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EWALUACJA 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane. Zgodnie ze złożonym 

wnioskiem osiągnięto zarówno rezultaty twarde i miękkie. 

Rezultaty twarde: 

Liczba osób przeszkolonych w cyklu dwudniowych szkoleń warsztatowych: 55 

osób (założeniem było przeszkolenie 60 osób – i miałoby to miejsce, gdyby 

uczestnicy stawili się w terminie na realizowanych warsztatach. Niestety, 5 osób 

zrezygnowało z udziału tuż przez terminem szkoleń, i pomimo ponad 90 

zgłoszeń na szkolenia, nie sposób było ostatniego dnia pozyskać osoby z listy 

rezerwowej, bowiem był to zbyt krótki termin na pozyskanie przez te osoby zgody 

z miejsc zatrudnienia, oraz inne możliwości związane z niemożnością dokonania 

przez nich nagłej zmiany planów. 

Liczba kompletów materiałów szkoleniowych: 60 

Liczba wydanych zaświadczeń o udziale w szkoleniu: 55 

Liczba godzin szkoleniowych: 48 

Rezultaty miękkie: 

Pierwszy z założeń było stworzenie w woj. mazowieckim pierwszej platformy 

wymiany doświadczeń pomiędzy osobami związanymi zawodowo z dłużnikami. 

Zgodnie z założeniami pozyskano na szkolenia pracowników różnorodnych profesji 

zajmujących się osobami zadłużonymi: windykatorów, komorników, pracowników 

instytucji pomocy społecznej oraz kuratorów. Osoby każdego z tych zawodów 

spotkały się na szkoleniach, nawiązały ze sobą kontakt, wymieniały 

doświadczeniami. Przekrój zawodowy uczestników przedstawiał się w sposób 

następujący: 

 

 I cykl szkoleń: 3 kuratorów sądowych, 2 windykatorów, 4 pracowników ZGN i 

11 pracowników OPS 

 II cykl szkoleń: 3 kuratorów sądowych , 1 komornik, 2 CPS im. Prof. 

Tymowskiego i 14 OPS 
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 III cykl szkoleń: 1 prawnik, 2 kuratorów sądowych, 1 ZGN, 6 OPS, 4 

windykatorów i  1 komornik 

 

 

Przeważającą grupę uczestników stanowili pracownicy OPS, było ich w sumie: 31 

osób. Następną grupą byli kuratorzy sądowi, w liczbie 8 osób. W szkoleniach 

uczestniczyło 5 pracowników Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami, a także 6 

windykatorów i 3 komorników. 

Z wybraną grupą tych osób planujemy spotkać się na kolejnych, poszerzonych 

szkoleniach, na których analizować będziemy poszczególne przypadki dłużników i 

propozycje rozwiązań oraz możliwej pomocy. Z grupy zgromadzonych uczestników, 

aż 40 osób jest bowiem zainteresowanych kontynuacją tego rodzaju działań oraz 

współpracą. Takie dane wynikają z ewaluacji projektu, gdzie na pytanie czy jesteś 

skłonna/y do dalszej współpracy w ramach programu wsparcia, np. konsultowania, 

nadzorowania indywidualnych Programów Wyjścia z Zadłużenia, przekazywania 

informacji zwrotnych itd. aż 40 osób odpowiedziało pozytywnie (22 osoby „tak”, 18 

osób „raczej tak”). Tylko 4 odpowiedzi były negatywne („raczej nie” zaznaczyło 3 

osoby, „zdecydowanie nie” 1 osoba). 

Założeniem projektu było także zwiększenie i usystematyzowanie wiedzy 

uczestników szkoleń w zakresie tematów kluczowych dla efektywnego 

wspomagania dłużników (w szczególności problematyki psychologii zadłużenia, 

elementów zarządzania finansami, prawa) - potwierdzone testem wiedzy 

przeprowadzonym przed i po szkoleniu przy założeniu 20% średniego wzrostu 

wyników w posttestach. To zadanie udało się osiągnąć w stopniu wyjątkowo 

dobrym, bowiem osiągnięto wzrost wiedzy o ponad 70 procent. 

Ponadto, założeniem było zwiększenie praktycznych umiejętności (poznanie 

narzędzi) pracy z niewypłacalnymi dłużnikami w szczególności w zakresie 

wczesnego rozpoznawania problemu oraz podejmowania interwencji 

motywujących dłużników do podejmowania działań naprawczych – potwierdzone 

testem wiedzy, w części dotyczącej samooceny, przeprowadzonym przed i po 

szkoleniu przy założeniu 30% średniego wzrostu wyników samooceny kompetencji 

pracy z dłużnikami w posttestach. To założenie zostało także osiągnięte.  
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Kolejnym założeniem była zmiana przekonań uczestników szkoleń na temat 

możliwości wspomagania dłużników: ze stereotypowych i szkodliwych, na 

pragmatyczne, racjonalne i konstruktywne w pomaganiu w wychodzenia z 

zadłużenia. To także zostało zrealizowane – co ilustrują tabele opisujące 

przekonania uczestników szkolenia, przed i po szkoleniach. 

