Gmina Kołaczyce 

Przewodniczący Zespołu przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

2 Elżbieta Matyjasz  Zastępca przewodniczącego przedstawiciel osiedla 

3 Grażyna Berkowicz  Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

4 Franciszek Bernal Członek przedstawiciel osiedla 

5 Józef Hendzel Członek przedstawiciel osiedla 

6 Jan Rączka Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 
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Lp. Nazwisko i imię 
Zespół Gminny 

Jasielskiej Agory 
Funkcja Adres 

V 

1 Lucyna Bigus  

Gmina Krempna 

Przewodniczący Zespołu  przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

2 Anna Chomik  Zastępca przewodniczącego przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

3 Mariusz Bryjak  Członek przedstawiciel osiedla 

4 Helena Chomik  Członek przedstawiciel osiedla 

5 Halina Dziadosz  Członek przedstawiciel osiedla 

6 Marek Musiał Członek przedstawiciel osiedla 

VI 

1 Władysław Kmiecik 

Gmina Nowy 
Żmigród 

Przewodniczący Zespołu przedstawiciel osiedla 

2 Teresa Laskowska Zastępca przewodniczącego przedstawiciel osiedla 

3 Edward Bakuta  Członek przedstawiciel osiedla 

4 Helena Kulisz  Członek  

5 Ewelina Paluch  Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

6 Stanisław Piwowarczyk  Członek przedstawiciel osiedla 

7 Halina Samsel  Członek przedstawiciel osiedla 

8 Justyna Wójcik  Członek przedstawiciel osiedla 

9 Tadeusz Źrebiec Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

VII 

1 Stefan Cyran  

Gmina  
Osiek Jasielski 

Przewodniczący Zespołu przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

2 Marta Łaba  Zastępca przewodniczącego przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

3 Tadeusz Gumienny Członek przedstawiciel osiedla 

4 Krzysztof Kiciliński  Członek przedstawiciel osiedla 

5 Monika Mroczka  Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

6 Grażyna Rak  Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

7 Daniel Socha  Członek przedstawiciel osiedla 

8 Kazimierz Wygonik  Członek przedstawiciel osiedla  

9 Tadeusz Zawisza Członek przedstawiciel osiedla 

10  Anna Żurkiewicz  Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

VIII 

1 Józef Kielar 

Gmina 
Skołyszyn 

Przewodniczący Zespołu przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

2 Edyta Hasiak  Zastępca przewodniczącego przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

3 Emilia Dziedzic  Członek przedstawiciel osiedla 

4 Jan Dyląg  Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 
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Lp. Nazwisko i imię 
Zespół Gminny 

Jasielskiej Agory 
Funkcja Adres 

5 Danuta Gorczyca Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

6 Sławomir Lechowski Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

7 Ryszard Maczuga  Członek przedstawiciel osiedla 

8 Jan Rak Członek przedstawiciel osiedla 

9 Wiesław Wilk  Członek przedstawiciel osiedla 

IX 

1 Henryk Koerner  

Gmina 
Tarnowiec 

Przewodniczący Zespołu  

2 Zbigniew Łopatkiewicz  Zastępca przewodniczącego  

3 Barbara Dobrowolska Członek  

4 Ryszard Klekot  Członek  

5 Krystyna Lawera Członek  

6 Zofia Lawera  Członek  

7 Teresa Pawłowska Członek  

8 Andrzej Pętlak Członek  

9 Stanisław Słupek Członek  

10 Tadeusz Śmietana  Członek  

X 

1 Anna Bialik 

Miasto Jasło 

Przewodnicząca Forum Jasielskiej 
Agory 

przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

2 Tadeusz Gorgosz  Zastępca przewodniczącego przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

3 Stanisław Lechwar  Zastępca przewodniczącego  przedstawiciel osiedla 

4 Piotr Chojecki Członek przedstawiciel osiedla 

5 Krystyna Długosz  Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

6 Józef Filip  Członek przedstawiciel osiedla 

7 Ryszard Kłęk Członek przedstawiciel osiedla 

8 Edward Kozioł  Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 

9 Zofia Kras  Członek przedstawiciel osiedla 

10 Jacek Siemiączko  Członek przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 
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Tabela 2.2. Wójtowie, burmistrzowie, starosta powiatu 
Lp. Imię i nazwisko Gmina Funkcja Adres 

Burmistrzowie/Wójtowie: 

1 Rafał Papciak Gmina Brzyska Wójt Gminy Brzyska Urząd Gminy Brzyska 
38-212 Brzyska 1 

2 Zbigniew Staniszewski Gmina Dębowiec Wójt Gminy Dębowiec Urząd Gminy Dębowiec 
38-220 Dębowiec 101 

3 Stanisław Pankiewicz Gmina Jasło Wójt Gminy Jasło Urząd Gminy Jasło 
ul. Słowackiego 4 

38-200 Jasło 

4 Małgorzata Salacha Gmina Kołaczyce Burmistrz Gminy Kołaczyce Urząd Miasta Kołaczyce 
ul. Rynek 1 

38-213 Kołaczyce 

5 Kazimierz Miśkowicz Gmina Krempna Wójt Gminy Krempna Urząd Gminy Krempna 
38-232 Krempna 85 

6 Mariusz Pykosz Gmina Osiek Jasielski Wójt Gminy Osiek Jasielski Urząd Gminy Osiek Jasielski 
38-223 Osiek Jasielski 

7 Zenon Szura Gmina Skołyszyn Wójt Gminy Skołyszyn Urząd Gminy Skołyszyn 
38-242 Skołyszyn 12 

8 Bogusław Wójcik Gmina Tarnowiec Wójt Gminy Tarnowiec Urząd Gminy Tarnowiec 
38-204 Tarnowiec 211 

9 Krzysztof Augustyn Gmina Nowy Żmigród Wójt Gminy Nowy Żmigród Urząd Gminy  
ul. Mickiewicza 1 

38-230 Nowy Żmigród 

10 Adam Kmiecik Powiat Jasielski Starosta Jasielski Starostwo Powiatowe w Jaśle 
ul. Rynek 18 
38-200 Jasło 
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Tabela 2.3. Koordynatorzy gminni, koordynator powiatowy 
JST Imię i nazwisko 

Brzyska Karolina Misiewicz 

Dębowiec Mirosława Ślusarczyk 

Jasło Wioletta Władyka 

Kołaczyce Marta Baran 

Krempna Katarzyna Maciejczyk 

Osiek Jasielski Monika Włodyka 

Skołyszyn Janina Byczek 

Tarnowiec Elżbieta Kania 

Nowy Żmigród Radosław Kujawski 

Miasto Jasło  Patrycja Bimkiewicz 

Powiat Jasielski Izabela Jankowska 

 



                                                          
 

Jasielska Strefa Usług Publicznych 
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Aneks nr 3. Badanie uczniów szkół podstawowych powiatu jasielskiego 
 

Zapraszamy Cię do udziału w badaniu ankietowym, które jest realizowane w ramach projektu badawczego pt. ,,Badanie 

kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego’’. Wnioski i rekomendacje sformułowane na podstawie wyników badania 

zostaną wykorzystane przez władze gmin powiatu jasielskiego w procesie tworzenia Zintegrowanej Strategii 

Świadczenia Usług Publicznych. Wyniki badania są w pełni poufne i zostaną opublikowane jedynie w formie 

zestawienia statystycznego i umieszczone nas stronie www.strefa.jaslo.pl, z której każdy zainteresowany będzie mógł 

pobrać za darmo plik z raportem. 

 

Prosimy Cię o zaznaczanie przy każdym pytaniu X-em właściwej odpowiedzi. Jeśli w ankiecie pojawi się 

wykropkowane pole (……………), to w pole to należy wpisać tekst. Prosimy o uważne czytanie dodatkowych 

instrukcji, które napisane są kursywą i znajdują się przy niektórych pytaniach. 

 

 

NA POCZĄTEK ZADAMY CI KILKA OGÓLNYCH PYTAŃ 

 

P1. Czy posiadasz telefon komórkowy do własnego użytku?  

Tak 

Nie 

 

P2. Czy posiadasz w swoim domu dostęp do komputera (stacjonarnego lub laptopa)?  

Tak 

Nie 

 

P3. Czy posiadasz w swoim domu dostęp do Internetu?  

Tak 

Nie 

 

P4. Czy korzystasz z Internetu (stron internetowych, poczty e-mail, komunikatora internetowego itp.) 

przynajmniej raz w tygodniu?  

Tak 

Nie 

 

P5. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyłeś(-aś) w jakichś dodatkowych zajęciach (w szkole lub poza 

szkołą) – np. kursach językowych, treningach sportowych, korepetycjach, kółkach zainteresowań itp. (chodzi 

o zajęcia niewymagane przez szkołę, dla chętnych)? 

Tak 

Nie 

http://www.strefa.jaslo.pl/
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P6. Czy planujesz uczestniczyć w ciągu najbliższych 3 miesięcy w jakichś dodatkowych zajęciach (w szkole lub 

poza szkołą) – np. kursach językowych, treningach sportowych, korepetycjach, kółkach zainteresowań itp. 

(chodzi o zajęcia niewymagane przez szkołę, dla chętnych)? 

Tak 

Nie 
 

 

P7. W poniższej tabeli proszę wpisać nazwy języków obcych, które znasz i określić poziom znajomości każdego 

z nich.  (Proszę najpierw wpisać konkretny język, a następnie zakreślić cyfrę opisującą poziom znajomości tego języka) 
 
 
 
 

 

JĘZYK:  

 

p o z i o m  u m i e j ę t n o ś c i  

bardzo 

niski 
    

bardzo 

wysoki 

1 ……………………………. 1 2 3 4 5 6 

2 ……………………………. 1 2 3 4 5 6 

3 ………………………….... 1 2 3 4 5 6 

4 ……………………………. 1 2 3 4 5 6 

 

TERAZ POPROSIMY CIĘ O ODPOWIEDŹ NA KILKA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH TWOJEGO ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO 

 

P8. Czy jesteś członkiem jakichś organizacji, klubów, stowarzyszeń, grup religijnych lub kół?  

Tak, jednej 

Tak, dwóch 

Tak, trzech lub więcej 

Nie  przejdź do P10 

 

P9. Czy kiedykolwiek pełniłeś jakieś funkcje w tych organizacjach (np. przewodniczący, itp.)?  

Tak  

Nie 

 

P10. Czy w ciągu ostatniego roku (2013) zdarzyło Ci się dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego 

środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta albo też pracować społecznie na rzecz potrzebujących?  

Tak, wiele razy 

Tak, klika razy 

Tylko raz 

Nie 

 

P11. Czy w 2013 roku pracowałeś(łaś) jako wolontariusz(ka)? 

Tak  

Nie 
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P12. Proszę określić na ile zgadzasz się ze stwierdzeniem: Obecnie trzeba być bardziej wrażliwym i gotowym do 

pomocy innym ludziom. 

Zdecydowanie się zgadzam 

Raczej się zgadzam 

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 

Raczej się nie zgadzam 

Zdecydowanie się nie zgadzam 

 

P13. Proszę określić na ile zgadzasz się ze stwierdzeniem: Ludzie tacy jak ja działając wspólnie z innymi mogą 

pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta. 

Zdecydowanie się zgadzam 

Raczej się zgadzam 

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 

Raczej się nie zgadzam 

Zdecydowanie się nie zgadzam 

 

P14. Z przedstawionej poniżej listy wartości wybierz te najbardziej Twoim zdaniem istotne? (Wybierz 

maksymalnie 5 wartości)  

Niezależność 

Ciężka praca 

Odpowiedzialność 

Wyobraźnia 

Tolerancja i szacunek dla innych ludzi 

Oszczędność 

Determinacja, wytrwałość 

Religijność 

Bezinteresowność 

Posłuszeństwo 

Twórczość 

 

 

P15. Czy, ogólnie rzecz biorąc, uważasz, że większości ludzi można ufać, czy też, że w kontaktach z ludźmi 

ostrożności nigdy za wiele? (Zakreśl właściwą odpowiedź od 0 do 10) 

 

Ostrożności nigdy za wiele   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Większości ludzi można ufać 
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P16. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami? (Zakreśl właściwą odpowiedź) 

 

5 oznacza 4 oznacza 3 oznacza 2 oznacza 1 oznacza 

Zdecydowanie się 

zgadzam 

Raczej się 

zgadzam 

Ani się zgadzam 

ani się nie zgadzam 

Raczej się nie 

zgadzam 

Zdecydowanie się nie 

zgadzam 

 

Lp. 

