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I. Uzasadnienie badania 
 
 

Województwo kujawsko-pomorskie z uwagi na swoje strategiczne położenie w centralnej 
Polsce posiada wysoki potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego, który powiązany jest z 
dostępnością transportową i komunikacyjną regionu. Przez terytorium województwa 
przebiegają korytarze europejskie zaliczane do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T 
m.in. korytarz nr VI Gdańsk – Toruń – Katowice – Gorzyczki – kierunek: Republika Czeska. 
Przez kujawsko-pomorskie przebiegają istotne połączenia drogowe i kolejowe, łączące 
bałtyckie porty i ośrodki miejskie z kluczowymi miastami centralnej Polski, takie jak 
autostrada A1 czy tzw. magistrala węglowa – linia kolejowa nr 131). Poprawa infrastruktury 
transportowej i komunikacyjnej powinna z założenia wpłynąć na dynamiczny rozwój ruchu o 
charakterze regionalnym (komunikacji i transportu publicznego) oraz ruchu tranzytowego na 
szczeblu krajowym i międzynarodowym.  
 

Dostępność transportowa i komunikacyjna stanowi jeden z podstawowych celów rozwoju 
określonych w dokumentach krajowych: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030 (KPZK), Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR), Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku, (z perspektywą do 2030 r.), a także w 
dokumentach regionalnych (Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 
2020 - Plan modernizacji 2020+ oraz Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 
do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+). Na problem niskiej dostępności 
transportowej kraju w układzie europejskim wskazywała także diagnoza przygotowana na 
potrzeby Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Problem ten nadal pozostaje aktualny, 
dlatego też w ramach polityki spójności w perspektywie 2021-2027 planowane są środki na 
działania dotyczące zwiększenia dostępności komunikacyjnej. Warto zwrócić również uwagę 
na działania podejmowane przez Unię Europejską, które obejmują także kwestie budowy 
bezpiecznego, zrównoważonego i połączonego transportu, mającego wspierać budowanie 
integracji społecznej oraz swobodnego przepływu osób, towarów czy usług.  
 

Dokumentem, w którym doszczegółowione zostały najważniejsze zadania do zrealizowania 
w obszarze transportu województwa jest „Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji 
Drogowej i Kolejowej 2014-2020” przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r.  
Plan stanowił podstawowe narzędzie realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-
pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ w zakresie spójności przestrzennej i 
dostępności komunikacyjnej regionu. Opracowanie Planu było jednym z tzw. warunków ex-
ante, od wypełnienia którego uzależnione było rozpoczęcie wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WK-P 2014-2020) w obszarze Celu Tematycznego 7 „Promowanie zrównoważonego 
transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury 
sieciowej”. Warunek ten związany był z przygotowaniem kompleksowego planu w zakresie 
inwestycji transportowych, które poprawiają łączność z bazową siecią TEN-T. 
 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020 wypełnienie Celu Tematycznego 7 zaplanowano w Osi 5 Spójność 
wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu. Pierwotnie zakładano, że interwencje będą 
realizowane w ramach trzech priorytetów inwestycyjnych tj.: 

 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. Co istotne, 
w Programie zaplanowano wsparcie przeznaczone na infrastrukturę drogową wraz z 



 

 

3 

 

 

infrastrukturą towarzyszącą z uwzględnieniem działań przyczyniających się do 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 7c Rozwój i usprawnienie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i 
niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i 
transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów 
lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej. 

 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych 
systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu 
hałasu. W Programie realizowane są inwestycje związane z poprawą stanu sieci 
kolejowej oraz dworców, przystanków i innych obiektów do obsługi transportu 
pasażerskiego. 

W toku ustaleń z Komisją Europejską w lipcu 2018 roku podjęto decyzję o usunięciu typu 
wsparcia wskazanego w Priorytecie 7c, pozostawiając jedynie inwestycje drogowe i 
kolejowe. 

Dodatkowo w 2022 roku w ramach dodanej do Programu w związku z pandemią COVID-19 
Osi Priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii 
covid-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność podpisano umowę na projekt pt. „Zakup 
elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego”, który również wpisuje się w obszar objęty niniejszym 
badaniem.  