 

ZASADY PROWADZENIA EWALUACJI 

Uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankiety pre i post. Ankiety te były zgodne 

z przedłożonymi jako załączniki do wniosku do NBP i są narzędziami służącym 

organizatorom szkolenia do ewaluacji oraz analizy efektywności przeprowadzonych 

szkoleń.  

W sumie na rozdanych 55,  oddano wypełnionych (całościowo lub częściowo) 

50 ankiet.  

Ankiety rozdawane były na samym początku szkolenia, wraz z prośbą do 

uczestników, by jeszcze przed zajęciami wypełnili je. Wypełnienie ankiety zajmowało 

uczestnikom średnio 5 do 15 minut. Podobnie, po zakończonych zajęciach, drugiego, 

czyli ostatniego dnia szkoleń, uczestnicy uzupełniali brakujące odpowiedzi w części 

drugiej formularza ankiety (post). 

Ponieważ szkolenie trwało jedynie 2 dni, a jego edycja odbyła się w 

Warszawie po raz pierwszy, głównym celem ewaluacji było zbadanie przekonań 

uczestników, ich otwartości na zmianę myślenia o osobach zadłużonych – zatem, w 

ankietach sprawdzano zarówno przekonania i wiedzę uczestników na temat 

kluczowych kwestii związanych z zadłużeniem, jak i ewaluowano ich odbiór 

proponowanych szkoleń oraz to co z nich wynieśli.  

Należy mocno podkreślić, że – jak zazwyczaj się to zdarza, przy zwróceniu się 

z prośbą o dobrowolne wypełnienie anonimowej ankiety – respondenci nie 

wypełniają ankiet całościowo, potrafią pominąć poszczególne punkty ankiet. Tu 

niestety były podobnie, stąd suma odpowiedzi jest różna przy poszczególnych 

pytaniach.  
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WYNIKI ANKIET – TEST WIEDZY 

Założeniem projektu było także zwiększenie i usystematyzowanie wiedzy 

uczestników szkoleń w zakresie tematów kluczowych dla efektywnego wspomagania 

dłużników (w szczególności problematyki psychologii zadłużenia, elementów 

zarządzania finansami, prawa). 

Przyrost wiedzy okazał się być wyższy od zakładanego – wyniósł bowiem 71,9 

procent. Ilustruje to poniższy wykres: 

 

 

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DANYCH POZYSKANYCH Z ANKIET – TEST WIEDZY 

1.WIEDZA UCZESTNIKÓW NA TEMAT OSÓB ZADŁUŻONYCH PRZED 

SZKOLENIEM 

Analizując przekonania i wiedzę uczestników na temat problematyki zadłużenia w 

Polsce, należy stwierdzić jednoznacznie, że nie jest ona pełna, a w wielu aspektach 

błędna. Pomimo faktu, że wszyscy uczestnicy szkoleń zajmują się problematyką 

zadłużenia zawodowo, są komornikami, windykatorami, pracownikami pomocy 

społecznej jak się okazuje, jest ona także bardzo niespójna i nieusystematyzowana. 

Prezentują to wyniki ankiety pre w części poświęconej przekonaniom uczestników 

szkolenia.  

Uczestnicy mieli odpowiedzieć na poniższe pytania. Do wyboru mieli odpowiedzi „tak” i „nie” – 

poza pytaniem numer 1 gdzie do wyboru były 3 odpowiedzi. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pre

Post

Przyrost wiedzy w %

Suma odpowiedzi-test wiedzy 
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1. Na pytanie o podanie liczby osób, które są niewypłacalne na Mazowszu, i które zarazem są 

ewidencjonowane w rejestrach dłużników uczestnicy odpowiadają bardzo różnie:  28 osób 

twierdzi, że  jest ich do 500 tysięcy osób, 17 osób  twierdzi, że jest to 1,5 mil, a 5 osób, że 

ponad 2 miliony. Oznacza to, że 19 osób podaje odpowiedź błędną. 

2. Na pytanie „czy przy obecnie zaostrzonej polityce kredytowej banków można uzyskać kredyt 

(np. do 20 tyś. zł) bez zgody współmałżonka”, twierdząco odpowiada 34 osoby, negatywnie 

zaś 16 osób. Odpowiedzią właściwą jest odpowiedź twierdząca – oznacza to, że 16 osób 

odpowiada błędnie. 

3. Na pytanie „czy każdy dłużnik może skorzystać z prawa do ogłoszenia upadłości 

konsumenckiej” 18 osób odpowiada twierdząco, 32 twierdzi, że nie. Właściwą odpowiedzią 

jest odpowiedź negatywna – oznacza to, że 18 osób podało odpowiedź błędną. 

4. Na pytanie „czy za długi można trafić do więzienia” 23 osoby odpowiadają twierdząco, 27 

negatywnie. Te 27 osób odpowiada prawidłowo, jednak aż 23 osoby odpowiadają błędnie.  