 

Stwierdzenia Ocena 

 

1 Przedsiębiorcy są szanowani przez społeczeństwo    1  2  3  4  5          

2 W przyszłości chciałbym prowadzić własną działalność gospodarczą  1  2  3  4  5        

3 Najlepszym rodzajem pracy jest praca na własny rachunek  1  2  3  4  5         

4 Myślę, że byłbym(łabym) dobrym przedsiębiorcą  1  2  3  4  5        

 

 

TERAZ ZAPYTAMY CIĘ O REGION I MIEJSCOWOŚĆ, W KTÓREJ MIESZKASZ 

 

P17. Jak długo mieszkasz na terenie powiatu jasielskiego? (Wpisz lub zaznacz właściwą odpowiedź) 

 

………….. Lat……. Miesięcy       od urodzenia  

 

P18. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami? (Zakreśl właściwą odpowiedź) 

 

5 oznacza 4 oznacza 3 oznacza 2 oznacza 1 oznacza 

Zdecydowanie się 

zgadzam 

Raczej się 

zgadzam 

Ani się zgadzam 

ani się nie zgadzam 

Raczej się nie 

zgadzam 

Zdecydowanie się nie 

zgadzam 

 

 

Lp. 

 

Stwierdzenia Ocena 

 

1 Byłbym(byłabym) skłonny(a) poświęcić część swojego wolnego 

czasu na nieodpłatną pracę na rzecz miejscowości, w której mieszkam  
1  2  3  4  5  

2 Jestem bardzo zadowolony(a), że mieszkam w mojej miejscowości   1  2  3  4  5 

3 Poleciłbym(byłabym) innym moją miejscowość jako miejsce, w 

którym ‘warto zamieszkać’ 
1  2  3  4  5 

4 Jestem dumny(a) przedstawiając się jako mieszkaniec (mieszkanka) 

miejscowości, w której mieszkam 
 1  2  3  4  5 

 

P19. Czy w 2013 roku brał(a) Pan(i) udział w przedsięwzięciach prezentujących dziedzictwo kulturowe i folklor 

Pana(i) Regionu zamieszkania, np. festyny, pokazy, prelekcje oraz inne występy poświęcone kulturze i folklorowi 

Regionu? 

Tak  

Nie 
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NA KONIEC ZADAMY CI KILKA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH TWOJEJ OSOBY 

 

P20. Twoja płeć 

 

 

 

P21. Twoje miejsce zamieszkania (Wpisz nazwę miejscowości i gminy): 

 

Miejscowość ………………………………………… Gmina …………………………………………. 

 

P22. Jak oceniasz sytuację materialną swojej rodziny?  

 

 

 

Dość dobra 

 

 

P23. Jak ocenił(a)byś stan swojego zdrowia? Proszę wziąć pod uwagę zarówno samopoczucie fizyczne, jak 

i psychiczne? 

 

 

 

 

 

 

P24. Czy jesteś zadowolony(a) ogólnie z całego życia?  

 

 

 

 

 

 

P25. Na koniec mamy do Ciebie ostatnią prośbę. Jeśli chciałbyś aby coś zmieniło się w Twojej gminie, czegoś 

w niej brakuje, albo coś Ci przeszkadza opisz to poniżej.   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Serdecznie dziękujemy Ci za udział w badaniu! 

 



    
 

Jasielska Strefa Usług Publicznych 
 

 

Aneks nr 4. Kwestionariusz wykorzystany w badaniu mieszkańców (CATI) 
 

  

 

 

BADANIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO MIESZKAŃCÓW POWIATU JASIELSKIEGO 

 

 

 

Dzień dobry! Nazywam się .........................., jestem ankieterem BBS Obserwator.  

Obecnie prowadzimy badanie dla powiatu jasielskiego dotyczące jakości usług publicznych. Czy zgodzi się 

Pan(i) poświęci kilkanaście minut? 

 

1. Tak 

2. Nie – koniec 

 

 Bardzo Panu(i) dziękuje. Wywiad prowadzony jest w ramach badań zleconych przez władze Jasła i gmin 

powiatu jasielskiego pt. ,,Badanie kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego’’. Wnioski z tych badań zostaną 

wykorzystane przez władze w procesie tworzenia Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych 

obejmującego wszystkie gminy w powiecie jasielskim.  

W trakcie badania zapewniamy poufność dla udzielonych odpowiedzi. Wyniki badania zostaną opublikowane 

jedynie w formie zestawienia łącznego na stronie www.strefa.jaslo.pl, z której każdy zainteresowany będzie 

mógł pobrać za darmo plik z raportem. 

Teraz przejdę do pierwszych pytań. 

 

PYTANIA DO KONTROLI KWOT 

 

K1. Płeć respondenta: (Uwaga! Ankieterze zaznacz, a nie pytaj- w razie wątpliwości spytaj o imię zaznaczając, że 

wtedy będzie się Wam swobodniej rozmawiało) 

1. Mężczyzna 

2. Kobieta  kontroluj próbę 

 

K2. Miejsce zamieszkania: 

Gmina………………………..  kontroluj próbę (dopytaj o gminę) 

 

K3. W którym roku się Pan(i) urodził(a)? …………………………………  kontroluj próbę 

  

   

Nr Ankietera Nr ankiety 

 

 

http://www.strefa.jaslo.pl/
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OGÓLNA SYTUACJA BADANEGO 

 

P1.  Jaka jest Pana(i) obecna sytuacja zawodowa? (Uwaga! Można wybrać kilka odpowiedzi) 

1. Prowadzący własną działalność (działalność rolnicza)  przejdź do pytania P8 

2. Prowadzący własną działalność (działalność poza rolnicza)  przejdź do pytania P8 

3. Zatrudniony w pełnym wymiarze godzin  przejdź do pytania P2 

4. Zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin  przejdź do pytania P2 

5. Bezrobotny  

6. Emeryt  

7. Rencista  

8. Student  przejdź do pytania P10 

9. Uczeń  przejdź do pytania P10 

10. Zajmuję się domem przejdź do bloku WYKSZTAŁCENIE I POSIADANE KOMPETENCJE 

 

INFORMACJA DLA ANKIETERA: 

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą POZA ROLNICTWEM (zarejestrowaną lub niezarejestrowaną) tzn. osoby, które 

prowadzą własne przedsiębiorstwo lub zakład produkcyjny, usługowy, sklep lub zarobkują własną taksówką, wykonują tzw. wolne zawody 

(np. adwokaci, literaci, lekarze i pielęgniarki z prywatną praktyką), a także osoby prowadzące prywatne szkoły, przedszkola itp. Uwaga: 

małżeństwa lub osoby spokrewnione (np. ojciec z synami) pracujące wspólnie (na równych prawach) na rachunek własny należy traktować 

jako współwłaścicieli i wszystkie te osoby zaliczyć do pracujących na własny rachunek 

Właściciele, współwłaściciele i dzierżawcy indywidualnych gospodarstw rolnych (zarówno powyżej, jak i poniżej 1 ha) pracujących w tych 

gospodarstwach; pracę wykonywaną przez respondenta w gospodarstwie poniżej 1 ha należy uwzględnić wówczas, gdy praca ta przynosi 

dochód, który jest głównym lub dodatkowym źródłem utrzymania respondenta. Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. 

 

 

Tylko do tych, którzy zadeklarowali, że są pracujący:  

 
P2. Jaką pracę Pan(i) wykonuje? ………………………………………………………………… 

P3. Jak się nazywa Pana(i) zawód lub zajęcie? …………………………………………………… 

P4. A jak się nazywa Pana(i) stanowisko pracy (stanowisko robocze)? 

P5.  (Uwaga! Ankieterze wpisz do P2, P3, P4, P5 tekst, a następnie na podstawie wszystkich odpowiedzi zakoduj 

kodem ISCO – 08)  

( Kod ISCO |__|__|__|) 

 

P6. W jakim stopniu ta praca wiąże się z Pana(-i) wykształceniem? Czy wiedza i umiejętności, jakie  

wyniósł(-osła) Pan(i) ze szkół są w Pana(i) pracy… 

1. Konieczne 

2. Bardzo przydatne 

3. Trochę pomocne 

4. Bez znaczenia 

 

przejdź do bloku WYKSZTAŁCENIE I POSIADANE KOMPETENCJE 
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P7.  Czy jest to praca, którą chce Pan(i) wykonywać w dłuższej perspektywie czasowej, czy raczej jest to 

tymczasowe zajęcie?  

1. W dłuższej perspektywie czasowej 

2. Tymczasowe zajęcie 

 

Tylko do tych, którzy zadeklarowali, że prowadzą własną działalność gospodarczą: 

 

P8. Jaka jest główna branża, w której prowadzi Pan działalność? (Uwaga! Ankieterze wpisz tekst, a jeśli 

przedsiębiorca pamięta obok kod PKD; jeśli przedsiębiorca nie pamięta proszę zakodować opis kodem PKD) 

(Kod PKD |__|__|.|__|) 

 

P9. Ile osób jest obecnie ogólnie zatrudnionych w Pana(i) firmie? (Uwaga! Dotyczy wszystkich form 

zatrudnienia, w tym: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, osób pracujących na 

własnych rachunek i zatrudnionych dorywczo) 

 

|__|__|__|__|__| osób   (Uwaga! Jeśli nie zna dokładnej liczby poproś o przybliżenie) 

 

Tylko do tych, którzy zadeklarowali, że są studentami/uczniami: 

 

P10. W jakiej szkole się Pan(i) uczy? 

1. Podstawowa 

2. Gimnazjum 

3. ZSZ  przejdź do pytania P11 

4. Liceum ogólnokształcące 

5. Liceum profilowane  przejdź do pytania P11 

6. Technikum  przejdź do pytania P11 

7. Szkoła policealna  przejdź do pytania P11 

8. Szkoła wyższa  przejdź do pytania P12 

 

P11. W jakim zawodzie/na jakim kierunku kształci się Pan(i) w chwili obecnej? (Uwaga! Ankieterze 

wpisz tekst, a następnie zakoduj kodem ISCO-08) (Kod ISCO |__|__|__|) 

 

P12. Na jakim kierunku kształci się Pan(i) w chwili obecnej? (Uwaga! Ankieterze wpisz tekst, 

a następnie zakoduj kodem ISCED) (Kod ISCED |__|__|__|) 

 

 

WYKSZTAŁCENIE I POSIADANE KOMPETENCJE 

 

W1. Jakie wykształcenie uzyskał(a) Pan(i) do chwili obecnej? 

1. Brak wykształcenia szkolnego  przejdź do pytania W3 

2. Niepełne podstawowe  przejdź do pytania W3 

3. Podstawowe  przejdź do pytania W3 
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4. Zasadnicze zawodowe  przejdź do pytania W3 

5. Niepełne średnie  przejdź do pytania W3 

6. Średnie ogólnokształcące  przejdź do pytania W3 

7. Średnie zawodowe  przejdź do pytania W3 

8. Policealne/pomaturalne  przejdź do pytania W3 

9. Nieukończone studia wyższe 

10. Ukończone studia licencjackie/inżynierskie  

11. Ukończone wyższe magisterskie/lekarskie 

12. Wyższe niż magisterskie  

 

W2. Czy Posiada Pan(i) lub będzie Pan posiadał(i) po ukończeniu studiów tytuł inżyniera? 

1. Tak, posiadam 

2 Nie, ale jestem w trakcie studiów inżynierskich 

3. Nie, nie posiadam i nie studiuję na studiach, których ukończenie daje tytuł inżyniera 

 

W3. Czy zna Pan(i) język angielski na tyle dobrze, aby móc się porozumieć z obcokrajowcem posługującym się 

tym językiem?  

1. Tak 

2. Nie 

 

W4. A czy zna Pan(i) jakiś inny język obcy na tyle dobrze, aby móc się porozumieć z obcokrajowcem 

posługującym się tym językiem? 

