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1 WSTĘP 

Celem prezentowanego raportu końcowego jest podsumowanie przebiegu oraz wyników 

zamówienia „Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników 

rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 

2014-2020“, którego przedmiotem było ustalenie wartości wyjściowych i docelowych dwóch 

wybranych wskaźników rezultatu Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska1 w 

ramach osi priorytetowej 4. Konkretnie chodziło o poziom współpracy instytucji na 

pograniczu czesko-polskim oraz poziom postrzegania współegzystencji i współpracy 

społeczności w regionie przygranicznym. 

Raport końcowy zawiera zgodnie z brzmieniem przedmiotu zamówienia metodykę, którą 

zastosowano w ramach realizacji zamówienia, własne wnioski z badań ankietowych, 

określenie wartości wyjściowych i docelowych wskaźników. Przygotowano ponadto 

streszczenie menedżerskie zawierające najistotniejsze informacje oraz wyniki projektu. W 

załączniku w formie tabeli podano kompleksowe wyniki obszernego badania ankietowego, a 

więc ocenę odpowiedzi wszystkich grup docelowych dla całego czesko-polskiego obszaru 

przygranicznego,2 jak również zestawienie wyników odrębnie dla części czeskiej i polskiej. 

 

 

                                                 
1 Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska - nazwa zamówienia zawiera wcześniej stosowaną nazwę w 

brzmieniu: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020. 
2 Badanie ankietowe przebiegało na całym czesko-polskim obszarze przygranicznym. Pojęcie obszaru 

przygranicznego zdefiniowano w dalszej części niniejszego tekstu, opiera się na obszarze programowania 

określonym na potrzeby Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. 
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2 STRESZCZENIE MENEDŻERSKIE 

Badanie ankietowe, jego przebieg i znaczenie: 

Zgodnie z przedmiotem zamówienia na obszarze programowania Programu Interreg V-A 

Republika Czeska - Polska zrealizowano badanie ankietowe (z nawiązującym do niego 

badaniem w terenie) wśród grup docelowych takich jak: samorządy, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy wspólnego region oraz odwiedzający region. Wykonawca 

zagwarantował zbiór o łącznej liczbie 4 600 wypełnionych kwestionariuszy (2 300 dla części 

czeskiej i polskiej) - 2000 kwestionariuszy od mieszkańców, 1000 kwestionariuszy od 

samorządów, 1 000 kwestionariuszy od odwiedzających region oraz 600 kwestionariuszy od 

organizacji pozarządowych (zawsze 50:50 po stronie czeskiej i polskiej). Wykonawca zebrał 

łącznie 4 856 kwestionariuszy. Wyniki badania ankietowego posłużyły jako materiał bazowy 

dla członków panelu ekspertów, którzy następnie na podstawie przeprowadzonego badania, 

jak również swojej własnej wiedzy i doświadczeń, określali wartości wyjściowe oraz 

szacowali wartości docelowe dwóch monitorowanych wskaźników rezultatu dla osi 

priorytetowej 4 Programu (chodziło o wskaźniki „Poziom współpracy instytucji na 

pograniczu czesko-polskim” i „Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy 

społeczności w regionie przygranicznym“). 

Komentarz do wyników badania dla grupy docelowej mieszkańcy wspólnego regionu: 

Z punktu widzenia grupy docelowej mieszkańców wspólnego regionu można zauważyć 

pozytywne podejście mieszkańców do problematyki czesko-polskiej współpracy 

transgranicznej. Prawie 9 z 10 respondentów uważa, iż współpraca ta jest potrzebna. Według 

mieszkańców wspólnego regionu współpraca powinna być rozwijana zwłaszcza w dziedzinie 

sportu, rekreacji, turystyki, kultury, transportu oraz ochrony środowiska naturalnego i 

krajobrazu. Współpraca instytucji administracji publicznej nie jest według mieszkańców aż 

tak istotna. Problemem jest jednak świadomość dotycząca współpracy, którą posiada zaledwie 

około 60% mieszkańców, a w ramach tej grupy respondentów około trzy czwarte zauważa 

efekty wzajemnej współpracy w swoim otoczeniu. W przyszłości konieczne jest 

ukierunkowanie działań na promocję i uwidocznienie efektów współpracy. 8 z 10 

mieszkańców, którzy szukają aktywnego kontaktu z osobami z drugiej strony granicy 

postrzega swoich sąsiadów pozytywnie. 

Komentarz do wyników badania dla grupy docelowej samorządy: 

Reprezentanci administracji publicznej w większości oceniają czesko-polską współpracę 

transgraniczną jako działania mające istotny wpływ na rozwój pogranicza. Według 

reprezentantów administracji publicznej Program Operacyjny w poprzednim okresie 

programowania miał pozytywny wpływ na rozwój czesko-polskiej współpracy 

transgranicznej, a tym samym także na wzajemne postrzeganie obu narodów. Do najlepiej 

ocenianych dziedzin współpracy należy kultura, sport, rekreacja i turystyka, w odróżnieniu do 

mieszkańców, w ramach grupy samorządy, respondenci jako ważną postrzegali współpracę 

miast partnerskich (gmin). Trzy czwarte respondentów przewiduje, iż współpraca będzie się 
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nadal rozwijała. Podsumowując, z partnerem z drugiej strony granicy współpracuje niespełna 

połowa podmiotów (46%), jednak z grona współpracujących większość postrzega współpracę 

pozytywnie. Dla 87% współpraca jest efektywna, 91% posiada pozytywne doświadczenia, 

natomiast 80% współpracujących realizuje współpracę długofalową (co najmniej od 5 lat, 

niektórzy nawet ponad 10 lat). 

Komentarz do wyników badania dla grupy docelowej organizacje pozarządowe: 

Organizacje pozarządowe w większości postrzegają czesko-polską współpracę transgraniczną 

jako typ działań, który posiada istotny wpływ na obszar pogranicza. Pomimo, że takiej 

odpowiedzi udzielił prawie każdy respondent, tylko około 53% z nich zna realny rezultat 

czesko-polskiej współpracy transgranicznej. Ma to związek, podobnie jak w przypadku grupy 

mieszkańców pogranicza z dużym problemem Programu z poprzedniego okresu 

programowania, który stanowiła niedostateczna promocja i widoczność rezultatów. Powinny 

zostać podjęte działania, by nastąpiła poprawa w zakresie rozpowszechniania informacji dot. 

Programu wśród ogółu społeczeństwa. Organizacje pozarządowe jako dziedzinę kluczową dla 

współpracy transgranicznej oznaczają te same dziedziny, które wymieniały pozostałe grupy 

docelowe. Odnotowano jednak wysoki wskaźnik odpowiedzi polskich organizacji, które 

wybierały dziedzinę bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Z partnerem po drugiej 

stronie granicy współpracuje wyłącznie co piąty respondent, ale ci, którzy współpracują, 

oceniają współpracę pozytywnie. Według 95% ankietowanych współpraca przynosi efekty, 

88% respondentów ocenia współpracę jako pozytywną oraz podobnie jak w ramach grupy 

samorządów, współpraca w większości realizowana jest długofalowo. 

Komentarz do wyników badania dla grupy docelowej odwiedzający wspólny region: 

Z badania wśród grupy docelowej odwiedzających wspólny region wynika, iż również na 

czesko-polskim terenie przygranicznym, w ośrodkach rekreacyjnych można zauważyć 

istniejący trend do skracania czasu pobytu z uwagi na recesję i kryzys w niektórych sektorach 

gospodarki narodowej. Pobyty do trzech dni obejmują 73% turystów. Większość 

odwiedzających to osoby, które odwiedzają teren nieregularnie (6 z 10). Podobnie jak w 

przypadku pozostałych grup docelowych stwierdzono, że promocja wspólnych czesko-

polskich działań oraz wynikających z tego efektów współpracy jest słaba - większość 

odwiedzających nie postrzega bliskości czesko-polskiej granicy jako czynnika, który 

odgrywałby jakąś rolę przy podejmowaniu decyzji o odwiedzeniu regionu. Również 

znajomość i informacje dot. atrakcji po drugiej stronie granicy jest bardzo niska, 7 z 10 

odwiedzających nie planowało podczas swojego pobytu przekroczenia granicy. Pozytywnym 

aspektem jest wysoka atrakcyjność regionu, wysoki poziom usług zakwaterowania (w skali 0-

100 respondenci w roli odwiedzających wybierali średnią wartość 76), pozytywnie oceniono 

również profesjonalne podejście personelu ośrodków zakwaterowania, w których przebywali 

odwiedzający. 
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Wyjściowe i docelowe wartości wybranych wskaźników rezultatu dla osi priorytetowej 

wraz z uzasadnieniem: 

Ocena końcowa wskaźnika Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim na 

podstawie kluczowych pytań z badania ankietowego wyniosła 4,36. Członkowie panelu 

ekspertów wspólnie uzgodnili, iż wartość wyjściowa zostanie określona jako wartość 4,4, 

natomiast wartość docelową oszacowano wspólnie jako 4,9. Z zastosowaniem ilustracyjnego 

przeliczenia wartości na skalę procentową, poprawa sytuacji w regionie będzie wynosiła 

około 5%. Potencjał do pięcioprocentowego wzrostu wartości można dostrzec w fakcie, iż 

ogólnie na wspólnym terenie przygranicznym współpraca transgraniczna realizowana jest 

regularnie przez raczej mniejszą liczbę podmiotów, jednak podmioty, które ją realizują, 

oceniają ją z reguły bardzo pozytywnie, co przekłada się na jej długofalowość. 

Ocena końcowa wskaźnika Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności 

w regionie przygranicznym na podstawie kluczowych pytań z badania ankietowego wyniosła 

6,09. Członkowie panelu ekspertów wspólnie uzgodnili, iż wartość wyjściowa zostanie 

określona jako wartość 6,1, natomiast wartość docelową oszacowano wspólnie jako wartość 

6,5. Z zastosowaniem ilustracyjnego przeliczenia wartości na skalę procentową, poprawa 

sytuacji w regionie będzie wynosiła około 4 %. Uzasadnieniem czteroprocentowego wzrostu, 

niższego niż w przypadku poprzedniego wskaźnika jest fakt, iż wskaźnik ocenia wzajemną 

współegzystencję i współpracę społeczności - a więc wzajemną współpracę budowaną na 

spontanicznych inicjatywach i wzajemnej sympatii mieszkańców wspólnego regionu aniżeli 

wskaźnik poprzedni, ukierunkowany na inwestycje. Wzrost wartości tego wskaźnika będzie 

zależny od tego, czy nadal będą pokonywane różnice i rozwiązywane konflikty oraz lokalna 

animozja, co ma związek z wieloma nieformalnymi działaniami, na które realizacja programu 

transgranicznego nie ma wpływu. 

 



 

11 

 

„Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ - raport końcowy 
 

3 PRZEBIEG I OCENA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PROJEKTU 

W raporcie początkowym przebieg realizacji projektu został podzielony na trzy podstawowe 

etapy. Był to etap przygotowania i opracowania raportu początkowego, badanie ankietowe z 

badaniem w terenie, natomiast etap trzeci to raport końcowy, określenie wartości 

wskaźników. Zespół projektowy działał zgodnie z wyżej wskazanymi etapami oraz na 

podstawie harmonogramu czasowego, który był częścią zatwierdzonego raportu 

początkowego. 

Poniżej podano w kilku punktach podsumowanie przebiegu oraz podano informacje z trzech 

podstawowych etapów projektu: 

1. Faza przygotowawcza i opracowanie protokołu początkowego: 

 W etapie inicjacyjnym projektu odbyło się spotkanie wstępne w siedzibie IZ3 

w Pradze, podczas którego omówiono zagadnienia tematyczne i konkretne 

pytania przygotowywanego badania ankietowego. 

 Raport początkowy został przygotowany i konsultowany również z polską 

stroną, a więc KK4 w Warszawie, raport przekazano w terminie podanym w 

przedmiocie zamówienia, a więc w ciągu 15 dni od dnia podpisania umowy 

(19.05.2015 r.). 

2. Badanie ankietowe i badanie w terenie: 

 Do pomyślnej realizacji badania ankietowego i badania w terenie konieczne 

było już na etapie inicjacyjnym projektu, stworzenie odpowiedniej sieci 

ankieterskiej, która następnie realizowała badanie z zastosowaniem metody 

CATI oraz dodatkowo CAWI i CASI. 

 Część członków sieci ankieterskiej została oddelegowana do realizacji badania 

z respondentami bezpośrednio w terenie. Ankieterzy ci przeszli szkolenie 

zrealizowane przez menedżera projektu pod kątem realizacji badania w terenie 

(stosowanie metody przypadkowego spaceru, szkolenie z zakresu informacji o 

celach projektu i badania). 

 W celu pomyślnej realizacji badania konieczne było opracowanie we 

wstępnym etapie projektu macierzy kontaktów dla wszystkich grup 

docelowych badania poza odwiedzającymi region, ponieważ ta część badania 

w całości przebiegała w terenie. Opracowano więc macierz kontaktów 

podmiotów samorządowych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców 

wspólnego regionu. Poza mieszkańcami wspólnego regionu, gdzie ze względu 

                                                 
3 Instytucją Zarządzającą Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska jest Ministerstwo rozwoju 

Regionalnego Republiki Czeskiej w Pradze. 
4 Koordynatorem Krajowym Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska jest Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju RP. 
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na liczbę obywateli (około 7,1 miliona mieszkańców) nie było to możliwe, 

lista respondentów była kompletna, a wybór ankietowanych, którzy wzięli 

udział w badaniu przypadkowy. 

 Badanie po stronie polskiej zrealizował poddostawca - polska firma Kreatus, 

Sp. z o.o. z Bielska-Białej. 

3. Etap końcowy, ustalenie wartości wskaźników: 

 Po zakończeniu badania ankietowego oraz badania w terenie miał miejsce 

kolejny etap projektu, w którym doszło do analizy i oceny badania, 

posiedzenia panelu ekspertów oraz określenie wartości monitorowanych 

wskaźników. 

 Zgodnie z metodyką oceny i określenia wartości wskaźników, która została 

zaprezentowana Zamawiającemu oraz przez niego zatwierdzona w ramach 

raportu wstępnego, kluczowe pytania wykorzystane w procesie określania 

wartości wskaźników zostały przedstawione na 11-punktowej skali 0-10. 

 Wszystkie pytania badania ankietowego dla wszystkich grup docelowych 

zostały również poddane analizie procentowej. Analiza ta była materiałem 

bazowym dla członków panelu ekspertów. 

 Panel ekspertów odbył się dnia 17.06.2015 r. w Ostrawie - członkom 

przedstawiono wyniki badania, przedyskutowano zagadnienia dotyczące obu 

monitorowanych wskaźników, a następnie uczestnicy panelu wspólnie określili 

wyjściowe i docelowe wartości monitorowanych wskaźników. 

 Ostatnim zadaniem w ramach projektu było opracowanie i zatwierdzenie 

niniejszego raportu końcowego. 

Wszystkie etapy projektu zostały zrealizowane pomyślnie, pomimo kilku problemów 

roboczych (np. krótki okres realizacji projektu - 60 dni, trudności związane ze zwrotnością 

wypełnionych kwestionariuszy w ramach niektórych grup docelowych - zwłaszcza 

organizacje pozarządowe po stronie polskiej) wszystkie zadania projektu zrealizowano 

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramie czasowym projektu. 
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4 METODYKA WYKORZYSTANA W RAMACH REALIZACJI ZLECENIA 

Metodyka oceny i analizy badania ankietowego oraz określenie wyjściowych i docelowych 

wartości wybranych wskaźników rezultatu została zaprezentowana i zatwierdzona w ramach 

raportu początkowego. Określenie wyjściowych i docelowych wartości monitorowanych 

wskaźników rezultatu przeprowadzono na podstawie opracowanej metodyki, która na 

potrzeby panelu ekspertów została zmodyfikowana - zmiany opisano w niniejszym rozdziale. 

4.1 Tezy podstawowe metodyki 

Podstawowe tezy, na których oparto metodykę zlecenia (konkretnie aspekt powiązania 

badania ankietowego z określeniem wyjściowych i docelowych wartości wskaźników 

rezultatu) można scharakteryzować w następujący sposób: 

1. Badanie ankietowe po polskiej i czeskiej stronie przebiegało łącznie wśród 4 grup 

docelowych - mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, odwiedzających region, 

organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów. Dla wszystkich grup 

opracowano kwestionariusze ze specyficznymi pytaniami. 

2. Z wszystkich 4 typów ankiet zostaną pozyskano materiały bazowe dla ustalenia 

wyjściowych i docelowych wartości dwóch wskaźników rezultatu Programu Interreg 

V-A Republika Czeska - Polska5 (wcześniej stosowana nazwa Program Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2015-2020). 

3. Kluczową instytucją do ustalenia wartości wyjściowych i docelowych wybranych 

wskaźników rezultatu Programu Interreg V-A RCz-PL był panel ekspertów, którego 

członkowie określili wartości wyjściowe i oszacowali docelowe. Panel ekspertów 

określił i oszacował wartości na podstawie materiałów uzyskanych podczas badania 

oraz na podstawie własnych doświadczeń dotyczących poziomu, stopnia i jakości 

współpracy transgranicznej. 

4. Sposób powiązania badania ankietowego został oparty na poniżej opisanej logice: 

 z kwestionariuszy dla poszczególnych grup docelowych wybrano pytania 

kluczowe, opisujące w dużej mierze każdy z monitorowanych wskaźników, 

 kluczowe pytania zdefiniowano odrębnie dla obu monitorowanych 

wskaźników rezultatów, 

 wyjściowe i docelowe wartości obu wskaźników zostały oceniona przez 

ekspertów - materiałem bazowym dla oceny była analiza i ocena pytań 

przyporządkowanych do każdego ze wskaźników. 