5. Na pytanie, „czy odmowa przyjęcia spadku skutecznie chroni przed odziedziczeniem długów” 

– to pytanie daje 30 odpowiedzi twierdzących i 20 odpowiedzi „nie”. Tu znów wyniki rozkładają 

się niemal po połowie, przy czym aż 30 odpowiedzi jest błędnych.  

6. Czy w postępowaniu sądowym o odzyskanie należności dłużnikowi przysługuje prawo do 

obrony - zdaniem 34 osób tak, zdaniem 15 nie. Wszystkie 34 osoby podają błędną 

odpowiedź. 

7. Na pytanie „czy z firmą windykacyjną można negocjować wysokość kosztów postępowania” – 

przeważa odpowiedź „tak”, którą zaznacza 44 uczestników. 6 osób zaś uważa, że jest inaczej 

i zakreśla odpowiedź „nie”. Oznacza to, że 44 uczestników podaje odpowiedź błędną. 

8. Zdaniem 41 osób  - czyli zdecydowanej większości uczestników - komornik może umorzyć 

długi osoby niewypłacalnej; jednak zdaniem 9 osób nie może. Tu znów aż 41 osób podaje 

odpowiedź błędną. 

9. Jak postępuje bank w przypadku śmierci kredytobiorcy? Odpowiadając na to pytanie, zdaniem 

uczestników – w przypadku śmierci kredytobiorcy Bank ściąga w pierwszej kolejności 

należność z ubezpieczenia kredytu (35 odpowiedzi), a dopiero potem od wdowca lub wdowy 

(14 odpowiedzi). Aż 35 odpowiedzi błędnych. 

10. Na pytanie „czy bank ma prawo badać zdolność kredytową po udzieleniu kredytu, a w czasie 

jego spłaty”, twierdząco odpowiada 36 osób, że jest odwrotnie uważa zaś 13 osób. 

 

2.WIEDZA UCZESTNIKÓW PO SZKOLENIU 

Analiza ankiet post przynosi następujące dane: 

1. Na pytanie o podanie liczby osób, które są niewypłacalne na Mazowszu, i które zarazem są 

ewidencjonowane w rejestrach dłużników uczestnicy odpowiadają bardzo różnie:  33 osób 

twierdzi, że  jest ich do 500 tysięcy osób, 9 osób  twierdzi, że jest to 1,5 mil, a 5 osób, że 

ponad 2 miliony. Właściwą odpowiedzią jest odpowiedź A, co oznacza, że nastąpił wzrost 

wiedzy o 5. 

2. Na pytanie „czy przy obecnie zaostrzonej polityce kredytowej banków można uzyskać kredyt 

(np. do 20 tyś. zł) bez zgody współmałżonka”, twierdząco odpowiada 40 osoby, negatywnie 

zaś 7 osób. (Właściwą odpowiedzią jest „tak”; zatem wzrost prawidłowych odpowiedzi to 6) 

3. Na pytanie „czy każdy dłużnik może skorzystać z prawa do ogłoszenia upadłości 

konsumenckiej” 23 osób odpowiada twierdząco, 23 twierdzi, że nie. W tym wypadku 

zastanawia zmniejszenie się o 9 liczby poprawnych odpowiedzi, oraz zwiększenie o 5 

błędnych. Najwyraźniej wątek był ten nie do końca precyzyjnie przedstawiony przez osobę 

prowadzącą szkolenie i ta kwestia będzie podlegać analizie mającej na celu klarowne 

zaprezentowanie problematyki upadłości konsumenckiej. 
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4. Na pytanie „czy za długi można trafić do więzienia” 15 osoby odpowiadają twierdząco, 35 

negatywnie. (właściwą odpowiedzią jest „nie”; co oznacza wzrost prawidłowych odpowiedzi o 

8) 

5. Na pytanie, „czy odmowa przyjęcia spadku skutecznie chroni przed odziedziczeniem długów” 

– to pytanie daje 11 odpowiedzi twierdzących i 36 odpowiedzi „nie”. (właściwą odpowiedzą 

jest „nie”, co daje wzrost prawidłowych odpowiedzi o 19). 

6. Czy w postępowaniu sądowym o odzyskanie należności dłużnikowi przysługuje prawo do 

obrony - zdaniem 14 osób tak, zdaniem 33 nie. Oznacza to wzrost prawidłowych odpowiedzi o 

18, bowiem właściwą odpowiedzią jest, że nie przysługuje. 

7. Na pytanie „czy z firmą windykacyjną można negocjować wysokość kosztów postępowania” – 

przeważa odpowiedź „tak”, którą zaznacza 37 uczestników. 12 osób zaś uważa, że jest 

inaczej i zakreśla odpowiedź „nie” ( nie można) 

8. Zdaniem 4 osób  - czyli zdecydowanej mniejszości uczestników - komornik może umorzyć 

długi osoby niewypłacalnej;  zdaniem 44 osób nie może. Tu następuje wzrost prawidłowych 

odpowiedzi o 35, bowiem właściwą odpowiedzią jest „nie”. 