1. Tak 

2. Nie 

 

W5. Czy posiada Pan(i) dodatkowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatem lub licencją (Uwaga! Proszę nie 

uwzględniać prawa jazdy)  

1. Tak 

2. Nie 
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DOKSZTAŁCANIE 

 

D1. Czy w ciągu ostatniego roku brał(a) Pan(i) udział w jakimś kursie, szkoleniu, warsztatach, praktykach, 

czy innych formach dokształcania (nie licząc szkoleń regulaminowych takich jak BHP czy ppoż.)? 

1. Tak 

2. Nie 

 

D2. Czy zamierza Pan(i) uczestniczyć w ciągu najbliższych 3 miesięcy w jakichś kursach, seminariach, 

konferencjach, instruktażach, prywatnych lekcjach lub w innych formach kształcenia pozaszkolnego?  

1. Tak 

2. Nie 

3. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 

PR1. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami?  

 

5 oznacza 4 oznacza  3 oznacza 2 oznacza 1 oznacza 

Zdecydowanie się 

zgadzam 

Raczej się 

zgadzam 

Ani się zgadzam 

ani się nie zgadzam 

Raczej się nie 

zgadzam 

Zdecydowanie się nie 

zgadzam 

9 – trudno powiedzieć 

 

Lp. 

 

Stwierdzenia Ocena 

 

1 Prowadzenie własnej działalności gospodarczej przynosi więcej 

korzyści niż przysparza trudności  
 1 2 3 4 5 9 

2 Gdybym miał odpowiedni kapitał bez wahania zdecydował(a)bym się 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
 1 2 3 4 5 9 

3 Najlepszym rodzajem pracy jest praca na własny rachunek  1 2 3 4 5 9 

4 Sytuacja gospodarcza w moim regionie nie sprzyja prowadzeniu 

działalności gospodarczej 
1 2 3 4 5 9 

 

ZDROWIE I ZADOWOLENIE Z ŻYCIA 

 

Z1. Jak ocenił(a)by Pan(i) stan swojego zdrowia? Proszę wziąć pod uwagę zarówno samopoczucie fizyczne, 

jak i psychiczne? 

1. Bardzo dobry 

2. Dobry 

3. Ani dobry, ani zły 
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4. Zły 

5. Bardzo dobry 

 

Z2. Czy pali Pan(i) papierosy?  

1. Tak  przejdź do pytania Z4 

2. Nie  

 

Z3. A czy kiedykolwiek w życiu palił(a) Pan(i) papierosy? 

1. Tak 

2. Nie 

 

Z4. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia?  

1. Zdecydowanie tak 

2. Raczej tak 

3. Ani tak, ani nie 

4. Raczej nie 

5. Zdecydowanie nie  

 

INFORMATYZACJA (KAPITAŁ STRUKTURALNY) 

 

I1. Czy posiada Pan/i telefon komórkowy do własnego użytku?  

1. Tak 

2. Nie 

 

I2. Czy posiada Pan(i) w swoim gospodarstwie domowym dostęp do komputera (stacjonarnego lub laptopa)?  

1. Tak 

2. Nie 

I3. Czy posiada Pan(i) w swoim gospodarstwie domowym dostęp do Internetu?  

1. Tak 

2. Nie 

 

I4. Czy korzysta Pan(i) z Internetu (stron internetowych, poczty e-mail, komunikatora internetowego itp.) 

przynajmniej raz w tygodniu?  

1. Tak 

2. Nie 

 

I5. Czy kiedykolwiek kupił Pan(i) coś przez Internet?  

1. Tak 

2. Nie 
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I6. Czy 2013 r. w ramach kontaktów z lokalną administracją (np. urząd gminy, starostwo powiatowe itp.) 

korzystał(a) Pana(i) z Internetu:  

 

Czynność Odpowiedź 

Szukając potrzebnych informacji na stronach internetowych? 1. Tak 2. Nie 

Ściągając dokumenty/formularze? 1. Tak 2. Nie 

Wysyłając wypełnione dokumenty/ formularze? 1. Tak 2. Nie 

 

I7. A czy brał(a) Pan(i) udział w ostatnich wyborach samorządowych (2010 r.)?  

1. Tak 

2. Nie 

3. Nie byłem(am) uprawniony(a) do głosowania 

4. Trudno powiedzieć 

 

KAPITAŁ SPOŁECZNY 

 

KS1. Jak często spotyka się Pan(i) w celach towarzyskich z przyjaciółmi, znajomymi, krewnymi lub 

kolegami z pracy?  

1. Nigdy 

2. Rzadziej niż raz w miesiącu 

3. Raz w miesiącu 

4. Kilka razy w miesiącu 

5. Raz w tygodniu 

6. Kilka razy w tygodniu 

7. Codziennie 

8. Trudno powiedzieć 

 

 

KS2. Czy jest Pani członkiem jakichś organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup 

religijnych, związków lub kół?  

1.Tak, jednej 

2. Tak, dwóch 

3. Tak, trzech lub więcej 

4. Nie  przejdź do KS4 

 

KS3. Czy pełnił(a) Pan(i) jakieś funkcje w tych organizacjach?  

1. Tak  

2. Nie 
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KS4. Czy w ciągu ostatniego roku (2013) zdarzyło się Panu(i) dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na 

rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta albo też pracować społecznie na rzecz 

potrzebujących?  

1. Tak, wiele razy 

2. Tak, klika razy 

3. Tylko raz 

4. Nie 

 

KS5. Proszę określić na ile zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem: Obecnie trzeba być bardziej wrażliwym i 

gotowym do pomocy innym ludziom 

1. Zdecydowanie się zgadzam 

2. Raczej się zgadzam 

3. Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 

4. Raczej się nie zgadzam 

5. Zdecydowanie się nie zgadzam 

 

KS6. Proszę określić na ile zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem: Ludzie tacy jak ja działając wspólnie 

z innymi mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi 

lub miasta 

1. Zdecydowanie się zgadzam 

2. Raczej się zgadzam 

3. Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 

4. Raczej się nie zgadzam 

5. Zdecydowanie się nie zgadzam 

 

KS7. Z przedstawionej poniżej listy wartości, które powinny zostać wpojone dzieciom w domach, 

proszę wybrać te najbardziej Pana/i zdaniem istotne? (Uwaga! Maksymalna liczba wskazań 5, ROTACJA 

ODPOWIEDZI)  

1. Niezależność, 

2. Ciężka praca 

3. Odpowiedzialność 

4. Wyobraźnia 

5. Tolerancja i szacunek dla innych ludzi 

6. Oszczędność 

7. Determinacja, wytrwałość 

8. Religijność 

9. Bezinteresowność 

10. Posłuszeństwo 

11. Twórczość 
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KS8.  Czy, ogólnie biorąc, uważa Pan(i), że większości ludzi można ufać, czy też, że w kontaktach z ludźmi 

ostrożności nigdy za wiele? 

Ostrożności nigdy za wiele 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Większości ludzi można ufać 

 

 

TOŻSAMOŚĆ I OTWARTOŚĆ (KAPITAŁ RELACYJNY) 

 

T1. Jak długo mieszka Pan(i) na terenie powiatu jasielskiego? ………….. Lat……. Miesięcy 

 

T2. Czy w ciągu ostatniego roku rozważał(a) Pan(i) zmianę miejsca zamieszkania, na miejscowość poza 

powiatem jasielskim?  

1. Tak, na miejscowość w województwie podkarpackim 

2. Tak, na miejscowość w Polsce poza województwem podkarpackim 

3. Tak, na miejscowość poza granicami Polski 

4. Nie 

 

T3. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami?  

 

5 oznacza 4 oznacza  3 oznacza 2 oznacza 1 oznacza 

Zdecydowanie się 

zgadzam 

Raczej się 

zgadzam 

Ani się zgadzam 

ani się nie zgadzam 

Raczej się nie 

zgadzam 

Zdecydowanie się nie 

zgadzam 

9 – trudno powiedzieć 

 

Lp. 

 

Stwierdzenia Ocena 

 

1 Byłbym(byłabym) skłonny(a) poświęcić część swojego wolnego 

czasu na nieodpłatną pracę na rzecz miejscowości, w której mieszkam  
1 2 3 4 5 9 

2 Jestem bardzo zadowolony(a), że mieszkam w mojej miejscowości   1 2 3 4 5 9 

3 Poleciłbym(byłabym) innym moją miejscowość jako miejsce, w 

którym ‘warto zamieszkać’ 
1 2 3 4 5 9 

4 Jestem dumny(a) przedstawiając się jako mieszkaniec (mieszkanka) 

miejscowości, w której mieszkam 
 1 2 3 4 5 9 

 

T4.  Czy 2013 roku brał(a) Pan(i) udział w przedsięwzięciach prezentujących dziedzictwo kulturowe i folklor 

Pana(i) regionu zamieszkania, jak np. festyny, pokazy, prelekcje oraz inne występy poświęcone kulturze 

i folklorowi Regionu? 

1. Tak 

2. Nie 
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JAKOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH 

 

Teraz zadam Panu(i) kilka pytań dotyczących wybranych usług publicznych, świadczonych na terenie powiatu 

jasielskiego. Mając na uwadze jakość oferty każdej z tych usług i dostępność do nich – proszę powiedzieć, jak 

Pan/Pani ocenia te usługi. Proszę przyznać tej ocenie wartość punktową w skali od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną 

najniższą, a 5 jest oceną najwyższą. 

 

JU1. Na początku, proszę powiedzieć jak Pan(i) ocenia usługi edukacyjne? (Uwaga! Należy wyjaśnić 

respondentowi, że mamy na myśli zarówno edukację obowiązkową, obejmującą dzieci i młodzież w wieku 7-18 

lat, opiekę nad dziećmi w wieku do 6 lat, jak i wszelkie formy pozaszkolnej edukacji młodzieży i dorosłych) 

Ma Pan(i) do wyboru następujące odpowiedzi: (Uwaga! Ankieterze odczytaj przy tym pytaniu respondentowi 

pełną kafeterię odpowiedzi. Ponawiając prośbę o ocenę od 1 do 5 w kolejnych pytaniach, odczytuj 

respondentowi tylko wybraną przez niego odpowiedź, np.:" 3. Czyli uważa Pan, że usługi są zróżnicowane – i na 

złym, i na dobrym poziomie...) 

 

1. Jestem bardzo niezadowolony/a z usług 

2. Jestem niezadowolony/a z usług 

3. Usługi są zróżnicowane – są na złym i są na dobrym poziomie  

4. Jestem zadowolony/a z usług 

5. Jestem bardzo zadowolony/a z usług 

9. Nie mam zdania w tej sprawie    Uwaga! Ankieterze nie odczytuj tej odpowiedzi 

JU2. Teraz zapytam o usługi opieki zdrowotnej- Jak Pan(i) ocenia te usługi, świadczone na terenie 

powiatu jasielskiego? (Uwaga! Należy wyjaśnić respondentowi, że mówiąc o usługach opieki zdrowotnej 

rozumiemy przez to usługi podstawowej opieki zdrowotnej oraz usługi specjalistyczne realizowane na rzecz 

mieszkańców powiatu jasielskiego) 

Ponownie proszę o ocenę w skali 1-5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą: (Uwaga! Ankieterze 

odczytaj respondentowi tylko wybraną przez niego odpowiedź, np.:" 3. Czyli uważa Pan, że usługi są 

zróżnicowane – i na złym, i na dobrym poziomie) 

 

1. Jestem bardzo niezadowolony/a z usług 

2. Jestem niezadowolony/a z usług 

3. Usługi są zróżnicowane – są na złym i są na dobrym poziomie 

4. Jestem zadowolony/a z usług 

5. Jestem bardzo zadowolony/a z usług 

9. Nie mam zdania w tej sprawie 
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JU3. Teraz proszę powiedzieć, jak Pan(i) ocenia usługi kulturalne, świadczone na terenie powiatu 

jasielskiego? (Uwaga! Należy wyjaśnić respondentowi, że usługami kulturalnymi są na przykład usługi ośrodka 

kultury, bibliotek, kin, teatrów i muzeów oraz wydarzenia kulturalne, np. koncerty, organizowane przez różne 

podmioty na terenie powiatu jasielskiego) 

Znów proszę Pana(ią) o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą:(Uwaga! 