                                                 
5 Zwanym dalej Interreg V-A RCz-PLX 
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4.2 Metodologia ustalenia wartości wyjściowych i docelowych 

wskaźników rezultatu 

Celem niniejszej metodologii jest opisanie, w jaki sposób w oparciu o badanie ankietowe, 

członkowie panelu ekspertów określili, czy też oszacowali wartości wyjściowe i docelowe 

wskaźników rezultatu. Metodologię ustalania wyjściowych i docelowych wartości 

wskaźników rezultatu przez panel ekspertów na podstawie badania ankietowego można 

opisać w następujących punktach: 

1. Dla potrzeb określenia wyjściowych i docelowych wartości wskaźników rezultatu w 

ramach poszczególnych wskaźników zdefiniowano pytania kluczowe, które w dużej 

mierze opisywały stan danego wskaźnika6. 

Tabela 1: Kluczowe pytania dla wskaźnika „Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim“ 

Wskaźnik „Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim“ 

Kod 

pytania 
Zjawisko monitorowane przez pytanie7 

PS58 Stopień uczestnictwa organizacji we współpracy przygranicznej 

PS7 Obecność czynników wpływających na rozwój współpracy transgranicznej 

PS10 Stopień współpracy organizacji z konkretnymi podmiotami po drugiej stronie granicy 

PS14 Mnogość współpracy 

PS17 Stabilność współpracy 

PS19 Stabilność i rozwój współpracy 

PS23 Długofalowość współpracy 

PS25 Obecność barier we współpracy transgranicznej 

POP39 Stopień uczestnictwa organizacji we współpracy przygranicznej 

POP5 Obecność czynników wpływających na rozwój współpracy transgranicznej 

POP8 Stopień współpracy organizacji z konkretnymi podmiotami po drugiej stronie granicy 

POP12 Mnogość współpracy 

POP15 Stabilność współpracy 

POP17 Stabilność i rozwój współpracy 

POP23 Długofalowość współpracy 

POP24 Obecność barier we współpracy transgranicznej 

PM210 Znaczenie współpracy transgranicznej 

PM4 Obecność barier we współpracy transgranicznej 

PM11 Świadomość istnienia współpracy transgranicznej 

PM15 Poziom zaangażowania w działania współpracy transgranicznej 

                                                 
6 Modyfikacja pierwotnego brzmienia metodyki, gdzie w ramach wskaźników przewidywano ocenę i analizę 

kryteriów tematycznych, opisano poniżej. 
7 Zamiast brzmienia pytania podano zjawisko monitorowane przez pytanie - a więc jaką informację chciano 

uzyskać, zadając pytanie respondentowi. 
8 Wyjaśnienie kodu PS5 = chodzi o pytanie nr 5 w kwestionariuszu dla samorządów. 
9 Wyjaśnienie kodu NO3 = chodzi o pytanie nr 3 w kwestionariuszu dla organizacji pozarządowych. 
10 Wyjaśnienie kodu OO2 = chodzi o pytanie nr 2 w kwestionariuszu dla mieszkańców wspólnego regionu. 
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Wskaźnik „Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim“ 

Kod 

pytania 
Zjawisko monitorowane przez pytanie7 

PM17 Celowość kontaktów transgranicznych (jeden konkretny cel / większa liczba celów) 

PM18 Częstotliwość kontaktów 

PM19 Poziom spełnienia oczekiwań z kontaktów 

PT1011 Świadomość istnienia współpracy transgranicznej 

 

Tabela 2: Pytania kluczowe dla wskaźnika „Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności w regionie 
przygranicznym“ 

Wskaźnik „Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności w regionie 

przygranicznym“ 

Kod 

pytania 
Zjawisko monitorowane przez pytanie12 

PS313 Poziom wzajemnego postrzegania Czechów i Polaków w związku z PO 

POP3 Stopień uczestnictwa organizacji we współpracy przygranicznej 

POP5 Obecność czynników wpływających na rozwój współpracy transgranicznej 

POP8 Stopień współpracy organizacji z konkretnymi podmiotami po drugiej stronie granicy 

POP12 Mnogość współpracy 

POP15 Stabilność współpracy 

POP17 Stabilność i rozwój współpracy 

POP23 Długofalowość współpracy 

POP24 Obecność barier we współpracy transgranicznej 

PM12 Widoczność efektów współpracy transgranicznej 

PM20 Poziom postrzegania mieszkańców z drugiej strony granicy 

PT6 Zainteresowanie atrakcjami turystycznymi i rekreacyjnymi po obu stronach 

PT14 Inicjowanie kontaktów polsko-czeskich 

PT15 Poziom postrzegania mieszkańców z drugiej strony granicy 

PT17 Postrzeganie gości w miejscu pobytu 

PT18 Ocena pobytu turystycznego 

2. Po przydzieleniu pytań do poszczególnych wskaźników, pytania należało poddać 

analizie. Ze względu na różnorodną formę pytań (np. ocena na skali, wybór opcji), 

konieczne było zastosowanie indywidualnego podejścia do każdego pytania. Sposób 

przeliczenia podano poniżej. 

                                                 
11 Wyjaśnienie kodu PT10 = chodzi o pytanie nr 10 w kwestionariuszu dla odwiedzających region („turystów“). 
12 Zamiast brzmienia pytania podano zjawisko monitorowane przez pytanie - a więc jaką informację chciano 

uzyskać, zadając pytanie respondentowi. 
13 Znaczenie skrótów jest analogiczne do poprzedniej tabeli. 
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Tabela 3: Sposób przeliczenia oceny pytań na skalę (0-10)14 

Kod 
pytań 

Brzmienie pytań Sposób oceny pytań w kwestionariuszu Sposób przeliczenia oceny na skalę (0-10) 

PS3 

W wyniku realizacji Programu 
Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska - 
Rzeczpospolita Polska - polsko-czeska 
współpraca Pana/i zdaniem (wybór 
opcji) 

Respondenci odpowiadali na pytania, wybierając z 
odpowiedzi - zdecydowanie tak, raczej tak, 
zdecydowanie nie, raczej nie i nie mam zdania. 
 
Odpowiedź zdecydowanie tak w procesie oceny 
została przeliczana na wartość 4, analogicznie 
przeliczano wszystkie kolejne odpowiedzi aż do 
odpowiedzi zdecydowanie nie, z przeliczeniem na 
wartość 1. Odpowiedź nie mam zdania nie była 
przeliczana. 
 
Końcowa wartość pytania została przeliczona na 
skali 1-4, liczba całkowita poszczególnych wartości 
1-4 została pomnożona razy wagę odpowiadającą 
reprezentacji procentowej danej odpowiedzi w 
ramach badanej próby. 

Respondenci odpowiadali na podane pytania, 
wybierając z opcji różnego typu. Dla niektórych 
pytań skala została zdefiniowana, należało wybrać 
odpowiednią odpowiedź na pytanie w 
kwestionariuszu, respondenci w niektórych 
pytaniach mogli również wybrać odpowiedź, którą 
należało umieścić na skali (1-4) lub (1-5). 
 
Następujący krok jest identyczny dla wszystkich 
typów skali, przeliczenie na skalę (0-10) 
zrealizowano według ogólnego wzoru15: 

𝑁𝑊𝑆 =
𝑃𝑊𝑆 −𝑀𝑖𝑛. 𝑃

𝑀𝑎𝑥. 𝑃 −𝑀𝑖𝑛. 𝑃
(𝑀𝑎𝑥. 𝑁 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑁) + 𝑀𝑖𝑛. 𝑁 

 

PS25, 
POP24 

Czy Pana/i zdaniem pojawiają się 
czynniki utrudniające w sposób istotny 
współpracę z partnerami z drugiej 
strony granicy? 

PM18 
Czy podejmowane kontakty były 
częste? 

PM19 
Czy efekty tej współpracy były zgodne z 
Pan/i oczekiwaniami? 

PT6 

Czy przed rozpoczęciem pobytu 
turystycznego interesował/a się Pan/i 
lokalnymi atrakcjami turystycznymi 
zarówno po polskiej stronie granicy jak i 
po czeskiej stronie? 

PS19, 
POP17 

Proszę ogólnie ocenić współpracę 
Pana/Pani organizacji z partnerem z 
drugiej strony granicy 

Respondenci odpowiadali na pytania, wybierając 
spośród odpowiedzi - współpraca się rozwija, 
współpraca utrzymuje się na tym samym poziomie, 
współpraca zanika, raczej takiej współpracy nie 
podejmujemy i nie współpracujemy. 
 
Odpowiedź współpraca rozwija się w procesie oceny 
została przeliczana na wartość 5, analogicznie 
przeliczano wszystkie kolejne odpowiedzi aż do 
odpowiedzi nie współpracujemy, z przeliczeniem na 

                                                 
14 Pytania oraz sposób ich przeliczania na skalę (0-10) opisano grupowo według sposobu przeliczania. 
15 Wyjaśnienia dot. wzoru: NWS = nowa wartość na skali (a więc wartość, którą należy przeliczyć na nową skalę 0-10), PWS = pierwotna wartość na skali (a więc wartość na 

pierwotnie stosowanej skali, np. 1-4), Min.P = pierwotne minimum (przy zastosowaniu skali 1-4 równa się 1), Max.P = pierwotne maksimum (przy zastosowaniu skali 1-4 

równa się 4), Max.N = nowe maksimum (przy zastosowaniu skali 0-10 równa się 10), Min.N = nowe minimum (przy zastosowaniu skali 0-10 równa się 0). 
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Kod 
pytań 

Brzmienie pytań Sposób oceny pytań w kwestionariuszu Sposób przeliczenia oceny na skalę (0-10) 

wartość 1. 
 
Końcowa wartość pytania została przeliczona na 
skali 1-5, liczba całkowita poszczególnych wartości 
1-5 została pomnożona razy wagę odpowiadającą 
reprezentacji procentowej danej odpowiedzi w 
ramach badanej próby. 

PS23, 
POP23 

Jak długo rozwija się współpraca 
transgraniczna w Pani/Pana 
instytucji/organizacji? 

Respondenci, odpowiadając na pytania wybierali 
spośród opcji - od niedawna, 3-4 lata, 5-10 lat, 
powyżej 10 lat i nie mam zdania. Odpowiedź 
powyżej 10 lat w procesie oceny została przeliczana 
na wartość 4, analogicznie przeliczano wszystkie 
kolejne odpowiedzi aż do odpowiedzi od niedawna, z 
przeliczeniem na wartość 1. Odpowiedź nie mam 
zdania nie była przeliczana. 
 
Końcowa wartość pytania została przeliczona na 
skali 1-4, liczba całkowita poszczególnych wartości 
1-4 została pomnożona razy wagę odpowiadającą 
reprezentacji procentowej danej odpowiedzi w 
ramach badanej próby. 

PM20 
Jak postrzega Pan/i mieszkańców z 
drugiej strony granicy w oparciu o te 
kontakty? 

Respondenci oceniali pytania na skali 5-punktowej, 
na której wartość 5 oznaczała bardzo pozytywnie, 
natomiast wartość 1 bardzo negatywnie. Odpowiedź 
nie mam zdania nie była przeliczana. 
 
Końcowa wartość pytania została przeliczona na 
skali 1-5, liczba całkowita poszczególnych wartości 
1-5 została pomnożona razy wagę odpowiadającą 
reprezentacji procentowej danej odpowiedzi w 
ramach badanej próby. 

PT15 
Jak Pan/i osobiście postrzega osoby z 
drugiej strony granicy? 

PT17 
Jak traktowani są przyjezdni, goście w 
miejscu Pana/i pobytu? 

PS5, 
POP3 

Czy znane są Panu/i konkretne 
przykłady polsko-czeskiej współpracy 
transgranicznej? 

Dla wszystkich podanych pytań w kwestionariuszach 
wykorzystano opcje odpowiedzi tak / nie (ew. tak / 
nie / nie mam zdania, przy czym odpowiedź nie mam 
zdania nie została zawarta na skali). 
 

 Przeliczenie na skalę (0-10) przeprowadzono jako 

średnią ważoną - odpowiedzi pozytywnej (tak) 

przydzielono wartość 10, odpowiedzi negatywnej 

(nie) wartość 0, natomiast liczba respondentów, 
PS10, 
POP8 

Czy Pana/i organizacja/instytucja 
współpracuje z partnerami z drugiej 
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Kod 
pytań 

Brzmienie pytań Sposób oceny pytań w kwestionariuszu Sposób przeliczenia oceny na skalę (0-10) 

strony granicy? Wartość końcową pytania uzyskano z 
zastosowaniem wagi odpowiadającej reprezentacji 
procentowej odpowiedzi pozytywnej ze wszystkich 
odpowiedzi w ramach badanej próby. 

którzy wybrali jedną lub drugą odpowiedź stanowił 

wagę. Przeliczenie należy przeprowadzić zgodnie z 

wzorem do obliczenia średniej ważonej: 

�̅� =
𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 + 𝑤3𝑥3 +⋯+ 𝑤𝑛𝑥𝑛

𝑤1 + 𝑤2 +𝑤3 +⋯+ 𝑤𝑛
 PM11 

Czy ma Pan/i świadomość, że na 
obszarze polskiego i czeskiego 
pogranicza rozwija się współpraca 
transgraniczna partnerów z obu tych 
krajów? 

PM12 
Czy efekty tej współpracy 
transgranicznej są przez Pana/ią 
odczuwalne? 

PM15 

Czy Pan/i brał/a udział lub korzystał/a z 
wyników projektu polsko-czeskiego (np. 
wydarzenie kulturalne, edukacyjne, 
szkolenie, infrastruktura wybudowana z 
projektu polsko-czeskiego)? 

PS7, 
POP5 

Które czynniki w największym stopniu 
kształtują rozwój współpracy 
transgranicznej? 

Były to pytania, na które respondenci odpowiadali, 
wybierając z zestawu opcji, możliwe było wybranie 
więcej niż jednej odpowiedzi w ramach każdego 
pytania. Pytania oceniano w taki sposób, że im 
więcej odpowiedzi zaznaczył respondent, tym 
pytanie zostało ocenione bardziej pozytywnie. 
 
Wartością końcową pytania była reprezentacja 
procentowa wybranych odpowiedzi spośród 
wszystkich opcji, które mogły zostać zaznaczone 
przez respondenta (pytania zostały sformułowane 
jako typ wielokrotnego wyboru). 

Przeliczenie na skalę (0-10) przeprowadzono jako 

obliczenie stosunku liczby wybranych odpowiedzi w 

ramach pytania do liczby wszystkich odpowiedzi we 

wszystkich kwestionariuszach. 

 

Przykład: 100 respondentów w pytaniu, w ramach 
które można było zaznaczyć większą liczbę 
odpowiedzi, a które posiadało 10 opcji odpowiedzi, 
wybrało łącznie 300 odpowiedzi - średnio więc 1 
respondent wybrał 3 odpowiedzi z 10. Ocena na 
skali 0-10 wynosić będzie w związku z tym 3,0.  

PS14, 
POP12 

Z jakimi partnerami z drugiej strony 
granicy Pana/i organizacja 
współpracuje najczęściej? 

PM17 Jaki był cel tych kontaktów? 

PT10 
Czy w trakcie pobytu turystycznego 
zidentyfikował/a Pan/i jakieś przykłady 
współpracy transgranicznej? 

PM2 
Kto powinien rozwijać polsko-czeską 
współpracę transgraniczną? 

Były to pytania, na które respondenci odpowiadali, 
wybierając z zestawu opcji, możliwe było wybranie 
więcej niż jednej odpowiedzi w ramach każdego 
pytania. Pytania oceniano w taki sposób, że im 
więcej odpowiedzi zaznaczył respondent, tym 
pytanie zostało ocenione bardziej negatywnie (np. im 

Przeliczenie na skalę (0-10) przeprowadzono jako 

obliczenie stosunku liczby wybranych odpowiedzi w 

ramach pytania do liczby wszystkich odpowiedzi we 

wszystkich kwestionariuszach. Ocena będzie 

odwrotna - zaistniała konieczność doliczenia do 



 

19 

 

„Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ - raport końcowy 
 

Kod 
pytań 

Brzmienie pytań Sposób oceny pytań w kwestionariuszu Sposób przeliczenia oceny na skalę (0-10) 

PM4 
Jakie bariery utrudniają kontakty z 
mieszkańcami terenów przygranicznych 
z  sąsiedniego kraju? 

więcej barier utrudniających kontakty transgraniczne, 
tym gorsza jest sytuacja). 
 
Wartością końcową pytania była reprezentacja 
procentowa wybranych odpowiedzi spośród 
wszystkich opcji, które mogły zostać zaznaczone 
przez respondenta (pytania zostały sformułowane 
jako typ wielokrotnego wyboru). 

wartości 1,0. 

 

Przykład: 100 respondentów w pytaniu, w ramach 
które można było zaznaczyć większą liczbę 
odpowiedzi, a które posiadało 10 opcji odpowiedzi, 
wybrało łącznie 300 odpowiedzi - średnio więc 1 
respondent wybrał 3 odpowiedzi z 10. Oceną na 
skali 0-10 będzie więc doliczenie do wartości 1,0 - a 
więc 7,0.  