Tabela: Działania i nabory objęte badaniem1 

Oś PI 
Działanie w RPO WK-P 
2014-2020 

Liczba 
naborów 
uwzględniona 
w badaniu 

Liczba 
podpisanych 
umów 
objętych 
badaniem 

Wkład UE w 
umowach (PLN) 

Alokacja ogółem w 
działaniach / 
poddziałaniach (PLN)* 

5 7b 
5.1. Infrastruktura 
drogowa 

27 43 715 839 423 769 481 626 

5 7d 
5.3 Infrastruktura 
kolejowa 

4 6 231 859 630 235 718 889 

13 13i 
13.2 Regionalny transport 
niskoemisyjny 

1 1 70 499 103 71 589 604 

Razem: 33 50 1 018 198 156 1 076 790 119 

Alokacja RPO WK-P 2014-2020 w zł 8 458 190 911 

Udział alokacji przeznaczonej na działania realizowane w polityce terytorialnej w ogólnej 
alokacji Programu 

12,73%  

*średni kurs euro z 29.06.2022 roku: 1 euro = 4,6869 zł 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 (stan 
na 1.10.2022) oraz załącznika nr 7 do SzOOP z dn. 21.09.2022 r.  

 

 
1 Szczegółowe zestawienie projektów objętych badaniem zawarto w załączniku do OPZ.  
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W ramach ewaluacji analizom poddane zostanie w sumie 50 projektów, z czego 
zdecydowana większość dotyczy infrastruktury drogowej. Projektem, który ma największą 
wartość jest rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża 
(wartość projektu to ponad 89 mln zł), natomiast najmniejszy koszt dotyczy projektu 
przebudowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w gminie Choceń (443 tys. zł). 
Ponad połowa inwestycji, które poddane zostaną analizie została już zakończona, jest to 
zatem dobry moment do przeprowadzenia badania ich wpływu na dostępność drogową i 
kolejową regionu. 
 
Ewaluacja realizowana jest w związku z wymogiem przeprowadzenia oceny wpływu 
interwencji na poziomie osi priorytetowych wynikającym z art. 56 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 oraz Wytycznych w zakresie ewaluacji 
polityki spójności na lata 2014-2020. Niniejsze badanie umożliwi analizę efektów interwencji 
ujętych w 5 Osi Priorytetowej RPO WK-P 2014-2020, w ramach której zaplanowano 
finansowanie działań wynikających między innymi ze Strategii rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ dotyczących transportowej 
spójności wewnątrzregionalnej. 
Wyniki przedmiotowego badania oprócz wymiaru sprawozdawczego zostaną wykorzystane 
na etapie przygotowań do uruchomienia konkursów na realizacje projektów drogowych i 
kolejowych, które będą realizowane ze środków perspektywy 2021-2027. 

II. Cel badania 
 
Celem badania jest określenie wpływu działań realizowanych w ramach Osi priorytetowej 5 
RPO WK-P na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności komunikacyjnej kolejowej i 
drogowej regionu poprzez budowanie zrównoważonych połączeń transportowych oraz ich 
oddziaływanie na mieszkańców Kujaw i Pomorza. 

III. Główne kryteria ewaluacyjne 
 
Głównymi kryteriami oceny, jakimi powinien posługiwać się Wykonawca w trakcie 
przeprowadzania badania będą: 
 

 Skuteczność pozwalająca ocenić w jakim stopniu działania podjęte w ramach RPO 
WK-P 2014-2020 w obszarze transportu drogowego i kolejowego wpłynęły na 
osiągnięcie zakładanych celów; 

 Użyteczność pozwalająca ocenić rzeczywiste efekty realizacji Programu w obszarze 
transportu drogowego i kolejowego, także te nieprzewidziane odnosząc je do wyzwań 
społeczno-ekonomicznych w badanym obszarze; 

 Oddziaływanie określające związek pomiędzy celami projektów poddawanych 
analizie i celami ogólnymi Programu, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione w 
projektach miały wpływ na mieszkańców regionu. 
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IV. Obszary oraz pytania badawcze 
 
W ramach zaplanowanego badania ewaluacyjnego można wyróżnić następujące obszary 
badawcze: 

1. Ocena użyteczności i skuteczności wsparcia realizowanego w Osi 5. RPO WK-P 
2014-2020. 

2. Oddziaływanie projektów z obszaru infrastruktury drogowej i kolejowej na dostępność 
komunikacyjną w regionie. 

3. Identyfikacja dobrych praktyk projektów z obszaru dostępności komunikacyjnej 
drogowej i kolejowej realizowanych z regionalnych i krajowych środków unijnych wraz 
ze wskazaniem kluczowych wyzwań w tym obszarze w perspektywie 2021-2027. 