Ankieterze odczytaj respondentowi tylko wybraną przez niego odpowiedź, np.: 3. Czyli uważa Pan, że usługi są 

zróżnicowane – i na złym, i na dobrym poziomie) 

1. Jestem bardzo niezadowolony/a z usług 

2. Jestem niezadowolony/a z usług 

3. Usługi są zróżnicowane – są na złym i są na dobrym poziomie 

4. Jestem zadowolony/a z usług 

5. Jestem bardzo zadowolony/a z usług 

9. Nie mam zdania w tej sprawie 

 

JU4. Przejdźmy do usług związanych z transportem i komunikacją. Jak Pan(i) ocenia te usługi, 

świadczone na terenie powiatu jasielskiego? (Uwaga! Należy wyjaśnić respondentowi, że mówiąc o usługach 

transportu i komunikacji mamy na myśli stan dróg i linii kolejowych, możliwości przemieszczania się na terenie 

powiatu oraz organizację transportu zbiorowego (autobusów, busów, kolei) wraz ze stanem taboru, 

przystanków, wiat, dworców i stacji) 

Ponownie proszę o ocenę na skali 1-5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą: (Uwaga! 

Ankieterze odczytaj respondentowi tylko wybraną przez niego odpowiedź, np.: 3. Czyli uważa Pan, że usługi są 

zróżnicowane – i na złym, i na dobrym poziomie) 

1. Jestem bardzo niezadowolony/a z usług 

2. Jestem niezadowolony/a z usług 

3. Usługi są zróżnicowane – są na złym i są na dobrym poziomie 

4. Jestem zadowolony/a z usług 

5. Jestem bardzo zadowolony/a z usług 

9. Nie mam zdania w tej sprawie   

 

JU5. Teraz chciałbym(abym) Pana(ią) prosić o ocenę usług komunalnych, świadczonych na terenie 

powiatu jasielskiego. (Uwaga! Należy wyjaśnić respondentowi, że pod pojęciem "usługi komunalne" rozumiemy 

wodociągi, kanalizację, odbiór i wywóz odpadów i ścieków, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz 

usługi tele i radiokomunikacyjne (telefon, radio, telewizja, Internet)) 

Tu również proszę Pana(ią) o ocenę na skali 1-5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą: 

(Uwaga! Ankieterze odczytaj respondentowi tylko wybraną przez niego odpowiedź, np.: 3. Czyli uważa Pan, że 

usługi są zróżnicowane – i na złym, i na dobrym poziomie) 

1. Jestem bardzo niezadowolony/a z usług 

2. Jestem niezadowolony/a z usług 

3. Usługi są zróżnicowane – są na złym i są na dobrym poziomie 

4. Jestem zadowolony/a z usług 

5. Jestem bardzo zadowolony/a z usług 

9. Nie mam zdania w tej sprawie  
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Dziękuję za udzielone odpowiedzi. Wynika z nich, że jest Pan(i) niezadowolony(a) z... (Uwaga! Ankieterze 

odczytaj nazwy usług, które zostały ocenione na 1,2.  

Proszę powiedzieć, jakie zmiany powinny być dokonane, aby był(a) Pan(i) zadowolony(a) z tych usług? 

W stosunku do każdej usługi, z której nie był(a) Pan(i) zadowolony(a) odczytam listę zmian i poproszę 

Pana(ią) o wybranie co najwyżej dwóch zmian, które będą dla Pana(i) najważniejsze. Uwaga! Ankieterze 

odczytaj listę dla każdej z usług, które były ocenione na 1, 2 lub 3. Jeżeli propozycja zgłoszona przez 

respondenta pasuje do którejś z kategorii już obecnych na liście, zaznacz tę kategorię (nie zapisuj 

nowej propozycji). Zapisuj tylko nowe propozycje, których nie ma na liście zmian!  

 

ROTACJA WSZYSTKICH PONIŻSZYCH KAFETERII 

A. Usługi edukacyjne: 

1. Bogatsza oferta zajęć i kursów dodatkowych w szkołach 

2. Podniesienie jakości pracy nauczycieli 

3. Rozszerzenie wyboru w zakresie kierunków kształcenia 

4. Rozbudowa sieci szkół 

5. Poprawa infrastruktury dydaktyczno-sportowej 

6. Poprawa wyposażenia placówek edukacyjnych (komputery, pomoce dydaktyczne itp.) 

7. Lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach 

ANKIETER: nie czytaj 

96. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

B. Usługi opieki zdrowotnej: 

1. Zwiększenie liczby jednostek świadczących podstawową opieką zdrowotną. 

2. Zwiększenie liczby jednostek świadczących specjalistyczną opiekę zdrowotną  

3. Zmniejszenie czasu oczekiwania na realizację usług w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej.  

4. Poszerzenie zakresu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych  

5. Zwiększenie liczby personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, położnych). 

6. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i wyposażenia jednostek. 

7. Lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach. 

ANKIETER: nie czytaj 

 

C. Usługi kulturalne: 

1. Podniesienie jakości pracy osób świadczących usługi kulturalne. 

2. Zwiększenie liczby filii placówek kulturalnych.  

3. Poprawa standardu istniejących placówek kultury. 

4. Wzbogacenie zasobów i wyposażenia placówek kulturalnych, m.in. ośrodków kultury i bibliotek. 

5. Przeznaczanie większych środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze 

kultury. 
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6. Lepsza promocja organizowanych wydarzeń kulturalnych. 

7. Lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach. 

ANKIETER: nie czytaj 

96. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

D. Usługi transportu i komunikacji: 

1. Rozbudowa sieci dróg 

2. Poprawa jakości dróg 

3. Organizacja nowych linii (połączeń)  

4. Poprawa wyposażenia przystanków (ławki, zadaszenia, dojścia do przystanków, informacja dla podróżnych 

itp.) 

5. Dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców 

6. Uruchomienie karty przejazdowej – jeden bilet na różne pojazdy u różnych przewoźników, podobnie jak 

w przypadku biletów okresowych 

7. Lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach 

ANKIETER: nie czytaj 

96. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

E. Usługi komunalne: 

1. Rozbudowa sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych, Internetowych i innych). 

2. Zwiększenie niezawodności w świadczeniu usług (stały dostęp, szybkie usuwanie awarii). 

3. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów. 

4. Zmniejszenie opłat za dostarczane usługi. 

5. Ułatwienie możliwości podłączenia się do poszczególnych sieci 

6. Lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach 

ANKIETER: nie czytaj 

96. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

Serdecznie dziękuję Panu(i) za udział w badaniu 

 



 

 

Aneks nr 5. Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) 
 
DYSPOZYCJE DO IDI – M3 
Przedstawienie się, wyjaśnienie zasad wywiadu. Uzyskanie zgody na nagrywanie. Prośba do respondenta o przedstawienie się. 
Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Od jak dawna pracuje P. w tej instytucji, czym się P. na co dzień zajmuje. Proszę opowiedzieć o miejscu swojego zamieszkania: jak długo mieszka, czy jest zadowolony z tego 
miejsca. 

 
  

Temat ogólny Zagadnienia szczegółowe Przykładowe pytania szczegółowe 
UWAGI 

Ogólna ocena sytuacji 
mieszkańców PJ 

Jakie problemy PJ – zdaniem 
respondenta – mają w tej chwili 
największe znaczenie 

1. Czy patrząc z P. perspektywy na PJ dostrzega P. jakieś typowe, główne problemy z jakimi muszą 
borykać się mieszkańcy PJ? Jakie problemy mieszkańców PJ zwracają szczególną uwagę, są 
szczególnie niepokojące, P. zdaniem? 

2. Jakie miejsce wśród tych problemów zajmują trudności:  
a) ze znalezieniem pracy 
b) z dostępem do edukacji dobrej jakości dla młodych i dorosłych 
c) prowadzeniem własnej działalności gospodarczej 
d) stanem zdrowia, dostępem do opieki 
e) ogólnym poziomem życia mieszkańców, jakością życia (warunki mieszkaniowe, ubóstwo, 

patologie społeczne) 
f) emigrowaniem mieszkańców do innych miejscowości lub zagranicę 
g) słabe działanie instytucji i organizacji, niedostępność tych instytucji 
h) słaba oferta kulturalna 
i) relacje międzyludzkie, sąsiedzkie, spory, „utrudnianie sobie życia” 
j) jakość zagospodarowania terenu (infrastruktura, estetyka, brud) 
k) styl życia (np. zbyt duże spożycie alkoholu, brak zainteresowania ofertą kulturalną, sportową, 

„wałęsanie się” itp.) 
3. Jak P. zdaniem mieszkańcy PJ radzą sobie z tymi problemami? 

a) Jakie strategie poszukiwania pracy w PJ są najbardziej skuteczne: znajomości, up, ngo, inne? 
b) Korepetycje, migracje w poszukiwaniu lepszej szkoły dla siebie lub dzieci 
c) Organizowanie się, lobbowanie w samorządzie 
d) Łapówki, prywatna opieka, opieka w rodzinie 
e) Jakie są strategie „radzenia sobie”: Zasiłki? Poddanie się? Borykanie się? Inne 
f) Dokąd? Co wyobrażają sobie emigrując? Czego oczekują („związania końca z końcem” czy 

wybudowania nowego domu) Wracają?  
g) Jakie instytucje nie są dostępne lub słabo działają? 
h) –II— 
i) Jak rozwiązują, czy są to rozwiązania konstruktywne, mediacyjne, czy konfrontacyjne 
j) Czy są inwestycje w infrastrukturę, czy mieszkańcy zgłaszają potrzeby, czy samorząd reaguje 

odpowiednio 
k) Czy są alternatywy: ngo, kościół, miejsca dostępne i atrakcyjne żeby tam pójść 

Hierarchia tych 
problemów 
Grupy osób jakich 
dotyczą 
 
Jeśli nie zostało 
o tym powiedziane 
spontanicznie: pyt. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakie strategie 
dominują 
 
Relacje między 
pokoleniami – opieka 
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Temat ogólny Zagadnienia szczegółowe Przykładowe pytania szczegółowe 
UWAGI 

Mocne i słabe strony PJ w 
zakresie kapitału ludzkiego 

1. Problemy rynku pracy: 
perspektywy różnych grup 
wiekowych, relacje 
międzypokoleniowe 

 
 
 
 
 

2. Przedsiębiorczość: kluczowi 
pracodawcy, szanse i bariery 
dla przedsiębiorców w PJ, 
szczególne osiągnięcia 

 
 
 

3. Demografia, poziom życia 
Kto „ucieka”, kto zostaje 
i dlaczego? 

 
 
 
 
 
 

4. Edukacja – perspektywy dla 
różnych grup wiekowych 
Szczególne osiągnięcia 

4. Dużo mówi się teraz o bezrobociu. Jakie grupy P. zdaniem w PJ najlepiej, a jakie najgorzej radzą sobie 
na rynku pracy? Co decyduje o tym, że niektórzy w PJ osiągają sukces, a inni słabiej sobie radzą, 
a jeszcze inni lądują na marginesie? 

5. Jakie perspektywy mają tutaj ludzie młodzi? 
6. Jaka jest sytuacja seniorów? Czy pracują? Jakiej jakości jest to praca?  
7. Czy można zauważyć rywalizację młodych i starszych na jasielskim rynku pracy? Np. niechętnie patrzy 

się na starszych, jako blokujących miejsca młodym, lub na młodych, jako roszczeniowych, 
nieobowiązkowych, słabo wykwalifikowanych itp.? Czy są przejawy „współpracy pokoleń”? 

 
8. Jaka jest sytuacja pracodawców PJ? Jakie podmioty są kluczowymi pracodawcami tego regionu?  
9. Czy pracodawcy mogą liczyć na jakieś wsparcie tutejszego samorządu?  
10. Jakie są trudności a jakie ułatwienia przy prowadzeniu/zakładaniu własnej działalności w PJ?  
11. Jakie firmy, przedsiębiorstwa mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami, nagrodami, szczególnie 

sławnymi wyróżniającymi się produktami lub usługami, innowacjami? Z kogo, z czego PJ może być 
szczególnie dumny? 

 
12. Czy P. zdaniem poziom życia w PJ poprawia się, czy pogarsza w ostatnich latach, a może jest stale taki 

sam? Od czego to zależy? Co powinno się zmienić? Komu powodzi się najlepiej, komu najgorzej? 
13. W jaki sposób na sytuację w PJ wpływają migracje ludzi – czy napływają tu nowi mieszkańcy, czy raczej 

daje się zauważyć wyludnianie? Kto się osiedla, kto ucieka? Czy przybysze osiągają tu sukcesy, czy da 
się zauważyć ich obecność? Czy emigranci z PJ osiągają sukcesy w miejscach nowego zamieszkania? 
Co musiałoby się zmienić, żeby ludzie stąd nie uciekali?  