PS17, 
POP15 

Proszę opisać formę współpracy z 
partnerami transgranicznymi 

Chodziło o pytania, w ramach których żadnej ze 
wskazanych wyżej metod nie można było 
zastosować. Sytuacja wymagała opracowania 
specyficznego sposobu analizy i oceny pytań: 
 

 Pytania PS17, POP15 - wybór sposobu 
współpracy podmiotów z partnerem 
transgranicznym 

 Pytania PT14, PT18 - pytania oceniający 
pobyt turystyczny na pograniczu 

 
Wartość końcowa pytań została określona 
następująco: 

 Pytania PS17 i POP15 - stosunek 
procentowy wyboru odpowiedzi a, b do 
wszystkich odpowiedzi 

 Pytanie PT14 - stosunek procentowy 
wyboru odpowiedzi a-e do wszystkich 
odpowiedzi 

 Pytanie PT18 - stosunek procentowy 
wyboru odpowiedzi a, b, c i e do wszystkich 
odpowiedzi 

Przeliczenie na skali (0-10) przeprowadzono 

analogicznie jako w przypadku przeliczenia 

odpowiedzi typu tak / nie. W każdym pytaniu 

zdefiniowano odpowiedzi, które spełniały konkretny 

warunek (odpowiedź typu tak), a które nie spełniały 

warunku (odpowiedź typu nie). Następnie 

przeliczenie przeprowadzono wg wyżej wskazanej 

metody (średnia ważona): 

 Pytania PS17, POP15 - odpowiedzi typu tak 

to opcje współpraca stała i współpraca 

okresowa 

 Pytanie PT14 - odpowiedź typu tak to opcje 

a-e (a więc wszystkie odpowiedzi tak z 

informacją dodatkową) 

 Pytanie PT18 - odpowiedź typu a to opcje a, 

b, c i e (a więc wszystkie pozytywne 

odpowiedzi)  

PT14 
Czy podczas pobytu turystycznego 
miał/a Pan/i okazję do nawiązania 
kontaktów polsko-czeskich? 

PT18 
Proszę ocenić swój pobyt turystyczny 
używając poniższych sformułowań: 
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3. Wyjściowe i docelowe wartości zostały określone przez ekspertów na podstawie: 

 matematyczno-statystycznej oceny, przygotowanej przez Wykonawcę 

projektu, a więc ekspertów spółki PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a 

regionů, s.r.o., pytań z poszczególnych kwestionariuszy, przydzielonych do 

danego kryterium - pytania zostały ocenione z wykorzystaniem 11-punktowej 

skali16 (0-10), co stanowiło materiał bazowy do oceny ekspertów, 

 swoich własnych doświadczeń związanych z danym aspektem współpracy 

transgranicznej w regionie działania eksperta, 

 w celu oszacowania wartości docelowej istotna była również wiedza ekspertów 

z zakresu ustaleń o nowym okresie programowania (a więc informacje o tym, 

co będzie realizowane w ramach Interreg V-A RCz-PL, a co nie). 

4. Wszyscy eksperci uczestniczyli w powyższej wskazany sposób w procesie określania 

wyjściowych oraz szacowania docelowych wartości obu monitorowanych 

wskaźników rezultatu. W celu umożliwienia ekspertowi ustalenia wyjściowej wartości 

oraz oszacowania wartości docelowej obu wskaźników, zdefiniowano znaczenie 

każdego wybranego punktu na skali 11-punktowej, gdzie 0 stanowiło wartość 

minimalną, natomiast 10 wartość maksymalną. 

Tabela 4: Uwagi wyjaśniające na skali 0-10 dla wartości wyjściowych i docelowych obu wskaźników rezultatu 

Punkt na 
skali 

Poziom współpracy instytucji na 
pograniczu czesko-polskim 

Poziom postrzegania współegzystencji 
i współpracy społeczności w regionie 

przygranicznym 

0 

Instytucje i inne organizacje pozarządowe 
oraz organizacje realizujące współpracę 

gospodarczą nie współpracują, nie 
przebiegają żadne wzajemne kontakty, 

projekty ani inne kontakty i działalność o 
charakterze nieformalnym. 

Wspólne działania na poziomie 
społeczeństw lokalnych nie przebiegają, 
mieszkańcy nie spotykają się nawet w 
charakterze nieformalnym. Kontakty 
transgraniczne nie przebiegają (lub 

przebiegają wyłącznie w stopniu 
minimalnym) ani z powodów 

gospodarczych i handlowych, ani 
rekreacyjnych i turystycznych. W 

niektórych dziedzinach można 
zaobserwować podejście obojętne, wręcz 

chłodne. 

10 

Instytucje i inne organizacje pozarządowe 
oraz organizacje realizujące współpracę 

gospodarczą współpracują bardzo 
intensywnie. Zauważalne są wspólne 

działania o charakterze czysto formalnym, 

Społeczności lokalne współpracują 
bardzo intensywnie, organizowany jest 

szereg wspólnych działań. Społeczności 
po jednej lub po obu stronach granicy są z 

sobą powiązane poprzez silne więzi 

                                                 
16 W kwestionariuszach wykorzystano węższą, 5-punktową skalę z powodów praktycznych (respondenci są 

bardziej pewni własnych odpowiedzi, kiedy mają do wyboru skalę w węższym zakresie). Z uwagi na potrzebę 

ujednolicenia interpretacji i analizy poszczególnych pytań, zastosowano skalę szerszą - powodem jest fakt, iż 

szerszy zakres pozwala na odnotowanie również mniej znaczącego rozwoju wskaźnika. 
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Punkt na 
skali 

Poziom współpracy instytucji na 
pograniczu czesko-polskim 

Poziom postrzegania współegzystencji 
i współpracy społeczności w regionie 

przygranicznym 

charakterze urzędowym, realizacja 
wspólnych projektów, jak również 

pomiędzy przedstawicielami instytucji 
nawiązywane są kontakty o charakterze 

nieformalnym, przyjaźnie. 

rodzinne i przyjaźń. 

 

4.3 Zmiany metodyki przyjęte na podstawie posiedzenia panelu 

ekspertów 

Podejście metodyczne zostało zmodyfikowane w następujący sposób: 

 W procesie kwantyfikacji wskaźników na podstawie wyników badania ankietowego 

przewidywano, że oba wskaźniki zostaną oceniona z zastosowaniem zestawu 

kryteriów, a więc na podstawie zestawu podobnych tematycznie pytań z 

kwestionariuszy dla poszczególnych grup docelowych. Podporządkowanie 

kryteriów do wskaźników podano w tabeli poniżej. 

Od podziału wskaźników na kryteria odstąpiono po uzgodnieniach członków panelu 

ekspertów, zamawiającego i wykonawcy - wyniki w poszczególnych kryteriach były 

bardzo podobne do wyników dwóch kluczowych kryteriów (w ramach wskaźnika 

Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim dotyczyło to kryterium 

A1, natomiast w ramach wskaźnika Poziom postrzegania współegzystencji i 

współpracy społeczności w regionie przygranicznym o kryterium B3). Oba kryteria 

kluczowe (A1, B3) zostały zmodyfikowane (uzupełnione poprzez pytania z innych 

kryteriów, zmieniono również wagi poszczególnych pytań), a na podstawie oceny 

tych dwóch kryteriów następnie określono wartości wskaźnika17.18 

  

                                                 
17 Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 6. 
18 Punkt dotyczy punktu numer 1 w opisie metody podanej w poprzednim rozdziale. 
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Tabela 5: Podporządkowanie kryteriów do wskaźnika A 

Wskaźnik A: Poziom 

współpracy instytucji 

na pograniczu czesko-

polskim 

Kwestionariusz 

przeznaczony 

dla 

samorządów 

Kwestionariusz 

przeznaczony 

dla organizacji 

pozarządowych 

Kwestionariusz 

przeznaczony 

dla 

mieszkańców 

wspólnego 

regionu 

Kwestionariusz 

przeznaczony 

dla 

odwiedzających 

region 

A1: Ocena wzajemnej 

współpracy pomiędzy 

instytucjami, 

organizacjami i 

społecznościami oraz 

interakcje pomiędzy 

mieszkańcami 

(czynniki wpływające 

na współpracę, 

partnerzy, stabilność 

współpracy) 

PS519, PS7, 

PS10, PS14, 

PS17, PS19, 

PS23, PS25 

POP320, POP5, 

POP8, POP12, 

POP15, POP17, 

POP23, POP24 

PM221, PM4, 

PM11, PM15, 

PM17, PM18, 

PM19 

PT1022 

A2: Ocena rozwoju 

współpracy 

transgranicznej (w 

ostatnich latach oraz w 

najbliższej przyszłości) 

PS2, PS9 POP7 PM10, PM12 PT21 

A3: Współpraca na 

poziomie systemów 

zarządzania 

kryzysowego i systemów 

ratowniczych 

PS6, PS20, 

PS24 
POP4, POP18 PM13  

A4: Współpraca w 

dziedzinie kultury 

PS6, PS20, 

PS24 
POP4, POP18 PM13 PT10 

A5: Współpraca w 

dziedzinie turystyki, 

rekreacji i sportu, 

wzajemna współpraca w 

zakresie promocji 

obszaru przygranicznego 

po drugiej strone granicy 

PS6, PS14, 

PS20, PS24 
POP4, POP18 PM13 

PT8, PT9, PT10, 

PT12, PT13 

A6: Współpraca w 

zakresie działalności 

przedsiębiorców 

PS6, PS14, 

PS20, PS24 
POP4, POP18 PM13 PT10 

A7: Współpraca w 

zakresie ochrony 

środowiska naturalnego 

PS6, PS20, 

PS24 
POP4, POP18 PM13  

A8: Subiektywne 

postrzeganie znaczenia 

współpracy 

transgranicznej przez 

instytucje i organizacje 

PS1, PS12, 

PS13, PS15, 

PS16 

POP1, POP10, 

POP11, POP13, 

POP14 

PM13  

                                                 
19 Pytanie nr 5 z kwestionariusza dla samorządów. 
20 Pytanie nr 3 z kwestionariusza dla organizacji pozarządowych. 
21 Pytanie nr 2 z kwestionariusza dla mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego 
22 Pytanie nr 10 z kwestionariusza dla odwiedzających region (turyści). 
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Tabela 6: Podporządkowanie kryteriów do wskaźnika B 

Wskaźnik B: Poziom 

postrzegania 

współegzystencji i 

współpracy 

społeczności w 

regionie 

przygranicznym 

Kwestionariusz 

przeznaczony 

dla 

samorządów 

Kwestionariusz 

przeznaczony 

dla organizacji 

pozarządowych 

Kwestionariusz 

przeznaczony 

dla 

mieszkańców 

wspólnego 

regionu 

Kwestionariusz 

przeznaczony 

dla 

odwiedzających 

region 

B1: Ocena wzajemnej 

współpracy pomiędzy 

instytucjami, 

organizacjami i 

społecznościami oraz 

interakcje pomiędzy 

mieszkańcami (czynniki 

wpływające na 

współpracę, partnerzy, 

stabilność współpracy) 

PS5, PS7, 

PS10, PS14, 

PS17, PS19, 

PS23, PS25 

POP3, POP5, 

POP8, POP12, 

POP15, POP17, 

POP23, POP24 

PM2, PM4, 

PM11, PM15, 

PM17, PM18, 

PM19 

 

B2: Ocena rozwoju 

współpracy 

transgranicznej (w 

ostatnich latach oraz w 

najbliższej przyszłości) 

PS2, PS9 POP7 PM10, PM12 PT21 

B3: Subiektywne 

postrzeganie osób po 

obu stronach granicy 

oraz postrzeganie kraju 

sąsiedniego wraz z 

kulturą, obyczajami i 

atrakcyjnością 

PS3  PM5, PM20 
PT14, PT15, 

PT18 

B4: Subiektywne 

postrzeganie znaczenia 

współpracy 

transgranicznej 

mieszkańców i 

odwiedzających 

PS3  PM5 PT17, PT18 

B5: Atrakcyjność 

terenów przygranicznych 

z punktu widzenia 

odwiedzających 

  PM1, PM8 PT20 

Materiały, które wysłano do ekspertów z odpowiednim wyprzedzeniem przed 

posiedzeniem panelu ekspertów (zwłaszcza podstawowa prezentacja metodyki 

ustalania wyjściowych i docelowych wartości obu monitorowanych wskaźników), 

tworzą załącznik nr 3 do niniejszego raportu końcowego. 

 Członkowie panelu ekspertów podczas sesji dot. obu wskaźników z uwzględnieniem 

kontekstu badania ankietowego dyskutowali na ten temat w stopniu większym niż 

oczekiwano. Wyniki - tj. określona wartość wyjściowa i oszacowana wartość 

docelowa obu wskaźników - stanowią więc konsens uczestniczących ekspertów, 
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nie jest to średnia arytmetyczna ocen wszystkich uczestników, jak pierwotnie 

zakładano.23 

                                                 
23 Punkt dotyczy punktu numer 3 w opisie metody podanej w poprzednim rozdziale. 
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5 PRZEBIEG I WNIOSKU Z BADANIA ANKIETOWEGO 

W niniejszym rozdziale zawiera przebieg (a więc wybór próby reprezentacyjnej grup 

docelowych - stworzenie próby podstawowej w ramach badania, zwrotność badania), jak 

również kluczowe uwagi i wyniki badania ankietowego oraz związanego z nim badania w 

terenie. Wyniki te tworzą kluczowe materiały bazowe do określenia wyjściowych i 

docelowych wartości monitorowanych wskaźników. 

5.1 Próba podstawowa i dobór próby reprezentatywnej 

Grupy docelowe badań ankietowych obejmowały próbę podmiotów z całego obszaru 

programowania. Obszar programowania leżący na pograniczu czesko-polskim tworzą regiony 

NUTS 3, które obejmują obszar 5 czeskich krajów: Libereckiego, Hradeckiego, 

Pardubickiego, Ołomunieckiego i Morawsko-Śląskiego oraz 6 polskich podregionów 

(podregion jest jednostką NUTS 3 w Rzeczpospolitej Polskiej): bielski i rybnicki 

(województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), nyski i 

opolski (województwo opolskie). Ponadto po stronie polskiej do obszaru wsparcia włączono 

powiat strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim) oraz powiat 

pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim).24  

Realizowane badania ankietowe były reprezentatywne, co oznacza, iż wybrana próba 

odzwierciedlała cechy całej populacji, a wyniki badania ankietowego odpowiadały cechom 

całej populacji/grupy docelowej.  

Próba obejmowała główne grupy docelowe, na które ukierunkowano interwencje programu w 

ramach danej osi priorytetowej, takie jak: 

 Mieszkańcy wspólnego regionu 

 Samorządy 

 Pozarządowe organizacje non-profit 

 Odwiedzający region 

5.1.1 Opis próby podstawowej 

Próbę podstawową badania tworzą główne grupy docelowe. Zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia chodzi o mieszkańców wspólnego regionu, samorządy, 

organizacje pozarządowe, odwiedzający region. 

Wykonawca określi próbę podstawową w sposób następujący: 

                                                 
24 Określenie obszaru, na którym realizowano badanie, przeprowadzono zgodnie ze strategią Programu Interreg 

V-A Republika Czeska - Polska. Określenie obszaru programowania opisano konkretnie w rozdziale 1.1.1, 

podrozdziale 1 dokumentu programowego. 
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 Mieszkańcy wspólnego regionu - Ze względu na różnice w ramach pojęcia „stałego 

miejsca zamieszkania“ w RCz i w Polsce nie będą klasyfikowani według tego 

kryterium. Za potencjalnego respondenta w tej kategorii będą traktowani wszyscy ci, 

którzy mieszkali w regionie przez co najmniej 6 ostatnich miesięcy. 

 Samorządy - poza podgrupą izby gospodarcze i zawodowe, związki i stowarzyszenia 

(zdefiniowanej wyłącznie po stronie czeskiej) ta grupa docelowa składa się jeszcze z 

kolejnych dwóch podgrup (organy administracji publicznej, jej związki i 

stowarzyszenia, organizacje powołane i zakładane przez organy administracji 

publicznej). W ramach podgrup tej grupy docelowej nie ukierunkowano badania 

wyłącznie na samorządy, ale zgodnie z definicją podgrup wskazanej we Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, kompleksowo na całą administrację publiczną, a 

więc na samorządy oraz administrację państwową, zgodnie ze szczegółowym 

podziałem obu tychże części administracji publicznej, a więc: 

 Organizacje pozarządowe - W ramach tej grupy docelowej Wykonawca 

ukierunkowano badanie na organizacje pozarządowe działające we wskazanych 

poniżej dziedzinach. 

 Odwiedzający region - Podczas badania w terenie na obszarze programowym w 

badaniu uczestniczyli polscy i czescy turyści. Turyści innych narodowości zostali 

wykluczeni z badania, a ich odpowiedzi nie zostaną poddane analizie. 

5.1.2 Dobór reprezentatywnej próby respondentów 

Próba w ramach badania mieszkańców wspólnego regionu odpowiada stosunkowi liczby 

podmiotów w ramach każdej z podanych grup docelowych (dla grupy samorządy i jej 

podgrup). Badania ankietowe odpowiadają stosunkowi występowania danych podmiotów na 

poziomie NUTS 225 i nie odbiegają dla żadnego NUTS 2 o więcej niż 10%.  

Minimalna liczba respondentów gwarantowanych przez Wykonawcę (a więc liczba 

respondentów uczestniczących we wszystkich badaniach ankietowych w ramach realizacji 

niniejszego zamówienia publicznego) wynosi 4600 wypełnionych kwestionariuszy.  