9. Jak postępuje bank w przypadku śmierci kredytobiorcy? Odpowiadając na to pytanie, zdaniem 

uczestników – w przypadku śmierci kredytobiorcy Bank ściąga w należność z ubezpieczenia 

kredytu (11 odpowiedzi), ale przede wszystkim ściąga je od wdowca lub wdowy (36 

odpowiedzi). To oznacza wzrost poprawnych odpowiedzi o 22 bowiem właściwą odpowiedzią 

jest odpowiedź od „wdowca lub wdowy”. 

10. Na pytanie „czy bank ma prawo badać zdolność kredytową po udzieleniu kredytu, a w czasie 

jego spłaty”, twierdząco czyli prawidłowo odpowiada 32 osób, że jest odwrotnie uważa zaś 8 

osób. (spadek błędnych odpowiedzi o 5; podajemy informację o spadku błędnych odpowiedzi, 

bowiem liczba właściwych odpowiedzi w ankiecie pre i post jest podobna, przy czym na to 

pytanie w ankiecie post nie odpowiedziało aż 10 osób). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

PRZEKONANIA NA TEMAT OSÓB ZADŁUŻONYCH – ANKIETA PRE I 

ANKIETA POST 

Uczestnicy nie mają dobrego zdania o osobach zadłużonych. Opisując typowe 

cechy dłużnika na skali od 1 do 7, gdzie 7 oznacza pozytywną cechę jak: mądry, 

aktywny, mocny, ambitny, chętny, dobry, dominujący, pracowity; zaś 1 oznacza: 

głupi, bierny, słaby, pozbawiony ambicji, niechętny, zły, uległy, leniwy; zdecydowanie 

– co widać na załączonej tabeli nr 1 – przeważa opinia negatywna. 

To myślenie nie zmienia się radykalnie po szkoleniach, jednak – co warto 

zauważyć – idzie w kierunku myślenia o dłużniku w sposób racjonalny i 

pragmatyczny. A zatem, zgodnie z założeniami prowadzonych szkoleń. 

W ankiecie przeprowadzonej przez szkoleniami, zdaniem uczestników dłużnik to 

zdecydowanie osoba bierna, słaba, pozbawiona ambicji, niechętna, uległa i leniwa. 

Zdecydowana większość zaznacza bowiem na skali kolejno cyfry: 2, 3 i 4. Zwraca 

uwagę fakt, że wybierając wśród pozytywnych cech, tylko dwóch uczestników 

zaznaczyło każdorazowo jedynie tylko raz cyfrę 7, oznaczającą najbardziej 

pozytywne cechy. Ilustruje to poniższa tabela: 
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TABELA NR. 1 

Nr 

zaznaczonej 

przez 

uczestnika 

cyfry na 

skali od 1-7 1 2 3 4 5 6 7   

Głupi 0 5 15 18 7 4  0 Mądry 

Bierny 2 15 14 8 5 0  0 Aktywny 

Słaby 1 18 14 5 5 2  0 Mocny 

Pozbawiony 

ambicji 0 14 16 8 6 5  0 Ambitny 

Niechętny 3 11 15 12 5 4  0 Chętny 

Zły 0 6 11 24 6 3  0 Dobry 

Uległy 1 12 13 13 7 3 1 Dominujący 

Leniwy 3 12 15 14 4 1 1 Pracowity 

 

Suma określonych przez 50 uczestników wybranych cyfr, z których 

każda określała stopień istnienia danej cechy w skali od 1 do 7   

  

 

Wyraźnie widać zmianę tego myślenia po szkoleniu. Przedstawia to poniższa tabela 

(tabela nr 2), której wyniki zliczone były według tej samej zasady, wg. której 

uczestnicy szkolenia oceniali  osoby zadłużone z ankiety pre.  

W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu, największa ilość zaznaczonych 

odpowiedzi wyraźnie przechyla się w stronę prawą, gdzie znajdują się pozytywne 

cechy charakteru. Widać też, że myślenie o dłużniku z negatywnego, staje się 

bardziej neutralne i obiektywne. Wskazuje na to największa ilość odpowiedzi 

zaznaczonych na samym środku skali, znajdujących się pod cyfrą nr 4 – a zatem 

wizerunek ten nie jest już tak skrajnie negatywny, jak był przed szkoleniami. 
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TABELA NUMER 2 

Skala:  

od 1-7 

 

1 2 3 4 5 6 7   

G łupi 0 8 10 16 7 1 0 Mądry 

Bierny 4 6 11 10 11 2 0 Aktywny 

Słaby 1 9 11 15 5 0 0 Mocny 

Pozbawiony 

ambicji 2 4 10 16 8 1 0 Ambitny 

Niechętny 2 9 12 11 10 0 0 Chętny 

Zły 0 6 12 21 4 0 0 Dobry 

Uległy 1 5 14 14 7 2 0 Dominujący 

Leniwy 2 6 9 13 4 0 0 Pracowity 

  

Suma określonych przez 50 uczestników wybranych 

cyfr, z których każda określała  stopień istnienia 

danej cechy w skali od 1 do 7   

 

 

Warto zaznaczyć, że zmienia się też myślenie o osobie zadłużonej w innych 

wynikach płynących z ankiet. Szczególnie zauważalne jest to w odpowiedzi na 

pytanie  numer 2, gdzie ankietowany jest pytany o przyczyny niewypłacalności 

dłużniczej.  