 

Do poszczególnych obszarów badawczych zostały przyporządkowane pytania: 

Obszar badawczy Pytania badawcze 

1. Ocena użyteczności i 
skuteczności wsparcia 
realizowanego w Osi 5. 
RPO  
WK-P 2014-2020 

1. Jak w wymiarze przestrzennym kształtuje się kwestia 
dostępności komunikacyjnej poszczególnych gmin do 
największych ośrodków miejskich województwa? 

2. Jak wygląda rozkład udzielonego wsparcia w 
obszarze dostępności komunikacyjnej w 
perspektywie 2014-2020 w wymiarze przestrzennym?  

3. Czy realizowane w ramach Osi 5 projekty były 
użyteczne, tzn. czy były realizowane w miejscach 
gdzie zachodzi potrzeba poprawy dostępności 
komunikacyjnej? 
 Czy usprawniony został ruch pojazdów na 

drodze? 
 Czy skrócony został czas przejazdów, a przez to 

emisja pyłów? 
4. Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne miały wpływ 

na skuteczność projektów realizowanych w Osi 5? 
5. Jakie najczęstsze bariery i trudności w realizacji 

projektów dotyczących dostępności komunikacyjnej 
wystąpiły w ramach RPO WK-P 2014-2020? Jak 
okres pandemii oraz zachodzących zjawisk 
gospodarczych miał wpływ na wdrażanie projektów? 
Czy udało się wprowadzić środki zaradcze 
likwidujące wyodrębnione bariery/problemy?  

6. Czy pozakonkursowy tryb wyboru projektów z 
obszaru dostępności komunikacyjnej drogowej i 
kolejowej okazał się skuteczny? 

7. W jaki w sposób w projektach zapewnione jest 
wypełnianie zasad horyzontalnych, w szczególności 
zasady zrównoważonego rozwoju? 

8. Jak działania podjęte w ramach Osi 5 RPO WK-P 
2014-2020 wpisują się w politykę transportową Unii 
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Europejskiej, zwłaszcza pod kątem kamieni milowych 
dla inteligentnej i zrównoważonej przyszłości? 

2. Oddziaływanie 
projektów z obszaru 
infrastruktury drogowej  
i kolejowej na 
dostępność 
komunikacyjną w 
regionie 

1. Czy, a jeśli tak to które zrealizowane projekty miały 
największy wpływ na polepszenie dostępności 
komunikacyjnej w regionie? 

2. Czy zrealizowane projekty pobudziły kolejne 
inwestycje (m. in. efekty synergii2, mnożnikowe3)? 

3. Identyfikacja dobrych 
praktyk projektów z 
obszaru dostępności 
komunikacyjnej 
drogowej i kolejowej 
realizowanych z 
regionalnych i 
krajowych środków 
unijnych wraz ze 
wskazaniem 
kluczowych wyzwań w 
tym obszarze w 
perspektywie 2021-2027 

1. Jakie są oczekiwania mieszkańców dotyczące 
dostępności komunikacyjnej regionu w przyszłości? 

2. Jakie dobre praktyki z realizacji projektów w obszarze 
dostępności komunikacyjnej można wskazać? 

3. Jakie są kluczowe wyzwania w zakresie budowania 
sieci komunikacyjnej w województwie kujawsko-
pomorskim, które powinny wymagać wsparcia w 
ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027? 
Czy, a jeśli tak, to jakich dodatkowych zmian należy 
dokonać w zaplanowanym  sposobie realizacji 
projektów?  
 

 

 
Wykonawca przygotowując ofertę powinien zaprezentować szczegółową koncepcję badania, 
która odpowiadać będzie na wszystkie zadane powyżej pytania badawcze. Tam, gdzie to 
stosowne dopuszcza się możliwość zadania dodatkowych pytań. 

V. Odbiorcy badania 
 
Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na lata 2014-2020, Departament Infrastruktury Drogowej 
UM WK-P , Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020, Grupa Sterująca Ewaluacją 
RPO WK-P na lata 2014-2020, Komisja Europejska. 

  

 
2 Wykonawca zbada czy realizowano projekty spójne, tj. mające części wspólne dotyczące np. 
obszaru zakładanego oddziaływania, interesariuszy, a ich realizacja wpływała na poszczególne efekty. 
3 Wykonawca zbada czy dzięki realizacji projektu na jego obszarze zaobserwowano efekty dodatkowe 
dotyczące polepszenia sytuacji dochodowej mieszkańców, tworzenie nowych firm, lub rozwój już 
istniejących. 
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VI. Zakres ewaluacji 
 
Zakres czasowy 

Badanie powinno obejmować okres od zatwierdzenia RPO WK-P 2014-2020 (16 grudnia 
2014 roku), do 30 września 2022 roku4. 