Mieszkańcy wspólnego regionu 

Badanie populacji osób fizycznych uwzględnia reprezentatywną próbę reprezentującą 

poszczególne wyodrębnione grupy wiekowe populacji (zarówno zostanie zachowana 

reprezentacja obu płci). Uwzględniono również miejsce zamieszkania respondentów, które 

odpowiada strukturze na poziomie NUTS 2 - w części, która tworzy obszar wsparcia. Podaną 

liczbę mieszkańców (grupa podstawowa) oparto na danych statystycznych podanych w 

                                                 
25 W zadaniach wykonawcy zdefiniowano próby podstawowe w jednostkach NUTS 2, które na terenie Republiki 

Czeskiej tworzą regiony spójności, natomiast w Polsce województwa. Badanie zostało jednak zrealizowane 

wyłącznie na obszarze programowania, dlatego badania nie przeprowadzono w całym województwie 

dolnośląskim i śląskim oraz w całym regionie spójności Střední Morawa, z których tylko część należy do 

obszaru programowania. 
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załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie którego 

określono odpowiednią próbę reprezentatywną.  

Zastosowana metoda realizacji: Badanie ankietowe z zastosowaniem próby kwotowej 

zrealizowano w formie CATI - wywiad z respondentem prowadzony przez telefon oraz w 

formie uzupełniającego zbioru dat z zastosowaniem ankiet elektronicznych on-line metodą 

CAWI. Do części respondentów ankieterzy zwrócili się bezpośrednio w terenie. 

Wielkość próby: W ramach Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej zagwarantowano 

zebranie 2 000 poprawnie wypełnionych ankiet (1 000 z każdego kraju docelowego). Udało 

się zebrać 2 020 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy (1 019 po stronie czeskiej, 1 001 

po stronie polskiej). 

Samorządy 

Badanie grupy docelowej samorządy uwzględnia reprezentatywną próbę dla poszczególnych 

podgrup. Uwzględniono również strukturę na poziomie NUTS 2 - w części, która tworzy 

obszar wsparcia. Podaną liczbę grupy docelowej samorządy (grupa podstawowa) oparto na 

danych statystycznych podanych w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, na podstawie którego określono odpowiednią próbę reprezentatywną.  

Zastosowana metoda realizacji: Badanie ankietowe z zastosowaniem próby kwotowej 

zrealizowano w formie CATI - wywiad z respondentem prowadzony przez telefon oraz w 

formie uzupełniającego zbioru dat z zastosowaniem ankiet elektronicznych on-line metodą 

CAWI. Jako metodę uzupełniającą wybrano metodę CASI - samodzielnie wypełnianie 

kwestionariuszy przez respondentów w wersji on-line. 

Wielkość próby: W ramach Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej zagwarantowano 

zebranie 1 000 poprawnie wypełnionych ankiet (500 z każdego kraju docelowego). Udało się 

zebrać 1 093 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy (591 po stronie czeskiej, 502 po 

stronie polskiej). 

Pozarządowe organizacje non-profit 

W ramach badania pozarządowych organizacji non-profit (dalej tylko ONP) uwzględniono 

strukturę na poziomie NUTS 2 - w części, która tworzy obszar programowania. Podaną liczbę 

ONP (grupa podstawowa) oparto na danych statystycznych podanych w załączniku nr 4 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie którego określono odpowiednią 

próbę reprezentatywną. 

Zastosowana metoda realizacji: Badanie ankietowe z zastosowaniem próby kwotowej 

zostanie zrealizowane w formie CATI - wywiad z respondentem prowadzony przez telefon 

oraz w formie uzupełniającego zbioru dat z zastosowaniem ankiet elektronicznych on-line 

metodą CAWI. Jako metodę uzupełniającą wybrano metodę CASI - samodzielnie 

wypełnianie kwestionariuszy przez respondentów w wersji on-line. 
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Wielkość próby: W ramach Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej zagwarantowano 

zebranie 600 poprawnie wypełnionych ankiet (300 z każdego kraju docelowego). Udało się 

zebrać 707 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy (402 po stronie czeskiej, 305 po 

stronie polskiej). 

Odwiedzający region 

Badanie grupy docelowej odwiedzających region odpowiada stosunkowi liczby respondentów 

z poszczególnych NUTS 2 do wzajemnych stosunków tych NUTS pod względem liczby 

przyjeżdżających gości w 2013 roku. Podaną liczbę grupy docelowej odwiedzających regionu 

(grupa podstawowa) oparto na danych statystycznych podanych w załączniku nr 6 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie którego określono odpowiednią 

próbę reprezentatywną.  

Zastosowana metoda realizacji: Badanie ankietowe z zastosowaniem próby kwotowej 

zostanie zrealizowane w formie badania w terenie w danej lokalizacji za pośrednictwem 

wywiadów osobistych z odwiedzającymi.  

Wielkość próby: W ramach Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej zagwarantowano 

zebranie 1 000 poprawnie wypełnionych ankiet (500 z każdego kraju docelowego). Udało się 

zebrać 1 036 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy (533 po stronie czeskiej, 503 po 

stronie polskiej). 

5.2 Zwrotność badania ankietowego 

W następujących tabelach, dla każdej z czterech grup docelowych scharakteryzowano próbę 

podstawową, a następnie próbę w strukturze wg kryteriów specyficznych dla każdej z grup 

docelowych (dla grupy docelowej mieszkańcy wspólnego regionu to kategorie wiekowe, w 

przypadku samorządu podział na podgrupy izby gospodarcze zawodowe, związki i 

stowarzyszenia, organizacje powołane i zakładane przez organy administracji publicznej). 

Jak wynika z informacji o wielkości prób poszczególnych grup docelowych, łącznie powinno 

zostać zebranych 4 600 kwestionariuszy (po 2 300 na stronie czeskiej oraz polskiej). Łącznie 

w ramach badania ankietowego i związanego z nim badania w terenie zebrano 4 856 ankiet 

(2545 po stronie czeskiej oraz 2 311 po stronie polskiej obszaru programowania). 
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5.2.1 Zwrotność badania ankietowego dla grupy docelowej mieszkańcy wspólnego regionu26 

Republika Czeska  

Tabela 7: Liczba mieszkańców w ramach NUTS 2 według wieku w Republice Czeskiej 

Kraj NUTS 2 20 – 29 lat 30 – 39 lat 40 – 49 lat 50 – 59 lat 60 – 69 lat 70 lat i powyżej Łącznie 

RCz 

Severovýchod 193 516 236 808 209 460 191 337 205 552 169 377 1 206 050 

Střední Morava 82 645 100 930 88 296 83 739 83 846 73 046 512 502 

Moravskoslezsko 164 191 185 334 177 088 164 325 158 000 134 647 983 585 

Łącznie 440 352 523 072 474 844 439 401 447 398 377 070 2 702 137 

Tabela 8: Próba zebrana w ramach regionu NUTS2 wg wieku w Republice Czeskiej i jej struktura wg kategorii wiekowych 

Kraj NUTS 2 20 – 29 lat 30 – 39 lat 40 – 49 lat 50 – 59 lat 60 – 69 lat 70 lat i powyżej Łącznie 

RCz 

Severovýchod 7 % 9 % 8 % 7 % 8 % 6 % 45 % 

Střední Morava 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 19 % 

Moravskoslezsko 6 % 7 % 7 % 6 % 6 % 5 % 36 % 

Łącznie 16 % 19 % 18 % 16 % 17 % 14 % 1019 100 % 

 

Rzeczpospolita Polska  

Tabela 9: Liczba mieszkańców w ramach NUTS 2 według wieku w Rzeczpospolitej Polskiej 

Kraj NUTS 2 20 – 29 lat 30 – 39 lat 40 – 49 lat 50 – 59 lat 60 – 69 lat 70 lat i powyżej Łącznie 

PR 

województwo śląskie 206 175 225 733 186 867 202 891 157 659 139 404 1 118 729 

województwo dolnośląskie 180 299 206 411 157 789 208 703 164 356 134 444 1 052 002 

województwo opolskie 148 077 157 726 137 720 152 035 112 603 109 501 817 662 

Łącznie 534 551 589 870 482 376 563 629 434 618 383 349 2 988 393 

                                                 
26 Badanie realizowano wyłącznie w tych częściach regionów NUTS 2, które należą do obszaru programowania Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polsko. W 

przypadku regionu spójności Severovýchod i Moravskoslezsko po stronie czeskiej oraz województwa opolskiego po stronie czeskiej wzięto pod uwagę całe regiony, natomiast 

w przypadku obszaru Střední Morava w Republice Czeskiej i województwa śląskiego i dolnośląskiego w Polsce, analizowano wyłącznie część wchodzącą w skład obszaru 

określonego przez niniejszy dokumenty, jak również dokument programowy - podrozdział 1.1.1, ustęp 1. 
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Tabela 10: Próba zebrana w ramach regionu NUTS2 wg wieku w Rzeczpospolitej Polskiej i jej struktura wg kategorii wiekowych 

Kraj NUTS 2 20 – 29 lat 30 – 39 lat 40 – 49 lat 50 – 59 lat 60 – 69 lat 70 lat i powyżej Łącznie 

PR 

województwo śląskie 7 % 8 % 6 % 7 % 5 % 5 % 37 % 

województwo dolnośląskie 6 % 7 % 5 % 7 % 5 % 4 % 35 % 

województwo opolskie 5 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 27 % 

Łącznie 18 % 20 % 16 % 19 % 15 % 13 % 1001 100 % 

 

5.2.2 Zwrotność badania ankietowego dla grupy docelowej samorządy 

Republika Czeska 

Tabela 11: Liczba organizacji działających w sektorze samorządowym w ramach NUTS 2 w Republice Czeskiej 

Kraj Grupa Podgrupa 
NUTS 2 

Łącznie 
Severovýchod Moravskoslezsko Střední Morava 

ČR Samorządy 

Izby gospodarcze i zawodowe, związki i stowarzyszenia  172 155 87 414 

Organizacje ustanawiane i zakładane przez organy administracji publicznej 1 869 1 014 705 3 588 

Organy administracji publicznej, ich związki i stowarzyszenia 1 284 364 469 2 117 

Łącznie 3 325 1 533 1 261 6 119 

Tabela 12: Próba zebrana w sektorze samorządowym w ramach NUTS 2 w Republice Czeskiej i struktura wg podgrup 

Kraj Grupa Podgrupa 
NUTS 2 

Łącznie 
Severovýchod Moravskoslezsko Střední Morava 

ČR Samorządy 

Izby gospodarcze i zawodowe, związki i 
stowarzyszenia  

3 % 3 % 1 % 7 % 

Organizacje ustanawiane i zakładane przez organy 
administracji publicznej 

31 % 17 % 12 % 59 % 

Organy administracji publicznej, ich związki i 
stowarzyszenia 

21 % 6 % 8 % 35 % 

Łącznie 54 % 25 % 21 % 591 100 % 
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Rzeczpospolita Polska 

Tabela 13: Liczba organizacji działających w sektorze samorządowym w ramach NUTS 2 w Rzeczpospolitej Polskiej 

Kraj Grupa Podgrupa 

NUTS 2 

Łącznie 
województwo śląskie 

województwo 
dolnośląskie 

województwo 
opolskie 

PR Samorządy 

Organy administracji publicznej, ich związki i 
stowarzyszenia 

2 498 2 448 2 191 7 138 

Organizacje ustanawiane i zakładane przez organy 
administracji publicznej 

166 254 142 562 

Łącznie 2 664 2 703 2 334 7 700 

Tabela 14: Próba zebrana w sektorze samorządowym w ramach NUTS 2 w Rzeczpospolitej Polskiej i struktura wg podgrup 

Kraj Grupa Podgrupa 

NUTS 2 

Łącznie 
województwo śląskie 

województwo 
dolnośląskie 

województwo 
opolskie 

PR Samorządy 

Organy administracji publicznej, ich związki i 
stowarzyszenia 

32 % 32 % 28 % 93 % 

Organizacje ustanawiane i zakładane przez organy 
administracji publicznej 

2 % 3 % 2 % 7 % 

Łącznie 35 % 35 % 30 % 502 100 % 
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5.2.3 Zwrotność badania ankietowego dla grupy docelowej organizacje pozarządowe 

 

Republika Czeska 

Tabela 15: Liczba pozarządowych organizacji non-profit działających w ramach NUTS II w Rzeczpospolitej Polskiej 

Kraj Grupa 
NUTS 2 

Łącznie 
Severovýchod Moravskoslezsko Střední Morava 

ČR Pozarządowe organizacje non-profit 12 586 7 967 5 463 26 016 

 

Tabela 16: Próba zebrana wśród organizacji pozarządowych w ramach NUTS 2 w Republice Czeskiej i struktura wg regionu 

Kraj Grupa 
NUTS 2 

Łącznie 
Severovýchod Moravskoslezsko Střední Morava 

ČR Pozarządowe organizacje non-profit 48 % 31 % 21 % 402 100 % 

 

Rzeczpospolita Polska 

Tabela 17: Liczba pozarządowych organizacji non-profit działających w ramach NUTS 2 w Rzeczpospolitej Polskiej 

Kraj Grupa 
NUTS 2 

Łącznie 
województwo śląskie województwo dolnośląskie województwo opolskie 

PR Pozarządowe organizacje non-profit 3 510 4 375 3 292 11 176 
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Tabela 18: Próba zebrana wśród organizacji pozarządowych w ramach NUTS 2 w Rzeczpospolitej Polskiej i struktura wg regionu 

Kraj Grupa 
NUTS 2 

Łącznie 
województwo śląskie województwo dolnośląskie województwo opolskie 

PR Pozarządowe organizacje non-profit 31 % 39 % 29 % 305 100 % 

5.2.4 Zwrotność badania ankietowego dla grupy docelowej odwiedzający region 

Republika Czeska 

Tabela 19: Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania w ramach NUTS 2 w Republice Czeskiej 

Kraj NUTS 2 Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania 

ČR 

Severovýchod 2 087 381 

Střední Morava 512 430 

Moravskoslezsko 698 211 

Łącznie 3 298 022 

Tabela 20: Próba zebrana wśród odwiedzających region w ramach regionu NUTS2 w Republice Czeskiej 

Kraj NUTS 2 Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania 

ČR 

Severovýchod 63 % 

Střední Morava 16 % 

Moravskoslezsko 21 % 

Łącznie 533 100 % 

 

Rzeczpospolita Polska 

Tabela 21: Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania w ramach NUTS 2 w Rzeczpospolitej Polskiej 

Kraj NUTS 2 Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania 

PR 

województwo śląskie 840 229 

województwo dolnośląskie 1 149 519 

województwo opolskie 266 917 

Łącznie 2 256 665 
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Tabela 22: Próba zebrana wśród odwiedzających region w ramach regionu NUTS2 w Rzeczpospolitej Polskiej 

Kraj NUTS 2 Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania 

PR 

województwo śląskie 37 % 

województwo dolnośląskie 51 % 

województwo opolskie 12 % 

Łącznie 503 100 % 
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5.3 Ocena i analiza badania ankietowego z uwzględnieniem specyfiki 

czeskiej i polskiej strony obszaru programowania 

Poniżej zostały wskazane zasadnicze informacje i uwagi, które uzyskano w ramach badania 

ankietowego oraz związanego z nim badania w terenie. Podano również różnice i niuanse w 

odpowiedziach czeskich i polskich respondentów (czy też respondentów po stronie czeskiej i 

polskiej). Podrozdział ten jest powiązany z załącznikami do niniejszego raportu, w których 

znajdują się tabele prezentujące kompleksowe wyniki badania ankietowego. 

Grupa docelowa mieszkańcy wspólnego regionu: 

 Prawie 89% mieszkańców wspólnego regionu uważa, że czesko-polska współpraca 

transgraniczna jest potrzebna (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Większe 

zdecydowanie w ramach tego zagadnienia wykazywali mieszkańcy po stronie polskiej 

(55% wybrało opcję zdecydowanie tak, natomiast po stronie polskiej dominowały 

odpowiedzi bardziej stonowane - raczej tak - 56%). 

 Według trzech czwartych ankietowanych mieszkańców rozwojem czesko-polskiej 

współpracy transgranicznej powinny zajmować się głównie instytucje samorządowe 

oraz instytucje państwowe, ewentualne inne organizacje ustanowione w tym celu. W 

tym przypadku wśród respondentów z obu stron granicy panuje zgodność. 

 Mieszkańcy po obu stronach granicy wskazali te same dziedziny, w których powinna 

rozwijać się współpraca, są to: sport, rekreacja i turystyka, kultura, transport i 

ochrona środowiska naturalnego oraz krajobrazu. 

 Jako znaczące bariery rozwoju współpracy jeden na czterech ankietowanych podał 

barierę językową, administracyjną i legislacyjną. Jednak w ramach tego pytania, po 

stronie czeskiej i polskiej padały różne odpowiedzi - polska strona podawała jako 

bariery zasadnicze barierę językową (65%), kolejnymi odpowiedziami były bariery 

legislacyjne i administracyjne, natomiast respondenci czescy jako najbardziej wyraźną 

postrzegali barierę administracyjną. 

 Według 79% ankietowanych personel organizacji, które zapewniają współpracę 

transgraniczną jest dostatecznie kompetentny do wykonywania tej czynności. W 

ramach tego pytania odpowiedzi są zgodne po obu stronach granicy. 

 Ponad połowa respondentów (59%) ma świadomość o przebiegającej czesko-

polskiej współpracy - świadomość ta jest nieznacznie wyższa po stronie polskiej 

(62%). Spośród odpowiadających pozytywnie, jednak niespełna trzy czwarte 

zauważają efekty tej współpracy w swojej okolicy (zwłaszcza w dziedzinie kultury, 

rekreacji, sportu i turystyki). 