 
14. Sporo dyskutuje się teraz o znaczeniu wykształcenia w sukcesie życiowym. Co sądzi P. 

o perspektywach edukacyjnych jakie dają ośrodki edukacyjne w PJ: 
a) dzieciom i młodzieży? 
b) osobom dorosłym, chcącym podnieść swoje kwalifikacje? 

Gdzie warto się tu kształcić? Jaka oferta jest dostępna? Co powinno się zmienić, żeby była 
bardziej odpowiednia dla tych dwu grup? 

Jaka jest oferta kształcenia poza szkołą, edukacji nieformalnej?  
15. Czy mieszkańcy PJ lub tutejsze ośrodki edukacyjne mogą poszczycić się jakimiś szczególnymi 

osiągnięciami? Wyróżnieniami, narodami, opracowanymi lub wdrożonymi udoskonaleniami 
produktów, usług?  

16. Jakie są perspektywy dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej? Co dzieje się z talentami w PJ? 

Nakierowywać na 
rozróżnienie młodzi – 
starsi 
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Temat ogólny Zagadnienia szczegółowe Przykładowe pytania szczegółowe 
UWAGI 

Mocne i słabe strony 
kapitału społecznego PJ 

Organizowanie się – uczestnictwo 
w formalnych i nieformalnych 
związkach, popularność ngo i 
wolontariatu, kondycja ngo: reputacja, 
niezawodność, popularność w PJ, 
samoorganizowanie 
 
Pomoc i więź – radzenie sobie 
z kryzysami, pomoc wzajemna, 
wspólne spędzanie czasu, konflikty 

Sporo mówiliśmy o różnych problemach. Jak P. sądzi, na ile problemy te mieszkańcy mogliby rozwiązać 
we własnym zakresie poprzez organizowanie się i wzajemną pomoc? 

17. Czy mieszkańcy PJ pomagają sobie nawzajem w różnych sytuacjach? Jaka to pomoc: sąsiedzka, 
akcje, stała współpraca z jakąś org, instytucją, kościołem? Jak reagują w sytuacjach ekstremalnych 
kryzysów, np. podczas powodzi w 2010 r.?  

18. Jak ocenia P. działalność różnych organizacji pozarządowych w PJ? Jaką kondycję mają lokalne 
organizacje? Czy są niezawodne? Czy mają dobrą opinię w PJ? Jak układa się współpraca tych 
organizacji ze sobą, samorządem? 

19. Jak ocenia P. skuteczność prowadzonej przez nie działalności? 
20. Czy mieszkańcy PJ lubią wspólnie spędzać czas – spotkania rodzin, grup parafialnych, kół, grup 

nieformalnych, festyny lokalne, imprezy w szkołach i domach kultury? 
21. Czy ostatnio pojawiły się jakieś ważne dla mieszkańców problemy lub konflikty? Czego dotyczyły i jak 

były rozwiązywane? 
22. Czy PJ to bezpieczne miejsce do życia? Czy mieszkańcy obawiają się jakichś szczególnych zagrożeń? 

Jeśli tak – czego? 

 
 
 
 
 
 
 
Zwrócić uwagę na 
elementy „ludzkie” 
tych zagrożeń – 
przestępstwa lub 
brak reakcji na 
zagrożenie, gdy jest 
to przyczyna inna 
niż człowiek 

Temat ogólny Zagadnienia szczegółowe Przykładowe pytania szczegółowe 
UWAGI 

Mocne i słabe strony PJ 
w zakresie działalności 
kulturalnej, stuki i mediów 

Kultura i sztuka, tradycja: jak się dba 
o dziedzictwo kulturowe, historyczne 
i tradycję w PJ? 
Instytucje kultury PJ 
Wpływ tradycji na życie współcześnie 
w PJ 
 
 
 
 
 
Media lokalne: ocena działalności, 
media a mieszkańcy, obraz PJ 
w mediach, zawartość przekazów 
mediów lokalnych 

23. W jaki sposób w PJ dba się o dziedzictwo kulturowe i historyczne? Czy kultura, historia i folklor regionu 
są kultywowane? Czy można dostrzec wpływ kultury i historii regionu na życie codzienne mieszkańców? 
Jeśli tak – w jakim obszarze; jeśli nie – czy warto byłoby nawiązywać bardziej do tradycji z dzisiejszego 
punktu widzenia? 

24. Jak ocenia P. zapotrzebowanie na kulturę i sztukę w PJ – zainteresowanie kinem, teatrem, wystawami? 
Czy mieszkańcy chętnie biorą udział spektaklach, pokazach, wystawach? Czy oferta jest dostateczna? 

25. Co można robić w PJ w wolnym czasie? Jakie rozrywki, formy wypoczynku są dostępne? Jak 
najczęściej wypoczywają mieszkańcy? 

26. Jakie instytucje kultury mają największe znaczenie w PJ? 
 

27. Jak ocenia P. działalność lokalnych mediów? Czy są one zauważalne? Czy są popularne? Czy 
mieszkańcy zgłaszają swoje sprawy mediom? Czy media reagują na ważne dla PJ sprawy? Czy są 
rzetelne, profesjonalne? Czy można mówić o „silnych mediach” w PJ? 

28. Czy mieszkańcy współtworzą lokalne media?  
29. Czego mieszkańcy poszukują w lokalnych mediach? informacji dotyczących ich lokalnych społeczności 

i działalności  
30. Jaki obraz PJ przedstawiają lokalne media, a jaki media ogólnopolskie? 
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Podziękowanie za wywiad. 

Temat ogólny Zagadnienia szczegółowe Przykładowe pytania szczegółowe 
UWAGI 

Mocne i słabe strony 
kapitału relacyjnego PJ 

Promocja regionu, współpraca 
ponadregionalna instytucji, zachęty dla 
inwestorów 

31. Jakie działania promujące region są podejmowane? Czy są one wystarczające? Skuteczne?  
32. Jak władze zachęcają inwestorów?  
33. Jak rozwija się współpraca PJ z innymi regionami (powiatami, całym województwem innymi 

województwami) na płaszczyźnie różnych instytucji: samorządu, ngo, biznesu? 
34. Jak na sytuację PJ wpływa bliskość granic ze Słowacją i Ukrainą? 
35. Jakie instytucje, organizacje, firmy z PJ mają znaczenie ogólnopolskie lub międzynarodowe?  

Pyt. 37 – tylko, jeśli 
wcześniej nie było o 
tym mowy. 



 

 

Aneks nr 6. Scenariusz dyskusji grupowych (FGI) 
 

Nazywam się…, należę do Zespołu badawczego, który na zlecenie Powiatu Jasielskiego i gmin wchodzących 

w jego skład pracuje nad Zintegrowaną Strategią Świadczenia Usług Publicznych w Powiecie Jasielskim 

Celem tego spotkania jest …..  

Spotkanie jest anonimowe, potrwa około półtorej godziny i zostanie nagrane w celu wykonania późniejszej 

analizy. Czy zgadzacie się Państwo na nagrywanie? Dzięki temu będziemy mogli zapisać szczegółowo różne 

kwestie, które pojawią się w rozmowie. Nagranie ani jego zapis nie będą upubliczniane, a wszystkie 

wypowiedzi naszych rozmówców będą analizowane zbiorczo.  

Przedstawienie planu spotkania. 

Przedstawienie celu spotkania i przedstawienie się uczestników  

Informacja o projekcie i dotychczasowych wynikach (zidentyfikowanych wyzwaniach)

           1 h  

Prezentacja problemów przez eksperta 

Kompletność listy i opisu  

Czy Państwa zdaniem lista zidentyfikowanych wyzwań jest kompletna? 

Czy zgadzacie się Państwo z nimi? 

Czy ich opis jest wystarczający? 

Czy trafnie przypisano wyzwania jednostkom? 

Porangowanie wyzwań 

Jak Państwo sądzicie, które wyzwania są najistotniejsze? 

Z jakiego powodu akurat te? 

Wypracowanie rekomendacji       1 h 

Wygenerowanie rekomendacji 

W jaki sposób można uporać się z przedstawionymi wyzwaniami? 

Krytyczna (konstruktywnie) ocena rekomendacji  

 Co należałoby zrobić aby to działania było jeszcze skuteczniejsze? 

Jakie konsekwencje budżetowe i organizacyjne będą miały proponowane zmiany? 

Porangowanie rekomendacji 

Które z tych działań są najważniejsze? 

Cel: Przedstawienie 
najważniejszych 
zidentyfikowanych 
wyzwań i uzyskanie 
informacji zwrotnej do 
nich 

Cel: Identyfikacja 
mocnych punktów, na 
których można 
budować strategię 
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Podsumowanie i podziękowanie za udział w spotkaniu 

OMAWIANE WYZWANIA: 

 

KAPITAŁ LUDZKI:  

 

DEMOGRAFIA i MIGRACJE – utrata potencjału rozwojowego:  

1. Systematyczne zmniejszanie się liczby ludności powiatu, głównie za sprawą migracji, a w mniejszym 

zakresie za sprawą mniejszej dzietności. Bardzo częste migracje zagraniczne na pobyt czasowy nie 

uwzględnione w statystykach publicznych.  

2. Brak motywacji do pozostania w regionie (wysokie bezrobocie, brak perspektyw, nieatrakcyjność 

powiatu dla młodych rodzin). Odpływ osób młodych, najzdolniejszych, posiadających unikalne 

kompetencje, innowacyjnych.  

 

DZIECI I MŁODZI – główny potencjał regionu: 

1. Osiągnięcia dzieci raczej przeciętne, choć zważywszy na specyfikę regionu (znaczna część terenów 

wiejskich) zadowalające (Miasto Jasło – podmiot wyróżniający się in plus). Wysoki wskaźnik zdawalności 

matury, w tym przeciętnie wyższe średnie wyniki z języka angielskiego (poziom podstawowy) niż inne 

powiaty w województwie podkarpackim. 

2. Duża liczba ofert aktywności pozaszkolnych, edukacji nieformalnej, konkursów, turniejów skierowanych 

do dzieci. 

3. Wysokie bezrobocie, brak perspektyw zawodowych, ale też niska jakość życia młodych rodzin (np. brak 

dostępu do rozrywek typu: dyskoteki, kino z prawdziwego zdarzenia). Uboga oferta spędzania wolnego 

czasu skierowana do osób dorosłych. 

4. Drenaż mózgów (najzdolniejsi nie wracają do regionu). Ponadto istnieje presja społeczna w tym 

kierunku – wyjazd z Jasła jest przez mieszkańców utożsamiany z sukcesem, pozostanie w nim – 

z porażką osoby młodej.  

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY – niesprzyjające warunki do prowadzenia działalności gospodarczej:  

Specyfika rynku:  

1. Rynek pracy zdominowany przez kilku lokalnych dużych pracodawców (budżetówka, Gamrat, Nafta) 

oraz mikroprzedsiębiorstwa rodzinne, zajmujące się głównie handlem. Uniemożliwia to przepływ siły 

roboczej na rynku pracy i zmniejsza motywację do zdobywania nowych kwalifikacji. 

2. Brak specjalizacji, brak profilu przedsiębiorczości typowego dla regionu; nierozpoznawalność regionu na 

gospodarczej mapie Polski. 

3. Słaby poziom innowacyjności, koncentrowanie się na tradycyjnych gałęziach przemysłu dawniej 

związanych z regionem bez eksploatowania nowych obszarów – branży IT dającej możliwość pracy 

zdalnej, rynku usług medycznych lub turystycznych (ze względu na walory turystyczne, krajobrazowe) 

4. Wiara w „mit inwestora” koncentrowanie się na poszukiwaniu inwestora jako firmy zewnętrznej, która 

wchłonie lokalne zasoby, bez próby budowania „od zera” własnej przedsiębiorczości. 

5. Niewykorzystany potencjał regionu przygranicznego; współpraca gospodarcza ze Słowacją, Węgrami, 

Ukrainą. 
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6. Zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą dominuje ze względu na brak rozwoju działów BiR, tradycyjne 

technologie i gałęzie działalności lokalnych firm. 

7. Niski poziom przedsiębiorczości oraz brak ukierunkowania na jej rozwój. Odpływ przedsiębiorstw 

z regionu.  

8. Niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy (np. za mało inżynierów, specjalistów z dziedzin 

ścisłych) – słaby potencjał szkół wyższych do kształcenia w tych dziedzinach. „Nadprodukcja” 

kwalifikacji menedżerskich i „marketingowych” nie przekłada się na bardziej profesjonalne zarządzanie 

sektorem publicznym i społecznym. 

9. Niski poziom kształcenia dorosłych. 

 

PROBLEMY SPOŁECZNE: 

1. Bezrobocie, marazm, apatia, zależność od pomocy społecznej, „wałęsanie się” 

2. Nadużywanie pomocy społecznej 

3. Zagrożenie dzieci ubóstwem.  

4. Powszechnie realizowany model „podwójnego obciążenia” – zarówno praca zawodowa jak i opieka nad 

osobami zależnymi – dziećmi lub starszymi czy niepełnosprawnymi 

5. Stereotypowe przypisywanie ról i obowiązków w gospodarstwie domowym – mężczyzna utrzymuje 

rodzinę, kobieta zajmuje się domem, osoby starsze wspierają kobietę w gospodarstwie domowym. 

6. Nikłe znaczenie samopomocy w rozwoju sektora obywatelskiego, radzenie sobie z problemami w gronie 

rodzinnym bez próby poszukiwania osób w podobnej sytuacji życiowej. 

 

KAPITAŁ SPOŁECZNY:  

1. Niski poziom zaufania społecznego.  

2. Niski poziom aktywności obywatelskiej.  

3. Raczej słaby rozwój tkanki społecznej w postaci organizacji pozarządowych (za to silnie rozwinięta sieć 

kół i klubów). Pomoc sąsiedzka silniejsza w sytuacjach kryzysowych np. powódź, większy problem 

z zaangażowaniem „codziennym”.  

4. Brak skoordynowania aktywności podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Enklawy organizacji 

obywatelskich – nie współpracują ze sobą, a nawet słabo zdają sobie sprawę z istnienia, brak organizacji 

parasolowych i stanowiących infrastrukturę III sektora w powiecie, słabe zainteresowanie organizacji 

konsorcjami, forami organizacji, wymianą doświadczeń, dobrych praktyk. 

5. Zbyt słabe zjawisko konkurencyjności między organizacjami w sektorze, a także niski poziom 

innowacyjności, brak prób przejmowania i zapożyczania rozwiązań wypracowanych przez organizacje 

z innych regionów. Zbyt jednorodna oferta organizacji, skupianie się na „przetartych szlakach”. 

6. Niska profesjonalizacja organizacji pozarządowych. Zbyt duży akcent położony na pozycję liderów 

społecznych jako konkretnych osób, które są „lokomotywami danej organizacji”; rzadziej spotyka się 

organizacje o silnie rozbudowanej strukturze, specjalizacji i podziale pracy, budowaniu sukcesji liderów, 

wymianie pokoleń w organizacji. Bazowanie na „naturalnej i spontanicznej” aktywności liderów – 

organizacje nie szkolą się! 
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KAPITAŁ STRUKTURALNY – POTENCJAŁ SPRZYJAJĄCY EDUKACJI I INNOWACJI:  

ELITY – zachowawczość, brak ukierunkowania na zamianę, silne pola wzajemnie sprzecznych wpływów 

i interesów: 

1. Silne upolitycznienie elit lokalnych, problem z uzyskaniem konsensusu, problem z wyznaczeniem 

wspólnych (opłacalnych dla wszystkich) kierunków działania. 

2. Brak własnych elit intelektualnych oraz brak strategii pozyskiwania elit z zewnątrz lub kreowania ich 

wewnątrz regionu (za słabe ukierunkowanie na identyfikowanie liderów lokalnych, brak tradycji 

wykorzystywania podczas promocji regionu osiągnięć jego mieszkańców i podkreślania ich istotnej roli 

dla rozwoju regionu). 

3. Orientacja na „przeszłość”. Słaby poziom innowacyjności mieszkańców, nastawienie na odtwarzanie 

znanych wzorców zarówno w obszarze zarobkowania (wytwórczość, poszukiwanie stałego zatrudnienia 

w miejscu zamieszkania, uzależnienie od pracodawcy, niska skłonność do ponoszenia ryzyka) jak 

i obszarze działalności społecznej czy kultury (odtwarzanie przeszłości dominuje nad wspieraniem 

aktualnie działających twórców, działalność społeczna związana głównie z historią, prawie nieobecne są 

działania prorozwojowe, progresywne). 

 

INSTYTUCJE – zachowawcze i nisko innowacyjne:  

1. Dominacja krótkookresowej perspektywy w zarządzaniu instytucjami publicznymi. 

2. Zbyt słabo zindywidualizowany system nauczania w szkołach (za mało rozbudowany system opieki nad 

uczniem wyjątkowo zdolnym oraz system inwestowania w uczniów posiadających szczególny 

potencjał). 

3. Niewystarczająca i kiepskiej jakości oferta edukacyjna skierowana do osób dorosłych. Brak informacji 

o kursach, rozproszona informacja. 

4. Sieć przyzwoitych szkół obowiązkowych, choć brak wybijającego się liceum ogólnokształcącego. 

5. Za małe wsparcie sektora obywatelskiego ze strony samorządu. 

6. Rozproszenie instytucji istotnych społecznie i realizujących zadania publiczne, brak strategii związanych 

z ich koordynowaniem. 

7. Silna pozycja instytucji kultury (tradycje lokalne) i mediów. Nie w pełni wykorzystany ich potencjał. 

8. Słaby potencjał innowacyjny jednostek w powiecie, a także w najbliższych ośrodkach akademickich. 

Brak uczelni prowadzących badania naukowe oraz ośrodków B+R 

9. Zachowawcza kadra nauczycielska, brak innowacyjności w działaniu. 

 

KAPITAŁ RELACYJNY:  

1. Brak wiary w potencjał regionu widoczny wśród części elit jasielskich. 

2. Brak diagnozy (rozpoznania) potencjału regionu. Brak spójnej koncepcji rozwoju regionu jasielskiego, 

w tym i samego Jasła, walka pomiędzy koncepcjami: 

- Jasło, jako sypialnia Rzeszowa; 

- Jasło, jako obszar przemysłowy; 

- Jasło, jako obszar typowo turystyczny (z enoturystyką na czele); 

- Jasło, jako miejsce spokojnej starości (np. dla polskich emigrantów, którzy chcą spędzić starość 

w kraju). 
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3. Słaba współpraca mniejszych miast i gmin między sobą (często traktują się jako konkurencja, a nie jako 

jeden „team”). 

4. Problemy ze współpracą na wszystkich szczeblach: rządzący, dyrektorzy szkół, itp. i duże znaczenie dla 

skuteczności tej współpracy czynnika politycznego. 

5. Słaby lub nawet brak ukształtowanego wizerunku powiatu. Jeśli już, to wizerunek regionu tradycyjnego, 

nie innowacyjnego, „Polska Wschodnia”. Za słaba promocja regionu w Internecie, za słabe 

wykorzystanie mediów lokalnych i krajowych do promocji PJ. 
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Aneks nr 7. Lista proponowanych przez dzieci zmian w gminie (na podstawie 

badania uczniów) 
 

Wykres 7.1. Lista proponowanych zmian w gminie – gmina Jasło 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania uczniów. 

 

Wykres 7.2. Lista proponowanych zmian w gminie – gmina Kołaczyce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania uczniów. 

 

  

infrastruktura 
sportowa (boiska 

do siatkówki, orliki, 
basen) 

edukacja (np. kursy 
językowe, nauka  

tańca) 
dom kultury 

infrastruktura 
czasu wolnego  

(np. place zabaw) 

infrastruktura 
drogowa (chodniki) 

sklepy (galeria 
handlowa) 

infrastruktura 
techniczna (szafki 

na książki  
w szkołach) 

infrastruktura 
drogowa (drogi, 

ścieżki rowerowe) 

boisko na błoniach 
w Kołaczycach 
(wyrównane) 

infrastruktura czasu 
wolnego (kręgle, 

basen) 

edukacja (karta 
motorowerowa  

w szkole) 

estetyka miejska 
(więcej zieleni, 
ograniczenie 

zanieczyszczeń) 
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Wykres 7.3. Lista proponowanych zmian w gminie – gmina Krempna 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania uczniów. 

 

Wykres 7.4. Lista proponowanych zmian w gminie – gmina Nowy Żmigród 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania uczniów. 

  

infrastruktura 
sportowa (boiska do 

piłki nożnej) 

infrastruktura drogowa 
(drogi między Krempną 

a pobliskimi 
miejscowościami) 

zalew w Krempnej 
(oczyszczony, 

oczyszczone łódki) 

infrastruktura czasu 
wolnego (np. place 

zabaw) 

sklepy (z odzieżą  
i obuwiem) 

infrastruktura sportowa 
(hala sportowa, basen, 

orlik) 

transport (autobus 
szkolny) 

dom kultury (warsztaty 
plastyczne, kółko 

muzyczne) 

infrastruktura czasu 
wolnego (kręgle, plac 

zabaw, pizzeria) 

edukacja (kurs tańca, 
zajęcia plastyczne  

i muzyczne) 

technologia (tablety 
zamiast książek  

w szkołach) 

kultura (imprezy 
sportowo-kulturalne, 

koncerty, festyny) 

infrastruktura techniczna 
(szafki na książki  
w szkołach, sala 
gimnastyczna) 

infrastruktura drogowa 
(chodniki, drogi 

asfaltowe, latarnie) 

sport (klub sportowy dla 
dziewcząt, zawody 

sportowe) 

Remont szkoły 
zdrowie (ośrodek 
zdrowia, szpital) 

sklepy (Tesco, Lidl, 
Carrefour) 

pomoc społeczna 
(ośrodek pomocy 

niepełnosprawnym, 
pomoc finansowa dla 

najbiedniejszych) 
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Wykres 7.5. Lista proponowanych zmian w gminie – Osiek Jasielski 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania uczniów. 

 

Wykres 7.6. Lista proponowanych zmian w gminie – Skołyszyn 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania uczniów. 

  

infrastruktura 
sportowa (basen, 
orlik, lodowisko) 

infrastruktura 
drogowa (szerokie 

drogi, most) 

akcje charytatywne 
na rzecz 

potrzebujących 

edukacja 
(gimnazjum, zajęcia 
taneczne, spotkania 
z ciekawymi ludźmi) 

sport (klub sportowy 
dla młodzieży) 

sklepy (Biedronka) 

infrastruktura 
sportowa (basen, 

orlik, siłownia) 

transport (autobus 
szkolny) 

infrastruktura 
drogowa (drogi, 
most na rzece, 

chodniki, latarnie) 

infrastruktura czasu 
wolnego (park 

linowy, kino, plac 
zabaw) 

sklepy (galeria 
handlowa, Lidl) 

poprawienie jakości 
wody w zalewie 

kultura (festyny, 
imprezy kulturalne) 

sport (klub 
siatkarski i piłkarski 

dla dziewcząt) 

walka z problemem 
bezpańskich psów 

McDonald's 
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Wykres 7.7. Lista proponowanych zmian w gminie – gmina Tarnowiec 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania uczniów. 

 

Wykres 7.8. Lista proponowanych zmian w gminie – gmina Dębowiec 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania uczniów. 

 

  

infrastruktura sportowa 
(orlik, basen, hala, kort 

tenisowy) 

infrastruktura drogowa 
(drogi asfaltowe, 

chodniki) 

sklepy (Biedronka, 
odzieżowy, papierniczy, 

chiński supermarket, 
księgarnia) 

infrastruktura czasu 
wolnego (plac zabaw, 

park) 

transport (więcej 
autobusów do Jasła  

i Krosna) 
nowe boisko szkolne 

walka z problemem 
bezpańskich psów 

infrastruktura 
sportowa (orliki, 

basen, skatepark, korty 
tenisowe, lodowisko) 

edukacja (lepsze 
liceum) 

infrastruktura czasu 
wolnego (np. kino 3D, 

plac zabaw, miejsce 
spotkań) 

infrastruktura drogowa 
(drogi, chodniki, ścieżki 
rowerowe, oświetlenie 

drogowe) 

sklepy (galeria 
handlowa) 
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Wykres 7.9. Lista proponowanych zmian w gminie – gmina Brzyska 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania uczniów. 