Zakres podmiotowy 

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do następujących osób - 
grup respondentów: 

- Beneficjenci RPO WK-P na lata 2014-2020; 

- Przedstawiciele IZ zaangażowani w realizację RPO WK-P 2014-2020; 

- Pracownicy Departamentu Infrastruktury Drogowej UM WK-P  

- Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego 5. 

Zakres przedmiotowy 

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie m.in. do następujących 
dokumentów: 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 (z Załącznikami); 

- Program Regionalny: Fundusze Europejskie Dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027; 
aktualna wersja projektu lub zatwierdzona wersja Programu ( w zależności od 
momentu realizacji badania); 

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (z Załącznikami); 

- Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan 
modernizacji 2020+/ Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 
roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ 

- Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020; 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 21 maja 2014 r. z późn. zm.; 

- EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 

- Dokumenty znajdujące się na stronie 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-
2027/  dotyczące perspektywy 2021-2027; 

 
4 Po podpisaniu umowy Zamawiający i Wykonawca mogą doprecyzować dokładną datę zakresu 
czasowego badania. 
5 W odniesieniu do inwestycji kolejowych mieszkańcy powinni zostać zapytani m. in. o efekty 
projektów dotyczących rewitalizacji linii Toruń-Chełmża, infrastruktury dworcowej w Wąbrzeźnie i 
Tucholi. W przypadku pozostałych projektów z obszaru wsparcia kolei działania dotyczyły 
opracowania dokumentacji projektowych, w tym kontekście mieszkańcy powinni zostać zapytani o 
ogólne potrzeby w obszarze dostępności kolejowej w regionie. 
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- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego;  

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 
r.) 

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) 

- Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the 
future 

- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020; 

- Bazy wygenerowane z systemu SL2014;  

- Dokumentacja konkursowa i pozakonkursowa naborów z analizowanego obszaru dla 
RPO WK-P 2014-2020; 

- Okresowe i roczne sprawozdania z realizacji Programu w zakresie osiągania 
wskaźników właściwych dla monitorowania postępu wdrażania RPO WK-P na lata 
2014-2020; 

- Badania ewaluacyjne i inne opracowania powiązane z tematyką analizy;  

- Dane pochodzące ze statystyki publicznej obejmującej statystykę krajową (przede 
wszystkim Główny Urząd Statystyczny) jak i unijną (Eurostat). 

 
Powyższe dokumenty dostępne są m.in. na stronie internetowej www.mojregion.eu oraz w 
siedzibie Zamawiającego. Należy mieć na uwadze, że wskazane powyżej źródła informacji 
nie stanowią katalogu zamkniętego. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wskazać i 
pozyskać dane i dokumenty niezbędne do rzetelnego udzielenia odpowiedzi na wszystkie 
postawione w OPZ pytania badawcze. 
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VII. Metodologia badania 
 
Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania.  

Wykonawca, przeprowadzając badanie, będzie korzystał z różnorodnych metod i technik 
badawczych przy zachowaniu zasady triangulacji metod. Wszystkie prezentowane w ramach 
badania wyniki ilościowe powinny zostać uzupełnione o ich jakościową interpretację. 

 
Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmować następujące minimum: 
1. Analizę podstawowych dokumentów źródłowych (Desk research) obejmującą 

kluczowe dokumenty krajowe i unijne w kontekście transportu wraz z opracowaniem 
podstawowych danych statystycznych, łącznie z ich graficzną i przestrzenną wizualizacją 
w postaci wykresów, kartogramów i/lub kartodiagramów.  

2. Bezpośrednie/telefoniczne/zdalne wywiady pogłębione – pogłębione rozmowy z 
pracownikami IZ RPO WK-P zajmującymi się programowaniem, wdrażaniem i 
zarządzaniem RPO WK-P, a także z pracownikami Departamentu Infrastruktury 
Drogowej minimum 6 wywiadów; 