 Około 63% ankietowanych chętnie uczestniczyłoby w działaniach współpracy 

transgranicznej, gdyby istniała dla nich taka możliwość. 
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 Według mieszkańców z obu stron granic obecna jest chęć do współpracy, która 

wynika ze wspólnego rodowodu, bliskości geograficznej lub wspólnymi problemami 

do rozwiązania oraz interesami (handel, rynek pracy) - odpowiedzi te po obu stronach 

dominowały, opcje tą wybrało łącznie 64% ankietowanych. 

 Według 74% respondentów w następnej dekadzie współpraca czesko-polska 

rozwinie się. Respondenci po stronie czeskiej i polskiej odpowiadali zgodnie. 

 58% respondentów już wcześniej nawiązało aktywny kontakt z osobami z drugiej 

strony granicy. W przypadku dwóch trzecich chodziło o kontakty towarzyskie, połowa 

polskich respondentów nawiązała kontakty podczas uprawiania turystyki. Około 69% 

respondentów, którzy nawiązali kontakty, oznaczyli je jako kontakty często, a na 

podstawie tych kontaktów postrzegają mieszkańców z drugiej strony granicy na skali 

0-100, wartością 81,70. 

Komentarz do grupy docelowej mieszkańców regionu: 

Z punktu widzenia grupy docelowej mieszkańców wspólnego regionu można zauważyć 

pozytywne podejście mieszkańców do problematyki czesko-polskiej współpracy 

transgranicznej. Prawie 9 z 10 respondentów uważa, iż współpraca ta jest potrzebna. Według 

mieszkańców wspólnego regionu współpraca powinna być rozwijana zwłaszcza w dziedzinie 

sportu, rekreacji, turystyki, kultury, transportu oraz ochrony środowiska naturalnego i 

krajobrazu. Współpraca instytucji administracji publicznej nie jest według mieszkańców aż 

tak istotna. Problemem jest jednak świadomość dotycząca współpracy, którą posiada tylko 

około 60% mieszkańców, a w ramach tej grupy respondentów zaledwie około trzy czwarte 

zauważa efekty wzajemnej współpracy w swoim otoczeniu. W przyszłości konieczne jest 

ukierunkowanie działań na promocję i uwidocznienie efektów współpracy. 8 z 10 

mieszkańców, którzy szukają aktywnego kontaktu z osobami z drugiej strony granicy 

postrzega swoich sąsiadów pozytywnie. 

Grupa docelowa samorządy: 

 Z punktu widzenia reprezentantów samorządów, czesko-polska współpraca 

transgraniczna ma realny wpływ na rozwój pogranicza - w ten sposób odpowiedziało 

prawie 98% wszystkich ankietowanych, odpowiedzi są zgodne dla obu stron granicy. 

 Prawie 86% respondentów odpowiedziało, iż dzięki realizacji POWT RCz-RP27 

czesko-polska współpraca rozwinęła się (wyłącznie około 12,5% odpowiedziało, że jej 

poziom jest wciąż taki sam, natomiast 1,5%, iż doszło do osłabienia). Ponownie 

panuje zgodność odpowiedzi po obu stronach granicy. 

 Według respondentów program miał pozytywny wpływ na wzajemne postrzeganie 

obu narodów - w ten sposób odpowiadało około 93% ankietowanych. 

                                                 
27 Nazwa Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska brzmiał w poprzednim okresie programowania: 

Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –  

Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 
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 Ciekawy niuans stwierdzono pomiędzy czeską a polską stroną w ramach pytania, czy 

reprezentanci organizacji uczestniczącej w badaniu uczestniczyli w czesko-polskich 

projektach. Ogólnie 53% ankietowanych nie uczestniczyło w realizacji projektu, 

natomiast 47% tak, po stronie czeskiej 65% podmiotów nie uczestniczyło w 

realizacji, natomiast po stronie polskiej 64% realizowało projekt. 

 Według reprezentantów samorządów do najlepiej ocenianych dziedzin wzajemnej 

współpracy należą kultura, sport, rekreacja i turystyka, ale istotna według 

samorządów jest także współpraca miast partnerskich. 

 Respondenci do czynników, które w największym stopniu miały wpływ na rozwój 

współpracy transgranicznej na pograniczu czesko-polskim zaliczają jakość 

kontaktów międzyludzkich - takiej odpowiedzi udzieliło około 70% ankietowanych. 

Bardziej wyraźna różnica pojawia się w przypadku drugiej z kolei odpowiedzi na 

pytanie, na które 80% polskich respondentów (była to najczęściej wybierana opcja) 

uważa, iż współpracę transgraniczną rozwija w największym stopniu wspólne 

zainteresowanie możliwością pozyskania środków unijnych. 

 74% respondentów przewiduje, iż współpraca będzie się nadal rozwijała. Niespełna 

jeden procent respondentów odpowiedział, że przewiduje ograniczenie współpracy. 

 W ramach pytania, czy instytucje lub organizacje respondenta współpracują z 

partnerem z drugiej strony granicy ponownie wykazały różnicę pomiędzy stroną 

czeską a polską - ogólnie współpracę z partnerem z drugiej strony granicy realizuje 

wyłącznie 46% ankietowanych. Po stronie czeskiej 33% ankietowanych, natomiast po 

stronie polskiej 66% respondentów. 

 Ponad połowa respondentów współpracuje głównie z administracją publiczną 

(samorządy lokalne i administracja państwowa), 87% respondentów spośród tych, 

którzy odpowiedzieli, że współpracują z partnerem z drugiej strony granicy oznaczyło 

współprace jako efektywną. 91% ankietowanych ocenia doświadczenia związane ze 

współpracą pozytywnie lub bardzo pozytywnie (bez różnic w strukturze pomiędzy 

częścią polską a czeską). Jest to współpraca stała w ramach realizacji wspólnych 

projektów i działań. 

 Z powyższego wynika, że ankietowani oceniają współpracę pozytywnie, postrzegają 

ją jako rozwijającą się - 91% respondentów wybrało tą opcję bez różnicy w strukturze 

odpowiedzi po stronie czeskiej i polskiej. 

 Jeżeli realizowana jest współpraca, ma zazwyczaj formę długofalową. 80% 

respondentów, którzy rozwijają współpracę z partnerem transgranicznym, realizuje ją 

od co najmniej 5 lat (połowa z nich nawet powyżej lat 10). 

 Jako główne czynniki utrudniające reprezentanci samorządów wybrali bariery 

instytucjonalne i prawne, brak środków finansowych na rozwój współpracy, jak 

również bariery kulturowe, wzorce postępowania i mentalność. 
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Komentarz do grupy docelowej samorządy: 

Reprezentanci administracji publicznej w większości oceniają czesko-polską współpracę 

transgraniczną jako działania mający istotny wpływ na rozwój pogranicza. Według 

reprezentantów administracji publicznej Program Operacyjny w minionym okresie 

programowania miał pozytywny wpływ na rozwój czesko-polskiej współpracy 

transgranicznej, a tym samym także na wzajemne postrzeganie obu narodów. Do najlepiej 

ocenianych dziedzin współpracy należy kultura, sport, rekreacja i turystyka, w odróżnieniu do 

mieszkańców, w ramach grupy samorządy, respondenci jako ważną postrzegali współpracę 

miast partnerskich (gmin). Trzy czwarte respondentów przewiduje, iż współpraca będzie się 

nadal rozwijała. Podsumowując, z partnerem z drugiej strony granicy współpracuje niespełna 

połowa podmiotów (46%), jednak z grona współpracujących większość postrzega współpracę 

pozytywnie. Dla 87% współpraca jest efektywna, 91% posiada pozytywne doświadczenia, 

natomiast 80% współpracujących realizuje współpracę długofalową (co najmniej od 5 lat, 

niektórzy nawet ponad 10 lat). 

Grupa docelowa organizacje pozarządowe: 

 Większość organizacji pozarządowych, do których zwrócono się w ramach badania 

ocenia współpracę czesko-polską jako taką, która ma wpływ na rozwój pogranicza - 

opcję tą wybrało 97% ankietowanych. Wysoka liczba pozytywnych odpowiedzi 

pojawiła się po stronie czeskiej i polskiej. 

 Pomimo, iż liczba organizacji, które oceniły pozytywnie znaczenie współpracy była 

wysoka, zaledwie około 53% ankietowanych znało realny wynik działań współpracy 

transgranicznej (wynik podobny po stronie czeskiej i polskiej). Ma to związek ze 

zjawiskiem stwierdzonym w przypadku mieszkańców - promocja programu również 

nie była oceniana pozytywnie. 

 83% organizacji pozarządowych nie uczestniczyło w żadnej formie czesko-polskiej 

współpracy transgranicznej (po stronie czeskiej wynik procentowy był jeszcze wyższy 

- 84%). 

 Organizacje pozarządowe, podobnie jak pozostałe grupy docelowe jako dziedziny, w 

których współpraca transgraniczna jest najlepiej rozwijana oznaczają: kulturę, sport, 

rekreację i turystykę, współpracę miast partnerskich, w przypadku organizacji 

polskich wybierano również opcję bezpieczeństwo (tzn. zapobieganie ryzykom, 

współpraca jednostek ratunkowych itd.). 

 Według reprezentantów organizacji pozarządowych czesko-polska współpraca 

transgraniczna również przez kolejną dekadę będzie się rozwijała, zaledwie 1% 

ankietowanych odpowiedział, iż przewiduje się częściowe lub zupełne ograniczenie 

współpracy. 

 Z partnerem po drugiej stronie granicy współpracuje wyłącznie około 21% 

respondentów (po stronie czeskiej stosunek jest niższy - chodzi o 18% 
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ankietowanych). Spośród tych, którzy współpracują, prawie 95% ankietowanych 

ocenia współpracę jako przynoszącą organizacji pozytywne efekty. Współpracującymi 

podmiotami po drugiej stronie granicy są organizacje i organy sektora publicznego 

oraz samorządowe, na miejscu czwartym inne organizacje pozarządowe. Ogólnie 

doświadczenia ze współpracą transgraniczną pozytywnie ocenia 88% 

współpracujących (ponownie bez różnic w strukturze odpowiedzi pomiędzy stroną 

czeską a polską). 

 Organizacje pozarządowe, które współpracują z jakimś podmiotem po drugiej stronie 

granicy współpracują najczęściej ze stałymi partnerami (dotyczy to 79% 

ankietowanych), wynik był podobny dla strony czeskiej i polskiej. Respondenci chcą 

rozwijać współpracę z aktualnymi partnerami, ewentualnie są zainteresowani 

nawiązaniem współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności - 

odpowiedź tą wybrało prawie 96% współpracujących podmiotów. 

 Współpraca, podobnie jak w przypadku współpracujących podmiotów 

samorządowych jest długofalowa - 72% podmiotów współpracuje ze swoim 

partnerem co najmniej 5 lat. 

Komentarz do grupy organizacji pozarządowych: 

Organizacje pozarządowe w większości postrzegają czesko-polską współpracę transgraniczną 

jako typ działań, który posiada istotny wpływ na obszar pogranicza. Pomimo, że takiej 

odpowiedzi udzielił prawie każdy respondent, tylko około 53% z nich zna realny rezultat 

czesko-polskiej współpracy transgranicznej. Ma to związek, podobnie jak w przypadku grupy 

mieszkańców pogranicza, że dużym problemem Programu w minionym okresie 

programowania była promocja i widoczność rezultatów. Powinny zostać podjęte działania, by 

nastąpiła poprawa w zakresie rozpowszechniania informacji dot. Programu wśród ogółu 

społeczeństwa. Organizacje pozarządowe jako dziedzinę kluczową dla współpracy 

transgranicznej oznaczają te same dziedziny, które wymieniały pozostałe grupy docelowe. 

Odnotowano jednak wysoki wskaźnik odpowiedzi polskich organizacji, które wybierały 

dziedzinę bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Z partnerem po drugiej stronie granicy 

współpracuje wyłącznie co piąty respondent, ale ci, którzy współpracują, oceniają współpracę 

pozytywnie. Według 95% ankietowanych współpraca przynosi efekty, 88% respondentów 

ocenia współpracę jako pozytywną oraz podobnie jak w ramach grupy samorządów, 

współpraca w większości realizowana jest długofalowo. 

Grupa docelowa odwiedzający region: 

 Do miejsc rekreacyjnych w regionie przygranicznym po stronie czeskiej i polskiej 

odwiedzający przyjeżdżają na krótkie pobyty rekreacyjne lub urlopy (wizyty jedno-, 

dwu- i trzydniowe tworzą łącznie 73% odpowiedzi respondentów, sytuacja jest 

podobna po obu stronach granicy). Regularni odwiedzający, którzy odwiedzają dane 

miejsce kilka razy w miesiącu lub raz w roku to 40% respondentów. Można więc 

ogólnie stwierdzić, że większość odwiedzających region przygranicznych to turyści 
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przybywających na krótkie pobyty rekreacyjne. Ma to związek z aktualnym trendem 

do skracania urlopów oraz pobytów rekreacyjnych. 

 Odwiedzający oceniają miejsce, które odwiedzili i ogólnie cały region przygraniczny 

jako obszar atrakcyjny - w ten sposób określiło go 80% ankietowanych, po obu 

stronach granicy wynik był podobny. 

 Niestety bardzo nikłe znaczenie ma bliskość czesko-polskiej granicy jako czynnik, 

który wpływa na podjęcie decyzji o odwiedzeniu regionu. Jako czynnik decydujący 

wybrało go zaledwie 17% respondentów. Można w tym miejscu zaobserwować 

niuans pomiędzy odpowiedziami po stronie czeskiej (13%) i polskiej (23%). 

 70% ankietowanych nie planowało, by w trakcie pobytu odwiedzić również drugą 

stronę granicy. Podobnie jak w przypadku pozostałych grup docelowych fakt ten ma 

związek z tym, że program, a tym samym rezultaty czesko-polskiej współpracy, 

promowane są w zbyt małym stopniu, co przekłada się na brak wiedzy na ten temat 

wśród odwiedzających. 74% ankietowanych (w przypadku czeskich respondentów 

82%) odpowiedziało, że nie zauważyli żadnej, wspólnej czesko-polskiej promocji lub 

promocji atrakcji po drugiej stronie granicy, 

 Jako jednym z najistotniejszych dowodów czesko-polskiej współpracy 

transgranicznych ankietowani podali, iż w regionie, w którym przebywali, spotykali 

turystów z drugiej strony granicy (odpowiedziało w ten sposób 42% respondentów). 

Druga najczęściej wybierana odpowiedź brzmiała: nie zauważyłem żadnych 

przykładów współpracy transgranicznej. 

 Pomimo tego 24% odwiedzających odpowiedziało, że oferta turystyczna regionu, w 

którym przebywali dotyczyła czeskiej i polskiej części obszaru. 

 Pozytywnym zjawiskiem jest, iż 60% odwiedzających oceniła  poziom świadczonych 

usług, charakteryzując go jako wysoki lub bardzo wysoki. Region oceniają jako 

gościnny (61%), podobnie są postrzegani mieszkańcy w miejscach pobytu 

odwiedzających - na skali 0-100, gdzie 100 jest wartością maksymalną, aspekt ten 

respondenci ocenili wartością 76,29 (bardzo podobnie po stronie czeskiej i polskiej). 

Pozytywnym aspektem jest również fakt, iż 65% ankietowanych odpowiedziało, że 

region, w którym przebywali jest atrakcyjny pod względem turystycznym i zachęca do 

przedłużenia pobytu rekreacyjnego. Większa liczba po stronie polskiej (Czechów lub 

Polaków28) oceniło region jako atrakcyjny, jednak zbyt drogi. 

 Jako najważniejsze bariery rozwoju czesko-polskiej współpracy transgranicznej 

odwiedzający wymieniali problemy z dostępem do informacji dot. oferty produktów 

ruchu turystycznego po drugiej stronie granicy i barierę językową. 

                                                 
28 W ramach grupy docelowej odwiedzający wspólnego regionu jako respondentów wybrano odwiedzających o 

narodowości polskiej lub czeskiej bez względu na fakt, po której stronie pogranicza zrealizowano wywiad. 
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Komentarz do grupy organizacji pozarządowych: 

Z badania wśród grupy docelowej odwiedzających wspólny region wypływa, iż również na 

czesko-polskim terenie przygranicznym, w ośrodkach rekreacyjnych można zauważyć 

istniejący trend do skracania czasu pobytu z uwagi na recesję i kryzys w niektórych sektorach 

gospodarki narodowej. Pobyty do trzech dni tworzy 73% turystów. Większość 

odwiedzających to osoby, które odwiedzają teren nieregularnie (6 z 10). Podobnie jak w 

przypadku pozostałych grup docelowych stwierdzono, że promocja wspólnych czesko-

polskich działań oraz wynikających z tego efektów współpracy jest słaba - większość 

odwiedzających nie postrzega bliskości czesko-polskiej granicy jako czynnik, który 

odgrywałby jakąś rolę przy podejmowaniu decyzji o odwiedzeniu regionu. Również 

znajomość i informacje dot. atrakcji po drugiej stronie granicy jest bardzo niska, 7 z 10 

odwiedzających nie planowało podczas swojego pobytu przekroczenia granicy. Pozytywnym 

aspektem jest wysoka atrakcyjność regionu, wysoki poziom usług zakwaterowania (w skali 0-

100 respondenci w roli odwiedzających wybierali średnią wartość 76), pozytywnie oceniono 

również profesjonalne podejście personelu ośrodków zakwaterowania, w których przebywali 

odwiedzający. 