Z podanych odpowiedzi wynika, że staje się ona kimś, kogo zaczyna się rozumieć, 

nie zaś odrzucać - uczestnicy pytani o coś najważniejszego czy wręcz kluczowego, a 

mianowicie przyczyny niewypłacalności dłużnika zmieniają bowiem swoje 

przekonania. 

26 osób w ankiecie pre jako przyczynę zaznacza odpowiedź „nieodpowiedzialność”, 

potem 17 „czynniki losowe”, a 4 na końcu „cwaniactwo”.  
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RYS I:PRZYCZYNY NIEWYPŁACALNOŚCI - ODPOWIEDZI W ANKIECIE PRE 

 

Jednak na uwagę zasługuje fakt, że już w ankiecie post odpowiedź, że przyczyną 

niewypłacalności dłużniczej jest „cwaniactwo” przez nikogo nie zostaje uwzględniona. 

I już tylko 20 osób zaznacza odpowiedź „nieodpowiedzialność”. Pozostałe 

odpowiedzi uczestników to „czynniki losowe”. 

 

RYS II: PRZYCZYNY NIEWYPŁACALNOŚCI - ODPOWIEDZI W ANKIECIE 

POST 

 

Przyczyny
niewypłacalności
dłużniczej

nieodpowiedzialność

czynniki losowe

cwaniactwo

Przyczyny
niewypłacalności
dłużniczej:

nieodpowiedzialność

czynniki losowe

cwaniactwo
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W przypadku odpowiedzi na pytanie nr 13, czyli jakiej pomocy potrzebuje 

dłużnik, odpowiedzi w ankietach pre i post są niemal identyczne. W ankiecie pre 

zdaniem uczestników szkolenia niewypłacalni dłużnicy potrzebują przede wszystkim 

pomocy w formie oddłużenia i pomocy finansowej – tak twierdzi 25 osób; 26 osób 

zaś uważa, że pomocą byłaby praca socjalna. 

 

WYKRES I: ODPOWIEDZI W ANKIECIE PRE 

W ankiecie post 24 osób uważa zaś, że oddłużenia i pomocy finansowej, a 22 

twierdzi, że pracy socjalnej. Po raz pierwszy pojawia się też odpowiedź, że dłużnik 

nie potrzebuje żadnej pomocy. Zakreśla ją jedna osoba.   

 

WYKRES 2: ODPOWIEDZI W ANKIECIE POST 
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OCENA WZROSTU WIEDZY DOKONANA PRZEZ SAMYCH UCZESTNIKÓW 

W odpowiedziach na serię tych pytań, po ukończonych szkoleniach, 

dotyczących wzrostu wiedzy, zwraca szczególnie uwagę radyklany spadek 

odpowiedzi określających poziom wiedzy jako „niski” lub „brak umiejętności”. 

Ilustruje to poniższy wykres. Podobnie, zwraca uwagę zmiana określenia 

poziomu swoich umiejętności z „przeciętnego poziomu”, na „dobry poziom” (w 

niektórych odpowiedziach deklarowało tę zmianę nawet 13 osób), a także z 

„dobrego” na „bardzo dobry” u 2 osób.  

Średnio, ponad połowa osób, która oddała ankiety – bo aż 26 ankieterów - 

określa swój stan wiedzy po szkoleniach jako dobry. 

Warto podkreślić, że ocena ta była subiektywna i wydawana przez samych 

uczestników. Opisywała ona zatem ich osobiste odczucia i samoocenę, nie 

weryfikowaną przez osobę z zewnątrz. 

 

 

Zasady przyznawania ocen 

W tym przypadku, uczestnicy mieli za zadanie ocenienie samodzielnie osobistych 

umiejętności koniecznych w pracy z osobami zadłużonymi i ich bliskimi.  

Do wyboru mieli 5 odpowiedzi: A-brak umiejętności, B-niski poziom, C-przeciętny, D-

dobry poziom, E-bardzo dobry poziom. 
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Swoje umiejętności oceniali wówczas gdy wypełniali całą ankietę pre i post czyli 

przed szkoleniami oraz tuż po ich zakończeniu.  

 

 

 

SPADEK ODPOWIEDZI „BRAK UMIEJĘTNOŚCI” W ANKIETACH POST 

 

SPADEK ODPOWIEDZI „NISKI POZIOM” W ANKIETACH POST 
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SPADEK ODPOWIEDZI „PRZECIĘTNY POZIOM” W ANKIETACH POST 

 

WZROST ODPOWIEDZI „DOBRY POZIOM” W ANKIETACH POST 
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WZROST ODPOWIEDZI „BARDZO DOBRY POZIOM” W ANKIETACH POST 

Oto szczegółowe odpowiedzi uczestników opisujące własne umiejętności w 

poszczególnych zagadnieniach, przy czym znów trzeba zaznaczyć, że w kilku 

ankietach zabrakło odpowiedzi na poszczególne pytania, stąd wynika różnica w 

sumie wszystkich odpowiedzi.  