3. Wywiady CAWI/CATI lub mixed-mode z  beneficjentami  projektów realizowanych w 
ramach OP 5 na pełnej próbie6; 

4. Wywiady CAWI/CATI lub mixed-mode z mieszkańcami województwa kujawsko-
pomorskiego7. 

5. Warsztat ewaluacyjny z adresatami rekomendacji. 
 
Zakłada się, że Wykonawca w ofercie na realizację przedmiotowego badania przedstawi 
propozycję doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury.  
Metodologia badania ewaluacyjnego zaproponowana w ofercie powinna być adekwatna do 
zaproponowanych obszarów badawczych. Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość 
analizy i uzyskane wyniki. Dopuszcza się możliwość zaproponowania przez Wykonawcę 
dodatkowych metod/ technik badawczych ze wskazaniem źródła danych niezbędnych do ich 
przeprowadzenia z zastrzeżeniem, że zaproponowane metody/techniki są użyteczne i 
adekwatne z punktu widzenia celu badania oraz obszarów problemowych.  
Wykonawca poprzedzi ww. badania ankietowe pilotażem. Obejmie ono co najmniej 1% 
ustalonej próby badawczej. Badanie pilotażowe ma służyć sprawdzeniu narzędzi 
badawczych. Wnioski z pilotażu powinny służyć usunięciu błędów narzędzia badawczego, 
ułomności technicznych, językowych, strukturalnych, niedoskonałości zaburzających 
prawidłowy kontakt z respondentem. Raport z pilotażu z ewentualnymi uwagami i 
propozycjami podlega akceptacji Zamawiającego. Jeżeli po przeprowadzonym badaniu 
pilotażowym w procedurze badawczej nie nastąpi znacząca zmiana uzyskane w ten sposób 
dane zostaną włączone do właściwej analizy. 
Techniki wymagające kontaktu bezpośredniego mogą zostać przeprowadzone za 
pośrednictwem mediów elektronicznych w zależności od preferencji respondentów, np. 
kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem takich narzędzi jak Zoom/ClickMeeting/ Microsoft 
Teams itp.  

 
6 Według danych aktualnych na koniec IV kwartału 2022 roku w ramach obszaru objętego badaniem 
podpisano 50 umów.  
7 Opis doboru próby i podejścia do badania mieszkańców będzie stanowił element oceny ofert.  
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Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekty 
wszystkich proponowanych narzędzi badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego 
będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. 
Ostateczna wersja narzędzia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego.  
Przed uruchomieniem właściwej fazy badań terenowych Wykonawca dokona analizy bazy 
kontaktowej beneficjentów projektów pod kątem dostępnych adresów mailowych, numerów 
telefonu, z której wnioski przedstawi Zamawiającemu. W przypadku istotnych braków, lub 
dużej skali powtarzających się ogólnych adresów mailowych Zamawiający we współpracy z 
Wykonawcą podejmie działania mające na celu uzupełnienie danych o kontakty osób, 
rzeczywiście zajmujących się realizacją projektów objętych badaniem. 
W realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, w szczególności z 
Biurem Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 
 

VIII. Realizacja zadania 
Badanie ewaluacyjne powinno być dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegała 
sprawnie i terminowo. Wykonawca powinien zaproponować harmonogram prac nad 
badaniem, w którym zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów 
badania z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zapewni: 

 zrealizowanie celów badania, 
 zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz, 
 sprawną i terminową realizację badania ewaluacyjnego, w tym uwzględnianie w 

trakcie jego realizacji uwag zgłaszanych przez Zamawiającego, wprowadzanie 
koniecznych korekt i poprawek;  

 przekazanie Zamawiającemu na etapie opracowania projektu raportu końcowego 
wszystkich udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, 
wypełnionych ankiet, opracowanych zestawień i baz danych w formatach xls/xlsx, 
sav) otrzymanych w procesie badawczym, przeprowadzenie i nadzorowanie procesu 
zbierania danych, 

 utrzymywanie bieżącego kontaktu z pracownikami Biura Ewaluacji na każdym z 
etapów realizacji badania (w szczególności przez kierownika badania 
odpowiedzialnego za koordynację zespołem badawczym i pozostawanie w stałym 
kontakcie z Zamawiającym tj. udział w spotkaniach, w tym zdalnych odpowiednio do 
potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną), 

 zagwarantowanie dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich 
osób, wchodzących w skład zespołu badawczego, 

 możliwość kontroli pracy Wykonawcy dla zachowania wysokiej jakości badania, a 
także zwrócenie się do Wykonawcy przez Zamawiającego na każdym z etapów 
realizacji badania o usprawnienie prowadzonych działań, 

 informowanie Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach, 
zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu badania i 
innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania, tj. liczby przeprowadzonych w 
danym okresie sprawozdawczym wywiadów, ankiet (sporządzanie cotygodniowego 
krótkiego raportu o zaawansowaniu prac i planach na kolejny tydzień, i przesyłanie 
go drogą elektroniczną do Zamawiającego), 

 informowanie koordynatora merytorycznego projektu o wynikach badania. 
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Planowana usługa obejmować będzie następujące etapy: 

1) Etap obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego, 

2) Etap obejmujący sporządzenie raportu  końcowego,  

3) Etap obejmujący sporządzenie infografiki/dashboardu,  

4) Etap obejmujący sporządzenie prezentacji wyników badania. 