5.4 Informacje specyficzne o pasie przygranicznym w ramach obszaru 

programowania 

W celu stwierdzenie informacji specyficznych dot. różnicy wyników badania na całym 

obszarze programowania, na którym przeprowadzono badanie a wyników w pasie 

Mapa 1: Określenie pasa okresów / powiatów transgranicznych na obszarze programowania 
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przygranicznym, konieczne było określenie pasa przygranicznego za pomocą konkretnych 

jednostek terytorialnych. Wybrano jednostki LAU 1 (wcześniej NUTS 4) - po stronie czeskiej 

okresy, po stronie polskiej powiaty, które leżą bezpośrednio na granicy państwa. W ten 

sposób określonym obszarze stronę czeską zamieszkuje 55% obywateli obszaru 

programowania, na stronie polskiej natomiast mieszka 43% obywateli obszaru 

programowania. W Republice Czeskiej pa ten stanowi 54% powierzchni obszaru wsparcia, 

natomiast w Polsce 43% powierzchni. W pasie przygranicznym zebrano łącznie 62% 

wszystkich kwestionariuszy w ramach badania ankietowego (samorządy - 53% 

kwestionariuszy, organizacje pozarządowe - 40%, mieszkańcy wspólnego regionu - 61%, 

odwiedzający region - 83%). 

Pas okresów / powiatów transgranicznych wykazuje następujące specyficzne cechy: 

 Na całym obszarze wsparcia na pytanie do samorządów, czy czesko-polska 

współpraca transgraniczna ma realny wpływ na rozwój pogranicza 55% respondentów 

wybrało odpowiedź zdecydowanie tak, w paśmie przygranicznym wynik wynosił 

57%. Podobnie wyglądała sytuacja w ramach grupy docelowej organizacji 

pozarządowych. Na całym obszarze wsparcia odpowiedź zdecydowanie tak wybrało 

52% ankietowanych, w paśmie przygranicznym 57% z nich. 

 Różnice odnotowano również w liczbie współpracujących podmiotów. W całym 

obszarze programowym z partnerem spoza granicy współpracuje 21% organizacji 

pozarządowych i 46% organizacji samorządowych, w paśmie przygranicznym 

współpracę realizuje 32% organizacji pozarządowych i 49% organizacji 

samorządowych. 

 Interesujące różnice pomiędzy wartościami całego obszar programowania a pasem 

przygranicznym można zauważyć w ramach grupy docelowej mieszkańców 

wspólnego regionu. Nieco wyższy odsetek ankietowanych w całym obszarze 

programowania (73% do 72%) odpowiedział, że efekty czesko-polskiej współpracy 

transgranicznej są zauważane w okolicy. Może to być spowodowane faktem, iż 

projekty realizowane są często przez partnerów, którzy nie pochodzą z miejsc 

położonych bezpośrednio na samej granicy, a efekty ich działań mogą być zauważalne 

w większej odległości od granicy. 

 Różnica widoczna jest również w ramach pytania, czy współpraca transgraniczna jest 

potrzebna w czesko-polskim pograniczu, w całym obszarze 89% wybrało odpowiedź 

zdecydowanie tak lub raczej tak, natomiast w pasie przygranicznym, który jednak 

może znajdywać się pod wpływem problemów lokalnych lub animozji opcje te 

wybrało łącznie 86% ankietowanych. 
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6 OKREŚLENIE WYJŚCIOWYCH I DOCELOWYCH WARTOŚCI 

WSKAŹNIKÓW 

6.1 Panel ekspertów i jego znaczenie 

Znaczenie panelu ekspertów według Wykonawcy spoczywało w tym, iż na temat wyników 

badania, którego celem było stworzenie materiału bazowego do określenia wyjściowych i 

docelowych wartości wskaźników, przebiegnie dyskusja z wąskim gronie ekspertów, których 

codzienna praca dotyczy rozwiązywania problemów w regionie przygranicznym, realizacji 

działań transgranicznych, którzy posiadają regularny kontakt transgraniczny na wyższym 

poziomie (tj. z urzędnikami z ministerstw i urzędów wojewódzkich), jak również z 

mieszkańcami, przedsiębiorcami, politykami lokalnymi oraz którzy sami mieszkają w 

regionie przygranicznym. Członków panelu ekspertów wybrano w taki sposób, by były to 

osoby kompetentne, co umożliwiło ich aktywne uczestnictwo w dyskusji i wspólne określenie 

wyjściowych i docelowych wartości monitorowanych wskaźników. 

Członkami panelu ekspertów, który odbył się 17.06.2015 r. w Ostrawie byli: 

1. Martin Dohnal – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

2. Marcin Filip – Biuro Stowarzyszenia „Region Beskidy“ (Euroregion Beskidy) 

3. Lubor Hruška – PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

4. Bogdan Kasperek – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” 

(Euroregion Śląsk Cieszyński) 

5. Roman Klíma – Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

6. Joanna Kurowska-Pysz – PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

7. Piotr Kurowski – Kreatus, Sp. z o. o. 

8. Maciej Molak – JS Olomouc 

9. Michal Samiec – PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

10. Michala Vavřínová – Krajský úřad Pardubického kraje 

11. Witold Wieczorek – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP 

Na posiedzenie panelu ekspertów zaproszono również reprezentanta Komisji Europejskiej, 

Marcina Wójcika, który jednak ze względu na niedyspozycję czasową, nie mógł wziąść 

udziału w sesji. 

Zadania panelu ekspertów można podsumować następująco: 

1. Dyskusja dot. wag i określenie wag odpowiedzi poszczególnych grup docelowych 

reprezentowanych przez wypełnione kwestionariusze dla wartości obu 

monitorowanych wskaźników. 

2. Określenie wyjściowych i oszacowanie docelowych wartości obu monitorowanych 

wskaźników rezultatu. 
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Wagi odpowiedzi poszczególnych grup docelowych określono jako arytmetyczną średnicę 

wag, którą określili poszczególni eksperci. Wagi końcowe, które były częściami składowymi 

obliczeń w ramach określania wartości obu wskaźników, podano w tabeli poniżej. 

Tabela 23: Wagi poszczególnych kwestionariuszy dla określenia wartości wskaźników 

Grupa docelowa 

Waga odpowiedzi dla 

wskaźnika „Poziom 

współpracy instytucji na 

pograniczu czesko-polskim“ 

Waga odpowiedzi dla 

wskaźnika „Poziom 

postrzegania 

współegzystencji i 

współpracy społeczności w 

regionie przygranicznym“ 

Samorządy 0,480 0,260 

Pozarządowe organizacje non-

profit 
0,280 0,250 

Mieszkańcy wspólnego regionu 0,155 0,315 

Odwiedzający region 0,085 0,175 

6.2 Określenie wyjściowych i docelowych wartości wskaźnika “Poziom 

współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim” 

Tabela 24: Kluczowe pytania dla wskaźnika „Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim“ 

Wskaźnik „Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim“ 

Kod 

pytania 
Zjawisko monitorowane przez pytanie Ocena Waga 

Ocena 

ważona 

PS5 
Stopień uczestnictwa organizacji we współpracy 

przygranicznej 
4,66 0,200 0,93 

PS7 
Obecność czynników wpływających na rozwój 

współpracy transgranicznej 
4,04 0,040 0,16 

PS10 
Stopień współpracy organizacji z konkretnymi 

podmiotami po drugiej stronie granicy 
4,59 0,040 0,18 

PS14 Mnogość współpracy 1,20 0,040 0,05 

PS17 Stabilność współpracy 7,16 0,040 0,29 

PS19 Stabilność i rozwój współpracy 8,47 0,040 0,34 

PS23 Długofalowość współpracy 7,05 0,040 0,28 

PS25 Obecność barier we współpracy transgranicznej 5,88 0,040 0,24 

POP3 
Stopień uczestnictwa organizacji we współpracy 

przygranicznej 
1,73 0,110 0,19 

POP5 
Obecność czynników wpływających na rozwój 

współpracy transgranicznej 
3,76 0,030 0,11 

POP8 
Stopień współpracy organizacji z konkretnymi 

podmiotami po drugiej stronie granicy 
2,12 0,030 0,06 

POP12 Mnogość współpracy 0,52 0,020 0,01 

POP15 Stabilność współpracy 6,19 0,020 0,12 

POP17 Stabilność i rozwój współpracy 8,28 0,020 0,17 

POP23 Długofalowość współpracy 6,65 0,020 0,13 

POP24 Obecność barier we współpracy transgranicznej 4,98 0,030 0,15 

PM2 Znaczenie współpracy transgranicznej 4,10 0,022 0,09 
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Wskaźnik „Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim“ 

Kod 

pytania 
Zjawisko monitorowane przez pytanie Ocena Waga 

Ocena 

ważona 

PM4 Obecność barier we współpracy transgranicznej 2,22 0,022 0,05 

PM11 Świadomość istnienia współpracy transgranicznej 5,88 0,022 0,13 

PM15 
Poziom zaangażowania w działania współpracy 

transgranicznej 
5,53 0,022 0,12 

PM17 
Celowość kontaktów transgranicznych (jeden 

konkretny cel / większa liczba celów) 
3,77 0,022 0,08 

PM18 Częstotliwość kontaktów 5,92 0,022 0,13 

PM19 Poziom spełnienia oczekiwań z kontaktów 7,83 0,022 0,17 

PT10 Świadomość istnienia współpracy transgranicznej 1,92 0,085 0,16 

Ocena łączna Średnia ważona 4,36 

W ramach oceny wartości wskaźnika Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-

polskim, podstawą do oceny było kryterium A1, opisane w metodyce, którą zawiera raport 

początkowy. W ramach kryteria zmodyfikowano wagi dla pytań samorządów i organizacji 

pozarządowych. Wyraźnie wyższą wagę wagę przydzielono do pytania, które śledziło stopień 

uczestnictwa organizacji we współpracy przygranicznej (waga 0,2 zamiast pierwotnej 

wartości 0,06), pozostałe pytania otrzymały wagę niższą (waga 0,04). W podobny sposób 

zmodyfikowano wagi do pytań dla organizacji pozarządowych, wyraźnie podwyższono 

pytanie dotyczące poziomu uczestnictwa organzacji we współpracy transgraniczej (waga 0,11 

zamiast pierwotnej wartości 0,035), pozostałe pytania otrzymały wagę niższą (wagi 0,03, 0,02 

dla pytań z zkaresu charakteru wzajemnej współpracy). 

Ocena końcowa wskaźnika na podstawie kluczowych pytań z badania ankietowego wyniosło 

4,36. Członkowie panelu ekspertów wspólnie uzgodnili, iż wartość wyjściowa zostanie 

określona jako wartość 4,4, natomiast wartość docelową oszacowano wspólnie jako wartość 

4,9. Z zastosowaniem ilustracyjnego przeliczenia wartości do skali procentowej, poprawa 

sytuacji w regionie będzie wynosiła około 5%. Potencjał do pięcioprocentowego wzrostu 

wartości można dostrzec w fakcie, iż ogólnie na wspólnym terenie przygranicznym 

współpraca transgraniczna realizowana jest regularnie przez raczej mniejszą liczbę 

podmiotów, jednak podmioty, które ją realizują, oceniają ją z reguły bardzo pozytywnie, co 

przekłada się na jej długofalowość. 

Tabela 25: Wartości wyjściowe i docelowe wskaźnika “Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim” 

Wskaźnik „Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim“ 

Wartość wyjściowa 4,4 

Wartość docelowa 4,9 
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6.3 Określenie wyjściowych i docelowych wartości wskaźnika „Poziom 

postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności w regionie 

przygranicznym“ 

Tabela 26: Pania kluczowe dla wskaźnika „Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności w regionie 
przygranicznym“ 

Wskaźnik „Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności w regionie 

przygranicznym“ 

Kod 

pytania 
Zjawisko monitorowane przez pytanie Ocena Waga 

Ocena 

ważona 

PS3 
Poziom wzajemnego postrzegania Czechów i 

Polaków w związku z PO 
7,64 0,260 1,99 

POP3 
Stopień uczestnictwa organizacji we współpracy 

przygranicznej 
1,73 0,100 0,17 

POP5 
Obecność czynników wpływających na rozwój 

współpracy transgranicznej 
3,76 0,020 0,08 

POP8 
Stopień współpracy organizacji z konkretnymi 

podmiotami po drugiej stronie granicy 
2,12 0,020 0,04 

POP12 Mnogość współpracy 0,52 0,020 0,01 

POP15 Stabilność współpracy 6,19 0,020 0,12 

POP17 Stabilność i rozwój współpracy 8,28 0,020 0,17 

POP23 Długofalowość współpracy 6,65 0,020 0,13 

POP24 Obecność barier we współpracy transgranicznej 4,98 0,030 0,15 

PM12 Widoczność efektów współpracy transgranicznej 7,27 0,120 0,87 

PM20 
Poziom postrzegania mieszkańców z drugiej strony 

granicy 
7,71 0,195 1,50 

PT6 
Zainteresowanie atrakcjami turystycznymi i 

rekreacyjnymi po obu stronach 
3,47 0,050 0,17 

PT14 Inicjowanie kontaktów polsko-czeskich 1,73 0,015 0,03 

PT15 
Poziom postrzegania mieszkańców z drugiej strony 

granicy 
6,72 0,020 0,13 

PT17 Postrzeganie gości w miejscu pobytu 7,63 0,040 0,31 

PT18 Ocena pobytu turystycznego 4,39 0,050 0,22 

Ocena łączna Średnia ważona 6,09 

W ramach oceny wskaźnika Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności 

w regionie przygranicznym uzupełniono kompletny zestaw pytań dla organizacji 

pozarządowych, który wykorzystano do oceny poprzedniego wskaźnika. Konieczne było 

określenie odmiennych wag niż wagi poprzedniego wskaźnika. Wyraźnie wyższą wagę 

otrzymało pytanie dot. stopnia uczestnictwa organizacji we współpracy terytorialnej (waga 

0,1 zamiast pierwotnej wartości 0,03) tą samą wagę w porównaniu do pierwotnych wag pytań 

miało jeszcze pytanie dot. barier współpracy transgranicznej. Pozostałe pytania nie uznano za 

aż tak istotne. Ponadto uzupełniono pytanie z kwestionariusza dla mieszkańców, w ramach 

którego mieszkańcy oceniali widoczność efektów współpracy transgranicznej. Wagi 

przypisano również pytaniom ukierunkowanym na odwiedzających region - podwyższono 

rangę pytań dotyczących faktu, czy odwiedzający region wykazywali zainteresowanie o 
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atrakcje po obu stronach granicy oraz pytania oceniającego pobyt (waga 0,05 zamiast 

pierwotnej wartości 0,035), pytania oceniającego to, w jaki sposób goście czuli się 

postrzegani w miejscu, dokąd przyjechali na pobyt (waga 0,04). 

Ocena końcowa wskaźnika na podstawie kluczowych pytań z badania ankietowego wyniosło 

6,09. Członkowie panelu ekspertów wspólnie uzgodnili, iż wartość wyjściowa zostanie 

określona jako wartość 6,1, natomiast wartość docelową oszacowano wspólnie jako wartość 

6,5. Z zastosowaniem ilustracyjnego przeliczenia wartości do skali procentowej, poprawa 

sytuacji w regionie będzie wynosiła około 4 %. Uzasadnieniem czteroprocentowego wzrostu, 

niższego niż w przypadku poprzedniego wskaźnika jest fakt, iż wskaźnik ocenia wzajemną 

współegzystencję i współpracę społeczności - a więc wzajemną współpracę budowaną na 

spontanicznych inicjatywach i wzajemnej sympatii mieszkańców wspólnego regionu aniżeli 

wskaźnik poprzedni, ukierunkowany na inwestycje. Wzrost wartości tego wskaźnika będzie 

zależny od tego, czy nadal będą pokonywane różnice i rozwiązywane konflikty oraz lokalna 

animozja, co ma związek z wieloma nieformalnymi działaniami, na których nie ma wpływ 

realizacja programu transgranicznego. 

Tabela 27: Wartość wyjściowa i docelowa wskaźnika Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności 

Wskaźnik „Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności“ 

Wartość wyjściowa 6,1 

Wartość docelowa 6,5 
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WYKAZ ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW 

CASI  Computer-assisted self-interviewing 

CATI  Computer-assisted telephone interviewing 

CAWI  Computer-assisted web interviewing 

IZ  Instytucja Zarządzająca 

KK  Koordynator Krajowy 

LAU  Local administrative unit 

MIR  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

MMR RCz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej 

NGO  Organizacje pozarządowe 

RCz  Republika Czeska 

RP  Rzeczpospolita Polska 

NUTS  Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (fr. Nomen-

clature des unités territoriales statistiques lub ang. Nomenclature of Units for Territorial Sta-

tistics) 
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Badanie ankietowe oraz związane z nim badanie w terenie w ramach projektu „Kwantyfikacja 

wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020“. 2015. 

Interreg V-A - Republika Czeska - Polska: dokument programowy. 2015. 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik 1: Ocena i analiza badania kwestionariuszowego dla całego obszaru 

programowania 

Załącznik 2: Ocena i analiza badania kwestionariuszowego odrębnie dla cześci czeskiej i 

polskiej obszaru programowania 

Załącznik 3: Materiał dla członków panelu ekspertów - metodyka oceny i analizy badania i 

określenia wyjściowych i docelowych wartości wybranych wskaźników rezultatu 

 

Uwaga dot. załączników w formie tabeli: 

W tabelach dla poszczególnych odpowiedzi podano wartości reprezentacji procentowej danej 

odpowiedzi wśród odpowiedzi wszystkich respondentów w ramach danej grupy docelowej. 