 

Wykres 7.10. Lista proponowanych zmian w gminie – Miasto Jasło 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania uczniów. 

 

infrastruktura sportowa 
(park linowy, basen, 

skatepark, lodowisko) 

szkoła (szybsze 
remonty, szafki na szyfr, 
lepsze wyposażenie sal 

gimnastycznych) 

infrastruktura czasu 
wolnego (plac rozrywki, 
park, miejsce spotkań 

młodych) 

infrastruktura drogowa 
(autobus szkolny, 

pokrycie lokalnych dróg 
asfaltem) 

dworek w Brzyskach 
(remont) 

infrastruktura sportowa 
(orliki, park linowy, basen 

odkryty, większy 
skatepark, lepsze 

lodowisko, tor rowerowy) 

szkoła (lepsze sale 
komputerowe  

i pracownie techniczne) 

infrastruktura czasu 
wolnego (tereny 

rekreacyjne,  lepsze kino, 
nowy teatr, zoo, 

kawiarenki internetowe) 

transport i drogi 
(poprawa komunikacji 

miejskiej, remonty ulic) 

galerie handlowe (sklepy 
znanych marek), 

MCDonalds 
Schronisko dla zwierząt 

Odnowiony rynek, czyste 
ulice, zadbane tereny 

zielone 
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Aneks nr 8. Lista potencjalnych wskaźników służących monitorowaniu kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego 

wraz z źródłami danych zasilających te wskaźniki 
 

Definicja Komponent Kategoria 

Poziom 
(powiat/
gmina) Źródło 

Częstotliwość 
gromadzenia 
danych 

Ludność na 1 placówkę biblioteczną Kapitał strukturalny ogółem P, G GUS raz na rok 

Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności Kapitał strukturalny ogółem P, G GUS raz na rok 

Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS – kluby Kapitał strukturalny ogółem P, G GUS raz na rok 

Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice – ogółem na 10 000 ludności Kapitał strukturalny ogółem P, G GUS raz na rok 
Odsetek badanych posiadających telefon komórkowy do własnego 
użytku Kapitał strukturalny ogółem P,G badania własne 

pomiar 
jednokrotny 

Odsetek badanych posiadających dostęp do komputera Kapitał strukturalny ogółem P,G badania własne 
pomiar 
jednokrotny 

Odsetek badanych posiadających dostęp do Internetu Kapitał strukturalny ogółem P,G badania własne 
pomiar 
jednokrotny 

Odsetek badanych korzystających z Internetu przynajmniej raz 
w tygodniu Kapitał strukturalny ogółem P,G badania własne 

pomiar 
jednokrotny 

Odsetek badanych, którzy kiedykolwiek kupili coś przez Internet Kapitał strukturalny ogółem P,G badania własne 
pomiar 
jednokrotny 

Odsetek badanych, którzy w ciągu 2013 r. korzystali z Internetu 
w kontaktach z administracją lokalną szukając dokumentów na stronach Kapitał strukturalny ogółem P,G badania własne 

pomiar 
jednokrotny 

Odsetek badanych, którzy w ciągu 2013 r. korzystali z Internetu 
w kontaktach z administracją lokalną ściągając formularze ze stron Kapitał strukturalny ogółem P,G badania własne 

pomiar 
jednokrotny 

Odsetek badanych, którzy w ciągu 2013 r. korzystali z Internetu 
w kontaktach z administracją lokalną wysyłając wypełnione 
dokumenty/formularze Kapitał strukturalny ogółem P,G badania własne 

pomiar 
jednokrotny 
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Definicja Komponent Kategoria 

Poziom 
(powiat/
gmina) Źródło 

Częstotliwość 
gromadzenia 
danych 

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu 
przeznaczony do użytku uczniów – gimnazja dla dzieci i młodzieży bez 
specjalnych Kapitał strukturalny Dzieci P, G GUS raz na rok 

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu 
przeznaczony do użytku uczniów – szkoły podstawowe dla dzieci 
i młodzieży bez specjalnych Kapitał strukturalny Dzieci P, G GUS raz na rok 
Udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku 
uczniów z dostępem do Internetu – gimnazja dla dzieci i młodzieży bez 
specjalnych Kapitał strukturalny Dzieci P, G GUS raz na rok 
Udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku 
uczniów z dostępem do Internetu – szkoły podstawowe dla dzieci 
i młodzieży bez specjalnych Kapitał strukturalny Dzieci P, G GUS raz na rok 

Współczynnik skolaryzacji netto – szkoły podstawowe Kapitał strukturalny Dzieci P, G GUS raz na rok 

Współczynnik skolaryzacji netto – gimnazja Kapitał strukturalny Dzieci P, G GUS raz na rok 

Przedszkola – ogółem Kapitał strukturalny Dzieci P, G GUS raz na rok 
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadająca na jedno miejsce 
w przedszkolu Kapitał strukturalny Dzieci P, G GUS raz na rok 

Gimnazja ogółem Kapitał strukturalny Dzieci P, G GUS raz na rok 

% wydatki gmin w rozdziałach: przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja, dowożenie do szkół Kapitał strukturalny Dzieci P, G GUS raz na rok 

Egzamin po szkole podstawowej – odsetek szkół z wynikiem wysokim Kapitał strukturalny Dzieci P, G OKE raz na rok 

Egzamin po szkole gimnazjalnej – odsetek szkół z wynikiem wysokim 
(część mat-przyr) Kapitał strukturalny Dzieci P, G OKE raz na rok 

Egzamin po szkole podstawowej – odsetek szkół z wynikiem niskim Kapitał strukturalny Dzieci P, G OKE raz na rok 
Egzamin po szkole gimnazjalnej – odsetek szkół z wynikiem niskim 
(część mat-przyr) Kapitał strukturalny Dzieci P, G OKE raz na rok 

Liceum – ogółem Kapitał strukturalny Młodzież P, G GUS raz na rok 

Szkoły policealne dla młodzieży bez specjalnych – ogółem Kapitał strukturalny Młodzież P, G GUS raz na rok 

Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży bez specjalnych – ogółem Kapitał strukturalny Młodzież P, G GUS raz na rok 
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Definicja Komponent Kategoria 

Poziom 
(powiat/
gmina) Źródło 

Częstotliwość 
gromadzenia 
danych 

Udział % szkół ponadgimnazjalnych wyposażonych w komputery 
przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu Kapitał strukturalny Młodzież P GUS raz na rok 

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu 
przeznaczony do użytku uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kapitał strukturalny Młodzież P GUS raz na rok 

Liczba szkół wyższych na terenie powiatu Kapitał strukturalny Młodzież P GUS  raz na rok 

Odsetek uczniów szkół ponadgimnazjalnych deklarujących, że dzisiaj, 
oceniając z perspektywy czasu swoją naukę w obecnej szkole, 
zdecydowaliby się na wybór tej samej szkoły Kapitał strukturalny Młodzież P 

BKL – 2011 
(badanie 
uczniów) 

raz na 3 lata do 
2015 
(z perspektywą 
przedłużenia do 
2020 r.) 

Odsetek uczniów deklarujących, że szkoła zdecydowanie lub raczej 
rozwija ich umiejętności (w dekompozycji na umiejętności, takie jak: 
Wiedza i umiejętności potrzebne do wykonywania zadań zawodowych, 
Praca w zespole, Organizacja pracy, Obsługa maszyn i urządzeń 
związanych ze stanowiskiem pracy, Obsługa komputera, programów, 
Znajomość języków obcych Kapitał strukturalny Młodzież P 

Badania losów 
absolwentów – 
obserwatorium 
Rzeszów 

pomiar 
jednokrotny 

Odsetek uczniów wysoko oceniających własne szkoły (Dobry poziom 
nauczania, miła atmosfera, dobrzy, aktywni nauczyciele, dobrze 
przygotowuje do zawodu. dobra, nowoczesna baza dydaktyczna, 
rozwija zainteresowania ucznia, pomaga rozwiązywać problemy ucznia, 
organizuje spotkania z pracodawcami) Kapitał strukturalny Młodzież P 

Badania losów 
absolwentów – 
obserwatorium 
Rzeszów 

pomiar 
jednokrotny 

Odsetek studentów/uczniów pochodzących z powiatu jasielskiego, 
którzy deklarują, że w miejscu zamieszkania mają stały dostęp do 
komputera Kapitał strukturalny Młodzież P 

BKL – Badanie 
studentów + 
badanie 
uczniów 

pomiar 
jednokrotny 

Odsetek studentów/uczniów pochodzących z powiatu jasielskiego, 
którzy deklarują, że w miejscu zamieszkania mają stały dostęp do 
internetu Kapitał strukturalny Młodzież P 

BKL – Badanie 
studentów + 
badanie 
uczniów 

pomiar 
jednokrotny 
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Aneks nr 9. Przyczyny i konsekwencje zidentyfikowanych problemów z jakimi boryka się powiat 
 

Na podstawie danych z części jakościowej dla każdego z komponentów kapitału intelektualnego zdefiniowano podstawowy obszar problemowy wraz 

z charakterystyką tego problemu obejmującą jego przyczyny i konsekwencje. Współzależności zostały przedstawione w postaci „drzew problemowych”. Dla 

komponentu kapitał ludzki podstawowym problemem jest emigracja zasobów ludzkich, „drenaż mózgów” i starzenie sie populacji regionu, dla komponentu 

kapitał społeczny podstawowym problemem jest słaba kondycja istniejących organizacji pozarządowych, dla komponentu kapitał strukturalny niski potencjał 

instytucji kultury oraz zła kondycja lokalnego rynku pracy; dla komponentu kapitał relacyjny – nieodpowiednia w stosunku do potrzeb promocja regionu.  

Każdą tabelę można odczytywać zarówno w porządku pionowym jak i poziomym. Strzałki u góry tabeli oznaczają dwukierunkowość zależności. 

Oznacza to, że każde z niekorzystnych następstw jest wzmacniane przez czynnik zdiagnozowany jako przyczyna swojego zaistnienia. Wszystkie wymienione 

w tabeli czynniki, w razie niepodjęcia działań zmierzających do ich zniwelowania – będą narastać. Ze względu na specyfikę raportu – ograniczono się 

wyłącznie do czynników wewnętrznych dotyczących powiatu jasielskiego, pominięto zaś czynniki makrostrukturalne (na poziomie kraju) lub 

makroregionalne (na poziomie województwa). 
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Tabela 9.4. Zależności problemowe dla kapitału ludzkiego 

 

PRZYCZYNY PROBLEM NASTĘPSTWA 

Niedostateczna liczba miejsc pracy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAŁA EMIGRACJA 
ZASOBÓW LUDZKICH, 

ZWŁASZCZA MŁODZIEŻY 
ORAZ „DRENAŻ 

MÓZGÓW”, STARZENIE 
SIĘ POPULACJI REGIONU 

Wycofywanie się przedsiębiorstw o wyższym potencjale innowacyjności 

Oferowana praca w zawodach o niskich kwalifikacjach Unifikacja lokalnego rynku pracy, do kilku typów gospodarowania (głównie 
handel, usługi bankowe, prosta wytwórczość, rolnictwo) 
Obniżanie aspiracji zawodowych potencjalnych pracowników 

Nieatrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego Nadreprezentacja mikroprzedsiębiorstw rodzinnych bazujących na zasobach 
własnych, niezainteresowanych zatrudnianiem osób z otwartego rynku pracy 

Patologie lokalnego rynku pracy (zaniżanie płac i wyzysk, 
kumoterstwo w obsadzaniu bardziej atrakcyjnych stanowisk) 

Niskie zarobki 

Zła opinia o jakości funkcjonowania przedsiębiorstw 
w regionie jasielskim 

Niestabilność lokalnych firm, balansowanie na granicy przetrwania 

Zła opinia o jakości dostarczanych produktów i usług przez 
przedsiębiorstwa regionu jasielskiego 

Niewielkie sprofesjonalizowanie firm sektora MŚP i brak inwestycji w 
profesjonalizacje lokalnych przedsiębiorstw 

Słaba jakość usług edukacyjnych dla osób dorosłych – 
zarówno szkół wyższych jak i szkoleń zawodowych  

Dalszy wzrost zainteresowania emigracją edukacyjną poszukiwaniu lepszych 
ofert kształcenia 