 

 Ad.1 Etap badawczy obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego  

Wykonawca w pierwszej kolejności, tj. w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy 
przedstawi w formie elektronicznej do konsultacji, projekt raportu metodologicznego 
zawierający elementy wskazane w rozdziale IX. Następnie zostaną przeprowadzone 
konsultacje z możliwością zorganizowania spotkania dotyczącego omówienia uwag do 
raportu. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna, pełna wersja raportu 
metodologicznego (z projektami wszystkich narzędzi badawczych) zostanie przekazana w 
wersji elektronicznej w terminie 5 tygodni od zawarcia umowy. Następnie Wykonawca 
dostarczy do Zamawiającego 2 egzemplarze raportu w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz 
na nośniku elektronicznym. 

Ad.2 Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego 

W terminie 16 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
projekt raportu końcowego w formie elektronicznej. Projekt ten zostanie przez 
Zamawiającego poddany konsultacjom, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie 
elementy niniejszego opisu przedmiotu zamówienia opisane w rozdziale IX (w tym oddzielne 
pliki w wersji elektronicznej zawierające dane pierwotne, tj. transkrypcje wywiadów, 
wypełnione ankiety, arkusze obliczeniowe itp. przygotowane w procesie badawczym). 
Kompletny projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, następnie przeprowadzony 
będzie warsztat ewaluacyjny z adresatami rekomendacji, po czym Wykonawca przygotuje 
jego ostateczną wersję i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 20 
tygodni od daty zawarcia umowy. Niedostarczenie we wskazanych terminach 
dokumentów w postaci projektu raportu końcowego, bądź wersji ostatecznej raportu 
końcowego lub dostarczenie dokumentów nieuwzględniających wszystkich elementów 
badania określonych w rozdziale IX jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony 
Wykonawcy. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu końcowego 
zostanie przekazana w formie papierowej (3 egzemplarze) oraz dodatkowo 1 egzemplarz na 
nośniku elektronicznym. 
 
Wszystkie wydrukowane raporty (metodologiczny i końcowy) powinny być przed 
przekazaniem do Zamawiającego podpisane i opieczętowane przez kierownika 
badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczątką nagłówkową Wykonawcy.  
Na podstawie wyników przeprowadzonego badania Wykonawca przedstawi zestawienie 
wniosków i rekomendacji, które zaprezentuje w formie tabelarycznej określającej konkretne 
działania do podjęcia, horyzont czasowy i adresata. Rekomendacje powinny wynikać z 
rozpoznanych w trakcie badania problemów i wniosków a ich zapis powinien być 
jednoznaczny dla adresata i wprost wskazywać na sposób wdrożenia. Zaleca się unikanie 
zbyt dużej liczby rekomendacji oraz stosowanie zasady jedna rekomendacja jeden adresat. 
Wykonawca powinien zachować schemat tabeli zamieszczony poniżej.  
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Lp. Treść wniosku 
(z podaniem 
numeru strony, na 
której omówiono 
wniosek) 

Treść 
rekomendacji 

Adresat 
rekomend
acji 

Sposób 
wdrożenia 
rekomend
acji 

Termin 
wdrożenia 

Klasa 
rekomend
acji 

 

Zamawiający zastrzega, że raport, który będzie się ograniczał tylko do prezentacji 
zebranych danych, bez ich odpowiedniej interpretacji, oceny i wyciągniętych 
wniosków zostanie odesłany do poprawy lub odrzucony. 

 
Ad. 3 Etap obejmujący sporządzenie infografiki/dashboardu. 

W terminie 1 tygodnia od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego 
Zamawiający otrzyma od Wykonawcy projekt infografiki/dashboardu w formie elektronicznej. 
Ostateczna wersja infografiki/dashboardu zostanie przygotowana i zatwierdzona w terminie 
2 tygodni od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego.  
 