Jeżeli podano średnią wybieraną wartość na skali 0-100, chodzi o średnią odpowiedzi 

wszystkich respondentów w ramach danej grupy docelowej. Dla większej przejrzystości 

pierwotnie stosowana skala (1-5) została przeliczona na skalę 0-100. 
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ZAŁĄCZNIK 1: OCENA I ANALIZA BADANIA 

KWESTIONARIUSZOWEGO DLA CAŁEGO OBSZARU 

PROGRAMOWANIA 

OCENA I ANALIZA BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO DLA GRUPY 

DOCELOWEJ MIESZKAŃCÓW WSPÓLNEGO REGIONU 

W ramach projektu „Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych 

wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ 

Pytanie nr 1 

Czy współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-czeskim jest potrzebna? 
Procent 

odpowiedzi 

1 Zdecydowanie tak 46,08 

2 Raczej tak 42,57 

3 Raczej nie 7,85 

4 Zdecydowanie nie 3,51 

Pytanie nr 2 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Kto powinien rozwijać polsko-czeską współpracę transgraniczną? 
Procent 

odpowiedzi 

Upoważnione do tego instytucje rządowe i samorządowe (np. gminy, powiaty, województwa lub 
szkoły, policja, straż pożarna, itd.) 

74,85 

Bezpośrednio mieszkańcy pogranicza 48,17 

Organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia kulturalne i towarzystwa, kluby sportowe) 46,79 

Przedsiębiorstwa, izby gospodarcze i zawodowe oraz związki 42,06 

Szkoły i uczelnie wyższe 39,53 

Instytucje/służby niewymienione powyżej (np. służba zdrowia, usługi socjalne). 19,22 

Kościoły i związki wyznaniowe 14,81 

Nie mam zdania 7,91 

Pytanie nr 3 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

W jakich obszarach współpraca transgraniczna powinna się rozwijać? 
Procent 

odpowiedzi 

Sport, rekreacja i turystyka 58,30 

Kultura 56,52 

Transport 54,75 

Ochrona przyrody i krajobrazu 52,44 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży pożarnej, ratowników 48,29 



 

52 

 

„Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ - raport końcowy 
 

W jakich obszarach współpraca transgraniczna powinna się rozwijać? 
Procent 

odpowiedzi 

medycznych, policji) 

Współpraca gospodarcza 45,10 

Wymiana młodzieży i spotkania integracyjne 43,70 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 43,15 

Współpraca miast bliźniaczych 38,04 

Energetyka 27,83 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 27,79 

Usługi publiczne o znaczeniu ogólnospołecznym niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi 
socjalne) 

21,08 

Usuwanie barier 19,36 

Nie mam zdania 6,86 

Inne 1,60 

Pytanie nr 4 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Jakie bariery utrudniają kontakty z mieszkańcami terenów przygranicznych z sąsiedniego 
kraju? 

Procent 
odpowiedzi 

Językowe 43,09 

Administracyjne (np. skomplikowane procedury urzędowe w urzędach w kraju sąsiednim) 27,40 

Prawne 25,78 

Cenowe 18,24 

Nie mam zdania 17,32 

Odmienność interesów (np. nacisk kładziony na ochronę środowiska naturalnego lub na rozwój 
produkcji przemysłowej w odróżnieniu od drugiego kraju) 

16,29 

Inny system wartości (np. podejście do obchodzenia różnych świąt) 13,88 

Kulturowe 10,84 

Inne 5,02 

Pytanie nr 5 

Co Pana/i zdaniem sprzyja rozwojowi transgranicznej współpracy polsko-czeskiej? 
Procent 

odpowiedzi 

Podobieństwo języka 43,62 

Wzajemna sympatia obu narodów 32,42 

Podobieństwo kultury 31,33 

Wspólne interesy gospodarcze 26,65 

Podobne problemy 24,26 

Dostępność funduszy unijnych na ten cel 23,36 

Podobieństwo stylu życia 23,26 

Integracja europejska (np. wejście do Strefy Schengen) 21,18 

Wspólne interesy polityczne 14,73 

Sprzyjająca polityka samorządowa wspierająca polsko-czeską współpracę transgraniczną 12,70 

Nie mam zdania 9,74 

Inne 3,41 
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Pytanie nr 6 

Czy personel organizacji odpowiedzialnych za kontakty transgraniczne jest kompetentny w 
zakresie realizowanej współpracy? 

Procent 
odpowiedzi 

Raczej tak 63,37 

Raczej nie 16,25 

Zdecydowanie tak 15,57 

Zdecydowanie nie 4,81 

 

Pytanie nr 7 

Czy znajomość języka sąsiada na terenie przygranicznym jest wystarczająca z punktu 
widzenia rozwoju współpracy transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

Raczej tak 47,93 

Zdecydowanie tak 25,49 

Raczej nie 22,31 

Zdecydowanie nie 4,28 

 

Pytanie nr 8 

Czy Pan/Pani widzi szansę zaangażowania się w polsko-czeską współpracę transgraniczną, 
gdyby była taka możliwość? 

Procent 
odpowiedzi 

Raczej tak 40,04 

Zdecydowanie tak 23,15 

Raczej nie 21,98 

Zdecydowanie nie 14,83 

 

Pytanie nr 9 

Należy wybrać tylko jedną odpowiedź. 

Jak Pana/i zdaniem można ocenić współistnienie społeczności lokalnych na pograniczu 
polsko-czeskim? 

Procent 
odpowiedzi 

Wynika z potrzeby współpracy, podyktowanej wspólnymi interesami po obu stronach pogranicza 
(np. biznes, rynek pracy) 

35,30 

Wynika z autentycznej chęci współpracy, podyktowanej podobnym rodowodem historycznym, 
geograficznym, kulturowym, kwestiami społecznymi, wspólnymi problemami 

28,79 

Współpraca opiera się głównie na wspólnym wykorzystaniu funduszy europejskich, co stanowi 
jedyny istotny motyw współpracy 

9,61 

Jest oparta na więziach rodzinnych krewnych rozrzuconych po obu stronach pogranicza 7,23 

Nie ma żadnego konkretnego wymiaru 6,66 

Współpraca jest wyłącznie stymulowana odgórnie i sprowadza się głównie do relacji formalnych 5,13 

Współpraca jest oparta na przyjaźni osobistej 3,70 

Współpraca nie jest realizowana w sposób zaplanowany, a raczej spontaniczny 3,58 
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Pytanie nr 10 

Jak Pana/i zdaniem zmieni się współpraca transgraniczna w ciągu najbliższych 10 lat? 
Procent 

odpowiedzi 

Trochę się rozwinie 49,20 

Znacząco się rozwinie 24,62 

Będzie na takim samym poziomie 20,23 

Nieco się ograniczy 4,84 

Bardzo się ograniczy 1,11 

Pytanie nr 11 

Czy ma Pan/i świadomość, że na obszarze polskiego i czeskiego pogranicza rozwija się 
współpraca transgraniczna partnerów z obu tych krajów? 

Procent 
odpowiedzi 

Tak 58,81 

Nie 41,19 

Na pytania P12 - P20 będą odpowiadali ci, których odpowiedź na to pytanie brzmiała TAK. 

Pytanie nr 12 

Czy efekty tej współpracy transgranicznej są przez Pana/ią odczuwalne? 
Procent 

odpowiedzi 

Tak 72,68 

Nie 27,32 

Pytanie nr 13 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

W jakich obszarach identyfikuje Pan/i przykłady czesko-polskiej współpracy 
transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

Kultura 23,56 

Sport, rekreacja i turystyka 22,79 

Transport 14,18 

Współpraca miast bliźniaczych 13,57 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 12,02 

Wymiana młodzieży i spotkania integracyjne 11,39 

Współpraca gospodarcza 10,76 

Ochrona przyrody i krajobrazu 10,66 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży pożarnej, ratowników 
medycznych, policji) 

8,14 

Energetyka 5,40 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 4,54 

Nie mam zdania 4,39 

Usługi publiczne o znaczeniu ogólnospołecznym niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi 
socjalne) 

2,28 
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Pytanie nr 14 

Czy Pana/i zdaniem poziom organizacji realizujących współpracę transgraniczną jest 
wystarczający, by współpraca była efektywna? 

Procent 
odpowiedzi 

Raczej tak 61,75 

Raczej nie 19,01 

Zdecydowanie tak 16,10 

Zdecydowanie nie 3,13 

Pytanie nr 15 

Czy Pan/i brał/a udział lub korzystał/a z wyników projektu polsko-czeskiego (np. 
wydarzenie kulturalne, edukacyjne, szkolenie, infrastruktura wybudowana z projektu 

polsko-czeskiego)? 

Procent 
odpowiedzi 

Tak 55,30 

Nie 44,70 

Pytanie nr 16 

Czy nawiązał/a Pan/i osobiście kontakty z mieszkańcami po drugiej stronie granicy? 
Procent 

odpowiedzi 

Tak 57,44 

Nie 42,56 

 

Na pytania P17 - P20 będą odpowiadali ci, których odpowiedź na to pytanie brzmiała TAK. 

Pytanie nr 17 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Jaki był powód tych kontaktów? 
Procent 

odpowiedzi 

kontakty towarzyskie, spotkania 63,26 

turystyka 36,81 

sprawy społeczne 33,80 

kontakty zawodowe 16,99 

Inne 7,30 

Pytanie nr 18 

Czy podejmowane kontakty były częste? 
Procent 

odpowiedzi 

Raczej tak 40,31 

Raczej nie 28,44 

Zdecydowanie tak 23,17 

Zdecydowanie nie 8,08 
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Pytanie nr 19 

Czy efekty tej współpracy były zgodne z Pan/i oczekiwaniami? 
Procent 

odpowiedzi 

Raczej tak 53,69 

Zdecydowanie tak 41,52 

Raczej nie 4,07 

Zdecydowanie nie 0,73 

Pytanie nr 20 

Proszę ocenić na skali. 

Jak postrzega Pan/i mieszkańców z drugiej strony granicy w oparciu o te kontakty? 
Procent 

odpowiedzi 

4 Pozytywnie 49,23 

5 Bardzo pozytywnie 30,78 

3 Przeciętnie 18,23 

2 Negatywnie 1,25 

1 Bardzo negatywnie 0,51 

 

Pytanie nr 20 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 
skali 0-100 

Jak postrzega Pan/i mieszkańców z drugiej strony granicy w oparciu o te kontakty? 81,70 
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ZWROTNOŚĆ BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO DLA GRUPY 

DOCELOWEJ SAMORZĄDY 

W ramach projektu „Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych 

wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ 

 

Pytanie nr 1 

Czy polsko-czeska współpraca transgraniczna ma realny wpływ na rozwój pogranicza? 
Procent 

odpowiedzi 

Zdecydowanie tak 55,45 

Raczej tak 42,87 

Raczej nie 1,09 

Zdecydowanie nie 0,58 

 

Pytanie nr 2 

W wyniku realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska - polsko-czeska współpraca Pana/i zdaniem 

Procent 
odpowiedzi 

Raczej się rozwinęła 51,48 

Zdecydowanie się rozwinęła 34,69 

Pozostała na takim samym poziomie 12,59 

Raczej zanikała 0,64 

Zdecydowanie zanikała 0,59 

 

Pytanie nr 3 

W wyniku realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska - polsko-czeska współpraca Pana/i zdaniem (wybór opcji) 

Procent 
odpowiedzi 

Raczej tak 54,87 

Zdecydowanie tak 38,28 

Raczej nie 5,92 

Zdecydowanie nie 0,93 

 

Pytanie nr 4 

Czy znane są Panu/i konkretne przykłady polsko-czeskiej współpracy? 
Procent 

odpowiedzi 

Tak 69,61 

Nie 30,39 
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Pytanie nr 5 

Czy znane są Panu/i konkretne przykłady polsko-czeskiej współpracy transgranicznej? 
Procent 

odpowiedzi 

Nie 53,35 

Tak 46,65 

Pytanie nr 6 

Proszę ocenić na skali. 

Proszę ocenić realizowaną współpracę we wskazanych niżej obszarach. 
Procent 

odpowiedzi 

Kultura 65,58 

Sport, rekreacja i turystyka 64,01 

Wymiana młodzieży, seniorów i spotkania integracyjne 57,50 

Współpraca miast bliźniaczych 55,16 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 45,79 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży pożarnej, ratowników 
medycznych, policji) 

45,39 

Ochrona przyrody i krajobrazu 40,97 

Usuwanie barier 33,34 

Współpraca gospodarcza 31,15 

Transport 29,73 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 24,45 

Inne 23,37 

Usługi publiczne niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi socjalne) 19,07 

Energetyka 13,27 

Pytanie nr 7 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Które czynniki w największym stopniu kształtują rozwój współpracy transgranicznej? 
Procent 

odpowiedzi 

Jakość relacji międzyludzkich, wzajemna chęć lepszego poznania się 70,35 

Możliwość wspólnego pozyskania środków unijnych 62,56 

Pokrewieństwo historyczne i bliskość geograficzna 54,72 

Problemy systemowe (np. transport, ochrona środowiska naturalnego, rynek pracy) 41,41 

Wsparcie systemowe na poziomie regionalnym i lokalnym (np. umowy międzynarodowe o 
współpracy na poziomie samorządów wspierających rozwój współpracy) 

32,92 

Profesjonalność i kompetentność urzędników 23,79 

Interesy gospodarcze 23,42 

Wsparcie systemowe na poziomie krajowym (umowy międzynarodowe i współpraca na poziomie 
rządowym obu krajów w celu ułatwienia czesko-polskiej współpracy transgranicznej) 

14,02 

Nie mam zdania 6,65 

Inne 1,06 
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Pytanie nr 8 

Należy wybrać maksymalnie 3 dziedziny. 

Które obszary współpracy transgranicznej będą się Pana/i zdaniem najlepiej rozwijały w 
ciągu najbliższych 10 lat? 

Procent 
odpowiedzi 

Sport, rekreacja i turystyka 18,85 

Kultura 17,68 

Transport 11,97 

Wymiana młodzieży i spotkania integracyjne 10,20 
Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży pożarnej, ratowników 
medycznych, policji) 

8,87 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 8,20 

Współpraca miast bliźniaczych 7,83 

Ochrona przyrody i krajobrazu 6,42 

Współpraca gospodarcza 4,75 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 1,95 

Energetyka 1,43 

Usuwanie barier 0,81 

Usługi publiczne niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi socjalne) 0,77 

Inne 0,28 

 

Pytanie nr 9 

Jak Pana/i zdaniem ogólnie zmieni się polsko-czeska współpraca transgraniczna w ciągu 
najbliższych 10 lat? 

Procent 
odpowiedzi 

Nieco się rozwinie 46,23 

Znacząco się rozwinie 28,12 

Będzie na takim samym poziomie 24,88 

Nieco się ograniczy 0,55 

Znacząco się ograniczy 0,22 

 

Pytanie nr 10 

Na pytania P11 - P26 będą odpowiadali ci, których odpowiedź na to pytanie brzmiała TAK. 

Czy Pana/i organizacja współpracuje z partnerami z drugiej strony granicy? 
Procent 

odpowiedzi 

Nie 54,08 

Tak 45,92 

 

 

 

 



 

60 

 

„Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ - raport końcowy 
 

Pytanie nr 11 

Czy znajomość języka sąsiada wśród pracowników Państwa instytucji/organizacji jest 
wystarczająca z punktu widzenia rozwoju współpracy transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

Raczej tak 47,31 

Raczej nie 29,30 

Zdecydowanie tak 14,84 

Zdecydowanie nie 8,54 

Pytanie nr 12 

Czy kontakty transgraniczne przynoszą Państwa instytucji pozytywne efekty? 
Procent 

odpowiedzi 

Zdecydowanie tak 48,70 

Raczej tak 48,70 

Raczej nie 2,60 

 

Pytanie nr 13 

Należy wybrać jedną odpowiedź. 

Proszę ocenić jakość wspólnych spotkań. 
Procent 

odpowiedzi 

Efektywne, przynoszące konkretne rezultaty (m.in. prowadzące do realizacji wspólnych 
projektów) 

66,51 

Efektywne, prowadzące do zawierania nowych umów o współpracy transgranicznej 20,49 

Dla naszej organizacji nie przyniosły żadnych konkretnych rezultatów, ale zostały nawiązane 
nowe kontakty z partnerami z drugiej strony granicy 

12,07 

Nieefektywne, bez rezultatów 0,93 

 

Pytanie nr 14 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Z jakimi partnerami z drugiej strony granicy Pana/i organizacja współpracuje najczęściej? 
Procent 

odpowiedzi 

Z samorządem lokalnym 69,61 

Z samorządowymi i państwowymi jednostkami organizacyjnymi (np. szkoły, domy kultury...) 53,21 

Z organizacjami pozarządowymi (kluby sportowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej...) 33,79 

Z organizacjami pozarządowymi 14,43 

Z podmiotami prowadzącymi działalność turystyczną 6,14 

Z przedsiębiorstwami 4,03 

Z mediami 2,14 

Inne 0,00 
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Pytanie nr 15 

Jaki wpływ ma współpraca transgraniczna na funkcjonowanie Pana/i organizacji? 
Procent 

odpowiedzi 

Ani mały, ani duży (przeciętny) 32,63 

Znaczący 30,98 

Mały 17,77 

Nie ma lub bardzo mały 9,69 

Bardzo znaczący 8,92 

Pytanie nr 16 

Proszę ocenić swoje doświadczenie na skali. 