 

1.Rozpoznawanie problemów dłużnika oraz diagnoza potrzeb. 

 

Rozpoznawanie problemów 
dłużnika oraz diagnoza 
potrzeb. 

  

Brak umiejętności 2 0 

Niski poziom 4 1 

Przeciętny 17 10 

Dobry 23 28 

Bardzo dobry 2 3 

 (różnica punktów wynika z faktu, że nie podano odpowiedzi w 5 ankietach post) 

2. Motywowanie do działań – np. prowadzenie budżetu domowego, udziału w grupie wsparcia, itd. 

Motywowanie do działań – np. 
prowadzenie budżetu 
domowego, udziału w grupie 
wsparcia, itd. 

  

Brak umiejętności 0 0 

Niski poziom 6 1 
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Przeciętny 21 7 

Dobry 20 31 

Bardzo dobry 1 3 

 

 (różnica punktów wynika z faktu, że nie podano odpowiedzi w 5 ankietach post) 

3.Planowanie różnych form pracy, np. opracowanie Indywidualnego Planu Wyjścia z Zadłużenia, itd 

Planowanie różnych form 
pracy, np. opracowanie 
Indywidualnego Planu Wyjścia 
z Zadłużenia, itd. 

Ankieta PRE Ankieta POST 

Brak umiejętności 6 1 

Niski poziom 14 3 

Przeciętny 12 13 

Dobry 15 24 

Bardzo dobry 1 3 

 (różnica punktów wynika z faktu, że nie podano odpowiedzi w 4 ankietach post) 

4.Udzielanie podstawowego doradztwa w zakresie prawa i finansów osobistych 

Udzielanie podstawowego 
doradztwa w zakresie prawa i 
finansów osobistych 

Ankieta PRE Ankieta POST 

Brak umiejętności 5 2 

Niski poziom 13 6 

Przeciętny 20 13 

Dobry 8 21 

Bardzo dobry 1 2 

 (różnica punktów wynika z faktu, że nie podano odpowiedzi w 3 ankietach post) 

5.Udzielanie wsparcia osobom bliskim dłużnika – pomocy w zorganizowaniu interwencji motywującej 

Udzielanie wsparcia osobom 
bliskim dłużnika – pomocy w 
zorganizowaniu interwencji 
motywującej 

Ankieta PRE Ankieta POST 

Brak umiejętności 4 2 

Niski poziom 9 2 

Przeciętny 14 10 

Dobry 18 27 

Bardzo dobry 1 3 

 (różnica punktów wynika z faktu, że nie podano odpowiedzi w 2 ankietach post) 
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OCENA PROWADZENIA SZKOLEŃ 

Wyniki oceny prowadzenia szkoleń są bardzo zadowalające. ¾ uczestników 

ocenia je jako kompetentne i wiarygodne, atrakcyjne i komunikatywne. A 86 

procent uczestników uważa, że przekazane materiały edukacyjne oraz środki i 

pomoce dydaktyczne są na wysokim poziomie, a zakres ich zawartości 

merytorycznej jest optymalny. 

 

Oceny przyznawano w skali czterostopniowej – od 0 do 3. 

W skali od 0 do 3 (gdzie 0 oznaczało „bardzo nisko”, 1 „nisko”, 2 „średnio” 3 

„wysoce”) , aż 38 osób oceniło szkolenie najwyższą notą, czyli jako kompetentne i 

wiarygodne (dając najwyższa punktację czyli 3); notę niżej dało 10 uczestników co 

oznacza, że przez wszystkich zostało ocenione wysoko (nikt nie ocenił tej kategorii 

słowami „nisko” lub „bardzo nisko” – „wysoce” kompetentne i wiarygodne oceniło 38 

osób, a 10 jako „średnio”). 

Podobnie wysokie oceny przedstawiały się w odpowiedzi na pytanie o 

komunikatywność i czytelność szkolenia. Tu 38 osób uznało zajęcia za wysoce 

komunikatywne i czytelne, 10 zaś oceniło je jako „średnio” komunikatywne i 

czytelne. Ocen negatywnych, jak w kategorii wyżej, nie było. 

Kolejne oceny przedstawiały się następująco: za wysoce atrakcyjne szkolenie, jeśli 

oceniać sposób prowadzenia zajęć, uznało je 39 osób, za „średnio” atrakcyjne 7 

osób, zaś za „nisko” atrakcyjne jedynie dwie osoby. 

Warunki organizacyjne szkolenia 

W tym przypadku uczestnicy oceniając poszczególne elementy szkolenia mieli 

do wyboru przymiotniki typu: optymalne, obojętne, niekorzystne, niejasne etc. 

Miejsce szkolenia oceniono dobrze: jako obojętne (15 osób) lub optymalne 

(28) – jedynie 5 osób oceniło je jako niekorzystne. 
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Także jakość materiałów dydaktycznych została oceniona bardzo wysoko. Aż 

43 osoby, ilość i jakość otrzymanych materiałów szkoleniowych, uznała za wysoką, 

jedynie 5 osób zaznaczyło opcję „średnia” (nikt nie zaznaczył opcji „mała”, co 

oznacza, że nie było ocen negatywnych. 