Ad.4 Etap obejmujący sporządzenie prezentacji wyników badania: 
W terminie do 7 tygodni od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego 
Wykonawca przeprowadzi prezentację wyników badania na 1 lub 2 spotkaniach w terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym. Minimum tydzień przed terminem każdej z prezentacji 
Wykonawca prześle projekt prezentacji w programie Power Point lub innym w formie 
elektronicznej, który zostanie skonsultowany z Zamawiającym.  
 
Istnieje możliwość przeprowadzenia prezentacji w formie off-line lub on-line po uzgodnieniu 
takiej formy z Zamawiającym, tj. z wykorzystaniem takich narzędzi jak np. Zoom/ 
ClickMeeting / Microsoft Teams i innych w zależności od preferencji Zamawiającego. Liczba 
prezentacji w ww. trybie może zostać zmniejszona do jednej ze względu na możliwość 
jednoczesnego uczestniczenia większej liczby osób w jednym czasie 
 
Łącznie realizacja badania będzie trwała maksymalnie 28 tygodni. 
 
Wszystkie wersje elektroniczne raportu metodologicznego, raportu końcowego, 
infografiki/dashboardu, oraz prezentacji wyników badania powinny być przekazywane 
Zamawiającemu w terminach wynikających z harmonogramu prac. 

IX. Wymagania dotyczące raportów, infografiki/dashboardu oraz prezentacji 
multimedialnej 

 
Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z 
Zamawiającym raportów (metodologicznego i końcowego), infografiki/dashboardu, oraz 
prezentacji multimedialnej. 

Projekt raportu metodologicznego (oraz jego wersja ostateczna) musi zawierać:  

 koncepcję realizacji badania, opis metodologii badania oraz zidentyfikowane 
podstawowe obszary badawcze, które zostaną poddane analizie, narzędzia badawcze, 
plan analizy danych oraz szczegółowy harmonogram badania. 
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Projekt raportu końcowego (oraz jego wersja ostateczna) powinien zawierać następujące 
elementy: 

 spis treści, 
 wprowadzenie zawierające opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis 

okoliczności towarzyszących badaniu, 
 syntetyczny opis zastosowanej metodologii oraz źródła, które zostały wykorzystane w 

badaniu (opis koncepcji badania oraz ocena wykorzystanych metod badawczych), 
 opis wyników badania, ich analiza i interpretacja, 
 rozdział lub aneks zawierający syntetycznie przedstawione (np. w formie tabeli) 

odpowiedzi na postawione pytania badawcze przyporządkowane do poszczególnych 
obszarów badawczych, 

 zestawienie wniosków i rekomendacji, w tabeli wskazanej w OPZ w ad. 2 pkt. VIII 
Realizacja zadania, 

 aneksy przedstawiające wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. użytych w badaniu 
oraz oddzielny plik w wersji elektronicznej zawierający dane pierwotne (transkrypcje 
wywiadów, wypełnione ankiety, arkusze obliczeniowe itp.) otrzymane w procesie 
badawczym. 
 

Ponadto niezbędnym elementem raportu końcowego jest streszczenie sporządzone 
poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, na kilku stronach A4. Streszczenie 
powinno zostać przedstawione Zamawiającemu zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej (z 
zastrzeżeniem, że wersja angielska zostanie przygotowana po ostatecznym zaakceptowaniu 
streszczenia w języku polskim). Streszczenie raportu powinno zawierać nie tylko 
najważniejsze wyniki badań, ale również syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, a 
także przynajmniej akapit lub dwa na temat zastosowanego przez ewaluatora warsztatu / 
podejścia badawczego w celu promowania wiedzy o metodach i technikach badawczych, 
jakie zostały wykorzystane w badaniu. 

Ponadto projekty raportów (metodologicznego i końcowego) i ich ostateczne wersje powinny 
spełniać następujące wymogi: 

 zgodne z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy, 
 zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącymi 

załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, a 
opisy alternatywne wykresów, map i rysunków muszą być umieszczone na etapie 
ostatecznych wersji raportów, 

 sporządzone w języku polskim (oprócz streszczenia raportu końcowego, które 
sporządzone zostanie w języku polskim i angielskim - do wersji ostatecznej raportu), 

 sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, 
 informacje i dane zawarte w raportach wolne od błędów rzeczowych i logicznych, 
 uporządkowane pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania 

graficzne zastosowane w sposób jednolity wpływając na czytelność i przejrzystość 
raportu, 