Wahadłowa emigracja edukacyjna Budowanie lepszych relacji osobistych z miejscem kształcenia się, niż 
z miejscem pochodzenia (znajomości, pierwsze doświadczenia zawodowe 
dokonywane są poza regionem jasielskim) 

Niestabilność lokalnego rynku pracy (krótkoterminowe 
zatrudnienie, zatrudnienia sezonowe) 

Sezonowe emigracje, patologie rynku pracy (zatrudnienia w szarej strefie) 

Zapotrzebowanie na stabilne oferty pracy (praca na umowę 
o pracę, długoterminowe zatrudnienie) 

Podejmowanie pracy poniżej kwalifikacji 
Obniżanie konkurencyjności na rynku pracy 

Nieatrakcyjna oferta spędzania czasu poza pracą (rozrywki, 
sport i kultura) 

Dalsze kurczenie się ofert spędzania wolnego czasu, stałe zmniejszanie się 
liczby chętnych do korzystania z oferty spędzania wolnego czasu 
Zmniejszenie perspektyw na wykształcenie się „klasy kreatywnej” w regionie 

Postrzeganie pozostawania w regionie jasielskim jako 
degradacji zawodowej, braku aspiracji i zdolności do 
poradzenia sobie w „lepszym” ośrodku  

Narastanie postaw intercyjności i bezradności, zanik poczucia sprawstwa 
i kontroli 

 

 

Źródło – opracowanie własne na podstawie danych z eksperckich wywiadów indywidualnych i grupowych. 
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Tabela 9.5. Zależności problemowe dla kapitału społecznego 

 

PRZYCZYNY PROBLEM NASTĘPSTWA 

Terytorialna „enklawowość” sektora; istnienie rejonów silnie 
nasyconych obywatelskością i rejonów poniżej przeciętnej tego 
wskaźnika w obrębie powiatu jasielskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁABA KONDYCJA 
ISTNIEJĄCYCH 
ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 
 
 
 
 
 

Osłabienie możliwości partycypacji obywateli w obszarach słabo 
nasyconych organizacjami, pogłębianie się bierności i wykluczenia 
Wzrost kosztów dystrybucji zasobów (ludzkich i materialnych) w obrębie 
sektora 

Słabe zdywersyfikowanie działań, homogeniczność sektora 
w powiecie jasielskim (nadreprezentacja organizacji 
charytatywnych i sportowych) 

Za mało intensywny w stosunku do potrzeb i możliwości regionu rozwój 
sektora 

Niska innowacyjność, tradycjonalizm sektora Uboga oferta ze strony sektora w obszarze usług innowacyjnych, 
rozwojowych, szkoleniowych, wsparcia rynku pracy i biznesu, tworzenia 
kultury 

Niewielkie zainteresowanie organizacji samodoskonaleniem 
i profesjonalizacją poprzez uczestniczenie w szkoleniach 
i poprzez standaryzację organizacji 

Zaangażowani jednak często nie posiadający wystarczających kompetencji 
liderzy sektora, nie istnieją organizacje, które stanowiłyby siłę napędową 
rozwoju sektora i pełniły funkcję liderów oraz konsolidowały środowisko 
trzeciosektorowe w powiecie jasielskim 
Brak organizacji o znaczeniu ponadregionalnym, wojewódzkim lub 
ogólnopolskim 

Niska konkurencyjność oferty w sektorze  Nieróżnicowanie usług, upodabnianie się organizacji do siebie 

Niska konkurencyjność w zabieganiu o środki finansowe Brak wzrostu jakości usług 

Niewielki udział zewnętrznego finansowania w sektorze Uzależnienie od lokalnych donatorów, szczególnie od administracji 
samorządowej 

Niedostateczna infrastruktura trzeciego sektora w regionie 
jasielskim 

Deficyt działań monitorujących, kontrolnych i doskonalących w sektorze a 
także monitorujących i kontrolnych w stosunku do pozostałych sektorów 

Słabe działania promocyjne i informacyjne, „niewidoczność” 
w Internecie i mediach 

Małe zainteresowanie ofertą organizacji 

Niewiele inicjatyw realizowanych w partnerstwach Niedorozwój sieci obywatelskich lub wręcz brak takich sieci 

Ogólny niski poziom zaufania społecznego wśród mieszkańców 
powiatu 

Zbyt małe w stosunku do potrzeb i możliwości zainteresowanie 
wolontariatem 

Brak organizacji o znaczeniu ponadregionalnym, ogólnopolskim 
lub wojewódzkim 

Nierozpoznawalność regionu jasielskiego na trzecio sektorowej mapie 
aktywności, zmniejszenie możliwości partycypowania w interesujących 
inicjatywach lub pozyskiwania funduszy w ramach konsorcjów, 
partnerstw itp. 

 

Źródło – opracowanie własne na podstawie danych z eksperckich wywiadów indywidualnych i grupowych. 
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Tabela 9.6. Zależności problemowe dla kapitału strukturalnego 

 

PRZYCZYNY PROBLEM NASTĘPSTWA 

Słabe zainteresowanie ofertą kulturalną  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NISKI POTENCJAŁ INSTYTUCJI 

KULTURY 

Obniżenie motywacji do organizowania wydarzeń kulturalnych 

Skłonność do korzystania z oferty placówek zlokalizowanych 
w innych miejscowościach niż jasielskie 

Odpływ zainteresowania kulturą z regionu jasielskiego, odpływ 
zasobów materialnych przeznaczanych na kulturę z powiatu 
jasielskiego 

Tradycjonalizm i monotonia działań instytucji kultury na terenie 
powiatu jasielskiego (ograniczanie się do kilku cyklicznych 
imprez, wydawania publikacji), uboga oferta kulturalna 

Utrwalanie stereotypu powiatu jasielskiego jako takiego, w którym 
„nic się nie dzieje” 
Niewielkie zainteresowanie ofertą kulturalną jasielskich instytucji 
kultury ze strony turystów 

Koncentrowanie się na działalności związanej z odtwarzaniem 
dawnych wzorców kultury kosztem działalności twórczej, 
propagowania współczesnych twórców i artystów 

Znacząca przewaga imprez o charakterze folklorystycznym, 
historycznym, niewypełnianie niszy w obszarze oferty kultury 
nowoczesnej i współczesnej 
Słaba promocja talentów z powiatu jasielskiego 
Słaba motywacja do rozwoju talentów i inwestowania w talenty 

Słabe kompetencje kulturowe i przygotowanie odbiorców 
lokalnej oferty kulturalnej 

Ograniczenia w rozwoju zasobów ludzkich i transferu idei 

Niedostateczna promocja istniejących placówek kultury Brak turystyki związanej z kulturą 

Znacząca dysproporcja w inwestowaniu oraz promowaniu 
placówek zlokalizowanych poza Jasłem 

Niższy od możliwości i potrzeb poziom rozwoju placówek 
zlokalizowanych poza stolicą regionu, zubożenie ich oferty, 
nierentowność 

Niedostrzeganie związków rozwoju kultury z wzrostem 
gospodarczym regionu 

Odpływ zasobów ludzkich poza powiat w poszukiwaniu lepszej 
oferty spędzania wolnego czasu 
Niewykorzystanie możliwości rozwoju innowacyjności poprzez 
rozwój kultury 
Brak transferu idei 

 

 

Źródło – opracowanie własne na podstawie danych z eksperckich wywiadów indywidualnych i grupowych. 
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Tabela 9.7. Zależności problemowe dla kapitału strukturalnego 

 

PRZYCZYNY PROBLEM NASTĘPSTWA 

Niewielka liczba dużych przedsiębiorstw o ustabilizowanej 
sytuacji na rynku 

 
 
 
 
 

ZŁA KONDYCJA LOKALNEGO 
RYNKU PRACY 

Niedobór stabilnych ofert pracy, traktowanie umowy o pracę jak 
luksusu dostępnego dla nielicznych 
Monopolizacja rynku pracy przez kilku silnych pracodawców 

Bardzo negatywne stereotypy dotyczące jasielskich 
przedsiębiorców 

Odpływ firm z tego regionu w poszukiwaniu lepszej reputacji 

Nadreprezentacja mikroprzedsiębiorstw rodzinnych Mimo lokowania nowych firm nie są generowane oferty pracy; nie 
wzrasta konkurencyjność na rynku pracy 

Niska innowacyjność istniejących przedsiębiorstw, 
podejmowanie się działalności głównie w mało innowacyjnych 
i nie wymagających znacznych kosztów inwestycyjnych gałęziach 
przedsiębiorczości – dominacja handlu 

Niewielkie perspektywy rozwoju tego typu firm, koncentrowanie się 
głównie na przetrwaniu a nie rozwoju 

Niska skłonność do ryzyka, zachowawczość Własna działalność gospodarcza traktowana jako gorsze rozwiązanie 
problemów związanych z własnym bezrobociem niż zatrudnienie 
w stabilnym, dużym przedsiębiorstwie 

Słaba promocja regionu Mity o regionie jako słabym i zacofanym  

Niewielka liczba ofert pracy na rynku Patologie rynku pracy (nepotyzm, korupcja, mobbing, wyzysk, praca 
„na czarno”) 
Niewielka skłonność do zmiany stanowiska pracy, nawet jeśli nie jest 
ono dostosowane do potrzeb i aspiracji pracownika 
Emigracja zarobkowa 
Starzenie się populacji powiatu 

 

 

Źródło – opracowanie własne na podstawie danych z eksperckich wywiadów indywidualnych i grupowych. 
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Tabela 8. Zależności problemowe dla kapitału relacyjnego 

 

PRZYCZYNY PROBLEM NASTĘPSTWA 

Brak ponadsektorowego porozumienia co do wizji rozwoju 
powiatu w perspektywie długoterminowej 

 
 
 
 

NIEODPOWIEDNIA 
W STOSUNKU DO 

POTRZEB PROMOCJA 
REGIONU 

Chaotyczność działań i nierentowność tych działań 

Niedorozwój lokalnej tradycji obywatelskiej  Słaby poziom partycypacji obywatelskiej, zbyt mała liczba przejawów 
gotowości obywateli do tego, aby domagać się czegoś od lokalnych władz, 
monitorować ich działania, nagłaśniać zarówno niepowodzenia jak i sukcesy 

Brak konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia, czyli 
profesjonalnych, włączających różne grupy ludności 

Konsultacje społeczne mają zbyt małe znaczenie w zarządzaniu powiatem 

Upolitycznienie inicjatyw i prymat polityczności nad pragmatyką Poczucie bezradności, nieufność i brak pełnej legitymizacji demokratycznie 
wybranych samorządowców 
Wycofywanie się z cennych inicjatyw lub porozumień z powodów 
politycznych, impas negocjacji i działań 

Skonfliktowanie, niemożliwość uzgodnienia lokalnych interesów 
mimo istniejących podziałów 

Zrywanie obrad, niezwoływanie ich 
Wzmacnianie negatywnych stereotypów i lokalnych podziałów 

Nierealistyczne oczekiwania dotyczące tempa zmian i ich zakresu Niecierpliwość, szybkie wycofywanie zaufania udzielonego przedstawicielom 
lokalnych władz 

Niekorzystne położenie regionu Niedobór infrastruktury komunikacyjnej, pozostawanie poza ważnymi 
szlakami komunikacyjnymi 

Nieodpowiednia infrastruktura komunikacyjna Słabe perspektywy rozwoju transportu, logistyki 
Pogorszenie relacji z innymi regionami 
Marginalizowanie niektórych regionów w obrębie powiatu – gorzej 
skomunikowanych z Jasłem  

Nieistnienie planów i strategii rozwoju (kalendarzy, wytycznych 
i doprecyzowanych wskaźników rozwoju) 

Chaotyczność wydarzeń promocyjnych, występowanie niepotrzebnej 
i niezdrowej konkurencji pomiędzy organizatorami wydarzeń kulturalnych, 
rozrywkowych lub sportowych 
Obniżenie atrakcyjności turystycznej regionu i odpływ potencjalnych 
dochodów z turystyki 
Nieopracowanie produktu turystycznego 
Niezinwentaryzowane zasoby regionu, nieświadomość co do potencjału 
regionu 
Brak pomysłów na promocję i rozwój regionu 

 

Źródło – opracowanie własne na podstawie danych z eksperckich wywiadów indywidualnych i grupowych. 