Zastosowane środki i pomoce dydaktyczne 43 osoby oceniły kategorią 

„optymalne”; jedynie 4 osoby uznały je za „zbyt skromne”, za to jedna z osób za 

„przesadnie rozbudowane”. 

Czytelność struktury szkolenia (celów, metod, etapów) była według 

uczestników klarowna i jasna w stopniu najwyższym - i tak oceniło je aż 40 osób; 

tylko dla 5 osób wspomniana czytelność okazała się być „zawiła”, a dla 3 „niejasna”.  

A dyscyplina realizacji szkolenia przez większość uczestników została oceniona jako 

optymalna (41 osób), a jedynie 6 osób uznało ją za przesadnie liberalną, zaś jedna 

osoba, za „przesadnie sztywną”. 

 

EFEKTYWNOŚĆ SZKOLENIA 

Wyniki dotyczące efektywności szkolenia są bardzo zadowalające. Uczestnicy 

uznali szkolenia za przydatne dla pracy, którą wykonują – „tak” na to pytanie 

odpowiedziało aż 43 uczestników, na 48 wypełnionych w tym punkcie ankiet. 

Za interesujące i użyteczne uznało szkolenia aż 36 osób. Także aż 40 osób 

poleci je kolegom z pracy i aż 40 osób jest skłonna do dalszej współpracy. 

Oto szczegółowe wyniki wszystkich oddanych odpowiedzi. 

Odpowiadając na pytanie: w jakim stopniu odbyte szkolenie będzie przydatne 

w Twojej pracy? uczestnicy mogli wybrać cztery możliwe odpowiedzi, oceniając 

przydatność w skali czterostopniowej – od 0 do 3. 

Aż 23 uczestników, zaznaczyło z możliwych do wyboru ocen od 0 do 3, ocenę 3; a 

20 zaznaczyło ocenę 2, co oznacza, że w sumie szkolenie u 43 osób znacząco  

podniosło wiedzę i wiedzę tę będą mogli wykorzystać w pracy. Szkolenie 

„nieprzydatnym” okazało się dla jednej osoby (zaznaczyła cyfrę 0), zaś „średnio 

przydatne” dla 7 osób (wybrali cyfrę 1). 
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Kolejna sekwencja pytań oceniała metodę pracy z zadłużonymi, 

zaprezentowaną na szkoleniu. Odpowiedzi na pytania dotyczące podejścia do 

pomagania dłużnikom można było udzielać poprzez wybór jednej z 5 opcji: „tak”, 

„raczej tak”, „trudno powiedzieć”, „raczej nie”, „zdecydowanie nie”. 

Odpowiedzi te przedstawiały się następująco: 

 Za słuszne i obiecujące uznało je 39 osób (zaznaczając odpowiedzi „tak” i 

„raczej tak”); odpowiedź „trudno powiedzieć” zaznaczyło 10 osób, „raczej nie” 

zaznaczyła tylko jedna osoba. 

 Za wykonalne w zaplanowanych warunkach: 15 osób zaznaczyło odpowiedź 

„tak”, a 17 odpowiedź „raczej tak”. Tylko 12 osób odpowiedziało „trudno 

powiedzieć” a 3 zaznaczyło opcję „raczej nie”. 

 Za interesujące i użyteczne z perspektywy potrzeb wykonywanego przez 

uczestników stanowiska pracy, uznało 36 uczestników (odpowiedzi „tak” 

zaznaczyło 17 osób, a „raczej tak” 19 osób). Odpowiedzi „trudno powiedzieć” i 

„raczej nie” prezentowały się identycznie, czyli, po 7 odpowiedzi dla każdej z 

nich. 

Na pytanie: czy polecisz proponowane podejście pomagania dłużnikom swoim 

kolegom w pracy, aż 25 osób odpowiedziało „tak”, a 15 „raczej tak”, co oznacza, że 

aż 40 osób poleci szkolenie i sposób pracy innym osobom. „Trudno powiedzieć” 

odpowiedziało jedynie 8 osób, i tylko 2 osoby zaznaczyły odpowiedź „raczej nie”. 

Na pytanie: czy będziesz zachęcać swoich zadłużonych podopiecznych do udziału w 

Programie Wsparcia, tu aż 37 osób odpowiedziało twierdząco („tak” zaznaczyło 21 

osób, a „raczej tak” 16 osób). 11 osób zaś odpowiedziało „trudno powiedzieć”. A 

zatem aż 37 pracowników pomagających osobom zadłużonym poleci pracę 

proponowaną w Programie Wsparcia. 

Na pytanie: czy szkolenie umożliwi Ci wykonywanie dodatkowych czynności 

zawodowych, zdecydowanie tak odpowiedziało 31 osób, zaś 17 odpowiedziało na to 

pytanie negatywnie (do wyboru uczestnicy mieli jedynie dwie opcje – odpowiedź „tak” 

i „nie”.) 