 optymalna objętość (ilość stron) – wyniki badania muszą zostać przedstawione w 
sposób przystępny dla jego odbiorców, 
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 w przypadku raportu końcowego streszczenie raportu w sposób syntetyczny powinno 
przedstawiać cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze 
wyniki i rekomendacje wypływające z badania ewaluacyjnego, 

 nie stanowią jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi 
respondentów, 

 w sposób rzetelny przedstawiają wyniki badania tzn. przedstawiają analizę i 
interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod 
badawczych (metod zbierania danych), 

 w sposób wyczerpujący przedstawiają wszystkie oczekiwane wyniki badania i 
odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze w ujęciu graficzny, tj.: tabele, 
wykresy i mapy8, 

 sformułowane w raporcie wnioski poparte są przedstawionymi wynikami badania, 
stanowią rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół 
badawczy. 

 

Parametry infografiki/dashboardu: 
Infografika/dashboard musi zawierać najważniejsze informacje otrzymane w trakcie realizacji 
badania przedstawione w formie wizualnej. Dane powinny być zaprezentowane w jasny i 
przystępny sposób i stanowić kombinację tekstu i grafiki, z akcentem na grafikę. 
Infografikę/dashboard należy przygotować w wersji elektronicznej umożliwiającej jej 
późniejszą publikację (np. w  formacie rastrowym JPG, PNG  i/lub wektorowym SVG, itd).  
 

Prezentacja multimedialna 
Prezentacja multimedialna musi zawierać opis badania oraz jego najważniejsze wyniki, a 
także rekomendacje płynące z raportu. Oczekuje się przygotowania i przeprowadzenia 
jednej lub dwóch prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiającym. Prezentację 
multimedialną należy przygotować w takim formacie, aby istniała możliwość zmiany formatu 
standardowego na format 16:9.  

Istnieje możliwość przeprowadzenia prezentacji w formie off-line lub on-line po uzgodnieniu 
takiej formy z Zamawiającym, tj. z wykorzystaniem takich narzędzi jak np. Zoom/ 
ClickMeeting / Microsoft Teams i innych w zależności od preferencji Zamawiającego. Liczba 
prezentacji w ww. trybie może zostać zmniejszona do jednej ze względu na możliwość 
jednoczesnego uczestniczenia większej liczby osób w jednym czasie. 
Zamawiający jest otwarty na wszelkie propozycje zmian technicznych zamówienia w celu 
uzyskania najbardziej odpowiedniego produktu.  
UWAGA: 
Wszystkie produkty badania (raport metodologiczny i końcowy oraz 
infografika/dashboard, i prezentacje) muszą być zgodne ze standardami dostępności 
dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi dotyczącymi przygotowywania 
dokumentów, publikowania treści, organizacji wydarzeń oraz projektowania serwisów 

 
8 Forma przestrzenna analizy danych użyta zostanie w uzasadnionych przypadkach. 
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internetowych dla osób ze szczególnymi potrzebami opracowanymi przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego9. 

 
Zgodnie z Wytycznymi należy zadbać m.in. o:  

• używanie czcionki bezszeryfowej (czyli bez ozdobników, np. Calibri, Arial, Tahoma), 
wielkości min. 11-12 pkt., 

• stosowanie interlinii, czyli odstępu między wierszami min. 1,15 pkt. – zalecany jest 
1,5, 

• dzielenie tekstu na akapity, z zastosowaniem nagłówków i automatycznych spisów 
treści, 

• wyrównywanie tekstu do lewej i nie justowanie go, 
• stosowanie odpowiednich kontrastów kolorów czcionki do tła. Powinny one wynosić 

minimum 4,5 :1. Kontrast możesz sprawdzić na stronie np. contrastchecker.com.  
umieszczanie opisów/tekstów alternatywnych do wklejanych 
obrazów/schematów/map: opis powinien być krótki, treściwy i zawierający 
najważniejsze informacje dla osób niewidomych. 
 

Ponadto na wszystkich materiałach wytworzonych na potrzeby badania wymagane jest 
umieszczenie logo w postaci znaku Fundusze Europejskie z napisem Program Regionalny, 
znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy 
Rzeczpospolita Polska, znaku województwa Kujawsko-Pomorskiego z podpisem 
„Województwo Kujawsko-Pomorskie”, znaku Unii Europejskiej z napisem Europejskie 
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz adnotacji „Badanie finansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020”. 
 

X. Finansowanie badania 
 
Badanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu województwa 
kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

XI. Załącznik  

 
Zestawienie projektów objętych badaniem. 

 

 

 
9 Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 
października 2020 r. 