I ostatnie z tej serii pytań: czy jesteś skłonna/y do dalszej współpracy w ramach 

programu wsparcia, np. konsultowania, nadzorowania indywidualnych Programów 
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Wyjścia z Zadłużenia, przekazywania informacji zwrotnych itd. Aż 40 osób 

odpowiedziało pozytywnie (22 osoby „tak”, 18 osób „raczej tak”) i chciałoby 

współpracować dalej w ramach Programu Wsparcia. Tylko 4 odpowiedzi były 

negatywne („raczej nie” zaznaczyło 3 osoby, „zdecydowanie nie” 1 osoba). 

 

WNIOSKI 

Mając na uwadze fakt, że niemal połowa uczestników szkoleń, przed podjęciem 

uczestnictwa w nich, miała błędną wiedzę na temat podstawowych zagadnień 

dotyczących problematyki zadłużenia – rekomenduje się w województwie 

mazowieckim realizację tego rodzaju szkoleń na szerszą skalę. Fakt, że 

windykatorzy, komornicy, pracownicy pomocy społecznej i kuratorzy mają nikłą 

wiedzę na temat zagadnień związanych z pracą z osobą zadłużoną, i tego jak jej 

nieść pomoc, niepokoi. Warto też przypomnieć, że chętnych na szkolenia było ponad 

90 osób, zatem zainteresowanie oraz potrzeba edukowania w obszarze problematyki 

zadłużenia jest i należy na nią odpowiedzieć. 

Biorąc pod uwagę wyniki ewaluacji – koniecznym jest także kontynuowanie tego 

projektu, poprzez rozszerzenie go o zajęcia zarówno na poziomie podstawowym, jak 

i zaawansowanym. Rekomendowane jest realizowanie szkoleń dwóch rodzajów: 

prowadzonych jako kontynuacja niniejszego projektu (np. 3 dniowych, rozszerzonych 

szkoleń i warsztatów) , jak i powtórzenie zrealizowanych szkoleń, dla kolejnych grup 

osób.  

Kolejną rekomendacją jest stworzenie kampanii społecznej poświęconej osobom 

zadłużonym, adresowanej do osób zawodowo zajmujących się dłużnikami  – zły 

wizerunek tych osób, jaki wynika z tej ewaluacji oraz powszechna ich stygmatyzacja 

oraz niechęć wobec nich, jaka wynika z przeprowadzonej ankiety, nie inspirują do 

zmiany postaw wśród dłużników. Dłużnicy często wstydzą się swoich długów, jak i 

ukrywają je nawet przed bliskimi. Często także w obecnych czasach są to osoby, 

które wpadły w pułapkę zadłużenia w sposób niezawiniony (wzrost kursu franka 

szwajcarskiego, odziedziczone po rodzicach długi etc). 

Należy także stworzyć szeroko dostępne programy wsparcia zadłużonych – 

Fundacja Inspiratornia jest w stałym kontakcie z grupami Anonimowych Dłużników. 
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Osoby te często nie potrafią poradzić sobie zarówno z zagadnieniami prawnymi, jak i 

stresem związanym z istniejącym zadłużeniem. Sugerowanym jest przeprowadzenie 

warsztatów dla osób zadłużonych, jako jeden z elementów kontynuacji projektu.  

 

Możliwość wykorzystania efektów projektu lub zdobytych doświadczeń 

po zakończeniu realizacji projektu – trwałość projektu 

Wnioski płynące z projektu są podstawą do projektowania kolejnych edycji 

Projektu i  dalszych działań szkoleniowych kadry osób pracujących z 

zadłużonym, niewypłacalnym klientem. Planowane jest złożenie wniosku do 

Narodowego Banku Polskiego w którym przedstawimy projekt, który miałby być 

kontynuacją zrealizowanych szkoleń.  

Zainteresowanie mediów tym tematem zainspirowało także Fundację 

Inspiratornia do przygotowania w przyszłości projektu działań edukacyjnych 

ukierunkowanych na ogół społeczeństwa – np. poprzez kampanię społeczną i 

dzięki niej nawiązania szerszej współpracy z mediami w ramach szerokiej 

edukacji ekonomicznej 

Zebrane rezultaty projektu mogą stanowić podstawę projektowania dalszych 

działań w zakresie przeciwdziałania skutkom zadłużenia/niewypłacalności w 

ramach: 

 - polityki społecznej – np. lokalnych strategiach; wyniki projektu zostaną 

przedstawione Dyrektorowi Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu 

Miasta Warszawa 

- współpracy z Funduszem Rozwiązywania Problemów Hazardowych – celem 

wdrażania dobrych praktyk wobec grupy osób uzależnionych od hazardu, w 

większości niewypłacalnych dłużników. 

Reprezentanci Fundacji przedstawią wyniki tego projektu, na spotkaniu z 

kierownikiem Funduszu Hazardowego, panią Danutą Muszyńską oraz panią 

Barbarą Kucharską, dyrektorem Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej 

oraz na spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego w warszawskim Urzędzie 

Miasta.   
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