Jak ocenia Pan/i doświadczenia wynikające ze współpracy transgranicznej? 
Procent 

odpowiedzi 

Pozytywnie 56,94 

Bardzo pozytywnie 35,04 

Ani negatywnie, ani pozytywnie 8,02 

 

Pytanie nr 16 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 

skali 

Jak ocenia Pan/i doświadczenia wynikające ze współpracy transgranicznej? 81,75 

Pytanie nr 17 

Należy wybrać jedną odpowiedź. 

Proszę opisać formę współpracy z partnerami transgranicznymi 
Procent 

odpowiedzi 

Stała współpraca, w projektach i poza projektami (np. w oparciu o umowy o współpracy) 56,77 

Jedynie okresowa współpraca, wynikająca głównie ze wspólnej realizacji projektów wspartych ze 
środków funduszy europejskich 

29,61 

Realizacja projektów indywidualnych i innych inicjatyw z własnych i innych środków (ni z 
funduszy UE) 

13,61 

Pytanie nr 18 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę opisać stabilność współpracy i Pana/i zainteresowanie nawiązaniem nowych 
kontaktów z partnerami transgranicznymi. 

Procent 
odpowiedzi 

Jest to współpraca ze stałymi partnerami 84,06 

Jest to współpraca ze zmieniającymi się partnerami 20,21 

Staramy się pozyskiwać nowych partnerów 12,89 

Dążymy do jednoczesnej współpracy z więcej niż jednym partnerem 7,40 
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Pytanie nr 19 

Proszę ogólnie ocenić współpracę Pana/Pani organizacji z partnerem z drugiej strony 
granicy 

Procent 
odpowiedzi 

Współpraca się rozwija 51,87 

Współpraca utrzymuje się na tym samym poziomie 39,12 

Współpraca zanika 5,89 

Raczej takiej współpracy nie podejmujemy, mamy kontakt z drugą stroną jedynie podczas 
wydarzeń, imprez, spotkań organizowanych przez inne podmioty 

2,08 

Nie współpracujemy 1,04 

Pytanie nr 20 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę wskazać obszar, w którym na Pana/i terenie realizowana jest współpraca 
transgraniczna. 

Procent 
odpowiedzi 

Kultura 29,86 

Sport, rekreacja i turystyka 28,75 

Wymiana młodzieży i spotkania integracyjne 20,56 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 13,28 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży pożarnej, ratowników 
medycznych, policji) 

12,16 

Współpraca miast bliźniaczych 11,87 

Ochrona przyrody i krajobrazu 6,28 

Transport 4,63 

Współpraca gospodarcza 3,40 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 1,35 

Usługi publiczne niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi socjalne) 0,84 

Nie mam zdania 0,54 

Energetyka 0,11 

Pytanie nr 21 

Proszę ocenić na skali. 

W jakiej formie Pana/i organizacja/instytucja realizuje współpracę transgraniczną? 
Proszę wybrać formę i ocenić jej ogólne znaczenie z punktu widzenia współpracy 

transgranicznej 

Procent 
odpowiedzi 

Rozwój dobrosąsiedzkich stosunków i bliższe wzajemne poznawanie się (np. organizacja 
wspólnych wydarzeń) 

79,27 

Urozmaicenie oferty np. kulturalnej, turystycznej, sportowej 78,09 

Wymiana informacji i doświadczeń 71,72 

Realizacja wspólnych projektów (np. inwestycyjnych) 64,83 

Wspólna realizacja projektów infrastrukturalnych 61,30 

Aranżowanie współpracy transgranicznej dla jednostek podległych, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorstw 

59,29 

Wspólna realizacja większych projektów międzynarodowych 49,96 

Wspólne szkolenia 49,50 

Wzajemne udostępnianie zasobów (np. podczas klęsk żywiołowych, akcji ratowniczych) 47,37 
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W jakiej formie Pana/i organizacja/instytucja realizuje współpracę transgraniczną? 
Proszę wybrać formę i ocenić jej ogólne znaczenie z punktu widzenia współpracy 

transgranicznej 

Procent 
odpowiedzi 

Planowanie dla pogranicza (wspólne opracowanie strategii rozwoju, wspólne konsultacje) 43,23 

Inne 39,86 

 

Pytanie nr 22 

Kto w Pana/i przypadku inicjuje zazwyczaj współpracę polsko-czeską? 
Procent 

odpowiedzi 

Trudno powiedzieć (nie ma strony dominującej) 56,87 

Strona polska 30,10 

Strona czeska 13,03 

 

Pytanie nr 23 

Jak długo rozwija się współpraca transgraniczna w Pani/Pana instytucji/organizacji? 
Procent 

odpowiedzi 

5 – 10 lat 40,37 

Powyżej 10 lat 39,67 

3 – 4 lat 12,79 

Od niedawna (1-2 lata) 7,16 

 

Pytanie nr 24 

Proszę ocenić na skali. 

W jakim obszarze Pana/i organizacja/instytucja czerpie korzyści ze współpracy z 
partnerami z drugiej strony granicy? Proszę wybrać obszar i ocenić go. 

Procent 
odpowiedzi 

Aktywizacja życia w zakresie kultury, sportu, turystyki 77,23 

Wymiana informacji i doświadczeń 76,40 

Umożliwia wspólne doskonalenie umiejętności przygotowywania i wdrażania projektów 
transgranicznych 

73,64 

Sprzyja zwalczaniu stereotypów we wzajemnych kontaktach 73,04 

Poprawa kontaktów z partnerami zagranicznymi 71,36 

Tworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej, co przekłada się na zwiększenie liczby turystów 65,64 

Rozwój transgranicznych produktów turystycznych 63,65 

Poprawa warunków życia mieszkańców pogranicza 44,45 

Synchronizowanie infrastruktury powstającej po obu stronach granicy 43,30 

Inne 39,66 

Skuteczniejsza ochrona środowiska naturalnego 37,90 

Wspólne planowanie strategiczne 34,31 

Budowa nowoczesnej infrastruktury (oczyszczalnia ścieków, spalarnia odpadów, nowe 
połączenia komunikacyjne) 

33,15 

Wprowadzenie do szkół nauki języka sąsiadów 31,68 

Spadek przestępczości, wspólne zarządzanie kryzysowe, poprawa bezpieczeństwa 29,48 
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W jakim obszarze Pana/i organizacja/instytucja czerpie korzyści ze współpracy z 
partnerami z drugiej strony granicy? Proszę wybrać obszar i ocenić go. 

Procent 
odpowiedzi 

Wzrost liczby miejsc pracy, spadek bezrobocia 28,31 

Wzrost konkurencyjności firm 28,23 

Migracja siły roboczej 27,18 

Zwiększenie liczby przedsiębiorstw 26,90 

Napływ inwestorów 24,96 

 

Pytanie nr 25 

Czy Pana/i zdaniem pojawiają się czynniki utrudniające w sposób istotny współpracę z 
partnerami z drugiej strony granicy? 

Procent 
odpowiedzi 

Raczej nie 62,40 

Raczej tak 22,55 

Zdecydowanie nie 10,19 

Zdecydowanie tak 4,86 

 

Pytanie nr 26 

Proszę ocenić na skali. 

Jakie są to czynniki? Jaki mają charakter? Proszę o ocenę czynników 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 

skali 

Bariery instytucjonalne i prawne - administracyjne 66,77 

Brak środków własnych sfinansowanie współpracy 66,00 

Bariery kulturowe, wzorce postępowania, mentalność  59,52 

Niewielkie doświadczenia partnerów we współpracy transgranicznej 40,90 

Trudności w ubieganiu się o środki pomocowe z UE (np. niesprzyjające wytyczne związane z 
refundacją kosztów projektów) 

38,00 

Bariery językowe 31,86 

Różnice w interesach obu partnerów 29,37 

Brak zapotrzebowania na współpracę transgraniczną 28,78 

Brak wzajemnego zaufania 27,46 

Odległość geograficzna, problemy z dojazdami 22,34 
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OCENA I ANALIZA BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO DLA GRUPY 

DOCELOWEJ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

W ramach projektu „Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych 

wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ 

 

Pytanie nr 1 

Czy polsko-czeska współpraca transgraniczna ma realny wpływ na rozwój pogranicza? 
Procent 

odpowiedzi 

Zdecydowanie tak 52,05 

Raczej tak 45,05 

Raczej nie 1,71 

Zdecydowanie nie 1,18 

Pytanie nr 2 

Czy znane są Panu/i konkretne przykłady polsko-czeskiej współpracy? 
Procent 

odpowiedzi 

Tak 52,58 

Nie 47,42 

Pytanie nr 3 

Czy Pana/i organizacja uczestniczyła w polsko-czeskiej współpracy transgranicznej (np. 
jako beneficjent w Programie Współpracy Transgranicznej)? 

Procent 
odpowiedzi 

Nie 82,66 

Tak 17,34 

Pytanie nr 4 

Proszę ocenić na skali. 

Proszę ocenić ogólny stan polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, którą realizują 
podmioty w pograniczu w poniżej wskazanych obszarach. 

Procent 
odpowiedzi 

Kultura 63,21 

Sport, rekreacja i turystyka 61,21 

Współpraca miast bliźniaczych 60,33 

Wymiana młodzieży, seniorów i spotkania integracyjne 58,03 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży pożarnej, ratowników 
medycznych, policji) 

56,96 

Ochrona przyrody i krajobrazu 56,24 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 53,51 

Współpraca gospodarcza 44,57 
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Proszę ocenić ogólny stan polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, którą realizują 
podmioty w pograniczu w poniżej wskazanych obszarach. 

Procent 
odpowiedzi 

Transport 43,53 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 41,33 

Usługi publiczne niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi socjalne) 37,99 

Energetyka 33,87 

Inne 21,86 

Pytanie nr 5 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Które czynniki w największym stopniu kształtują rozwój współpracy transgranicznej? 
Procent 

odpowiedzi 

Jakość relacji międzyludzkich, wzajemna chęć lepszego poznania się 67,19 

Pokrewieństwo historyczne i bliskość geograficzna 54,39 

Możliwość wspólnego pozyskania środków unijnych 54,27 

Problemy systemowe (np. transport, ochrona środowiska naturalnego, rynek pracy) 33,95 

Wsparcie systemowe na poziomie regionalnym i lokalnym (np. umowy międzynarodowe o 
współpracy na poziomie samorządów wspierających rozwój współpracy) 

33,22 

Interesy gospodarcze 26,42 

Wsparcie systemowe na poziomie krajowym (umowy międzynarodowe i współpraca na poziomie 
rządowym obu krajów w celu ułatwienia czesko-polskiej współpracy transgranicznej) 

17,52 

Profesjonalność i kompetentność urzędników 13,76 

Nie mam zdania 9,15 

Inne 2,77 

Pytanie nr 6 

Należy wybrać maksymalnie 3 dziedziny. 

Które obszary współpracy transgranicznej będą się Pana/i zdaniem najlepiej rozwijały w ciągu 
najbliższych 10 lat? 

Procent 
odpowied

zi 

Kultura 15,07 

Sport, rekreacja i turystyka 12,83 

Transport 10,20 

Wymiana młodzieży i spotkania integracyjne 9,51 

Ochrona przyrody i krajobrazu 9,34 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 9,14 

Współpraca miast bliźniaczych 8,20 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży pożarnej, ratowników 
medycznych, policji) 

7,50 

Współpraca gospodarcza 5,33 

Usługi publiczne niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi socjalne) 3,99 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 3,01 

Usuwanie barier 2,88 

Energetyka 2,48 
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Które obszary współpracy transgranicznej będą się Pana/i zdaniem najlepiej rozwijały w ciągu 
najbliższych 10 lat? 

Procent 
odpowied

zi 

Inne 0,52 

 

Pytanie nr 7 

Jak Pana/i zdaniem ogólnie zmieni się polsko-czeska współpraca transgraniczna w ciągu 
najbliższych 10 lat? 

Procent 
odpowiedzi 

Nieco się rozwinie 41,59 

Znacząco się rozwinie 32,23 

Będzie na takim samym poziomie 25,07 

Nieco się ograniczy 0,89 

Znacząco się ograniczy 0,21 

Pytanie nr 8 

Na pytania P9 - P25 będą odpowiadali ci, których odpowiedź na to pytanie brzmiała TAK. 

Czy Pana/i organizacja współpracuje z partnerami z drugiej strony granicy? 
Procent 

odpowiedzi 

Nie 78,81 

Tak 21,19 

Pytanie nr 9 

Czy znajomość języka sąsiada wśród pracowników Państwa instytucji/organizacji jest 
wystarczająca z punktu widzenia rozwoju współpracy transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

Raczej tak 39,59 

Zdecydowanie tak 34,89 

Raczej nie 19,21 

Zdecydowanie nie 6,30 

Pytanie nr 10 

Czy kontakty transgraniczne przynoszą Państwa instytucji pozytywne efekty? 
Procent 

odpowiedzi 

Zdecydowanie tak 58,40 

Raczej tak 36,50 

Raczej nie 5,10 
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Pytanie nr 11 

Należy wybrać jedną odpowiedź. 

Proszę ocenić jakość wspólnych spotkań. 
Procent 

odpowiedzi 

Efektywne, przynoszące konkretne rezultaty (m.in. prowadzące do realizacji wspólnych 
projektów) 

63,09 

Dla naszej organizacji nie przyniosły żadnych konkretnych rezultatów, ale zostały nawiązane 
nowe kontakty z partnerami z drugiej strony granicy 

20,95 

Efektywne, prowadzące do zawierania nowych umów o współpracy transgranicznej 15,50 

Nieefektywne, bez rezultatów 0,45 

Pytanie nr 12 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Z jakimi partnerami z drugiej strony granicy Pana/i organizacja współpracuje najczęściej? 
Procent 

odpowiedzi 

Z organizacjami pozarządowymi (kluby sportowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej...) 47,26 

Z samorządowymi i państwowymi jednostkami organizacyjnymi (np. szkoły, domy kultury...) 40,74 

Z samorządem lokalnym 36,11 

Z innymi organizacjami pozarządowymi 32,28 

Z podmiotami prowadzącymi działalność turystyczną 6,81 

Z przedsiębiorstwami 5,24 

Z mediami 4,58 

Nie wiem 0,00 

Pytanie nr 13 

Jaki wpływ ma współpraca transgraniczna na funkcjonowanie Pana/i organizacji? 
Procent 

odpowiedzi 

Ani mały, ani duży (przeciętny) 24,48 

Znaczący 22,76 

Mały 21,10 

Bardzo znaczący 16,86 

Nie ma lub bardzo mały 14,80 

Pytanie nr 14 

Proszę ocenić swoje doświadczenie na skali. 

Jak ocenia Pan/i doświadczenia wynikające ze współpracy transgranicznej? 
Procent 

odpowiedzi 

Pozytywnie 48,68 

Bardzo pozytywnie 39,63 

Negatywnie 2,13 

Ani negatywnie, ani pozytywnie 9,56 
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Pytanie nr 15 

Należy wybrać jedną odpowiedź. 

Proszę opisać formę współpracy z partnerami transgranicznymi 
Procent 

odpowiedzi 

Stała współpraca, w projektach i poza projektami (np. w oparciu o umowy o współpracy) 46,42 

Realizacja projektów indywidualnych i innych inicjatyw z własnych i innych środków (ni z 
funduszy UE) 

24,81 

Jedynie okresowa współpraca, wynikająca głównie ze wspólnej realizacji projektów wspartych ze 
środków funduszy europejskich 

19,33 

Inne 9,44 

 

Pytanie nr 16 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę opisać stabilność współpracy i Pana/i zainteresowanie nawiązaniem nowych 
kontaktów z partnerami transgranicznymi. 

Procent 
odpowiedzi 

Jest to współpraca ze stałymi partnerami 78,56 

Jest to współpraca ze zmieniającymi się partnerami 24,56 

Staramy się pozyskiwać nowych partnerów 17,08 

Dążymy do jednoczesnej współpracy z więcej niż jednym partnerem 12,10 

 

Pytanie nr 17 

Proszę ogólnie ocenić współpracę Pana/Pani organizacji z partnerem z drugiej strony 
granicy 

Procent 
odpowiedzi 

Współpraca się rozwija 51,92 

Współpraca utrzymuje się na tym samym poziomie 33,69 

Współpraca zanika 9,02 

Raczej takiej współpracy nie podejmujemy, mamy kontakt z drugą stroną jedynie podczas 
wydarzeń, imprez, spotkań organizowanych przez inne podmioty 

4,35 

Nie współpracujemy 1,01 

 

Pytanie nr 18 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę wskazać obszar, w którym na Pana/i terenie realizowana jest współpraca 
transgraniczna. 

Procent 
odpowiedzi 

Kultura 51,05 

Sport, rekreacja i turystyka 43,47 

Wymiana młodzieży i spotkania integracyjne 33,83 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży pożarnej, ratowników 
medycznych, policji) 

25,03 

Współpraca miast bliźniaczych 22,75 
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Proszę wskazać obszar, w którym na Pana/i terenie realizowana jest współpraca 
transgraniczna. 

Procent 
odpowiedzi 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 20,87 

Ochrona przyrody i krajobrazu 17,21 

Współpraca gospodarcza 8,84 

Usuwanie barier 8,38 

Usługi publiczne niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi socjalne) 8,34 

Transport 6,42 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 4,11 

Energetyka 3,53 

Nie mam zdania 2,35 

 

Pytanie nr 19 

Czy Pana/i zdaniem personel organizacji  posiadających kontakty transgraniczne jest 
kompetentny w zakresie realizowanej współpracy transgranicznej (posiada odpowiednie 

kwalifikacje i przygotowanie)? 

Procent 
odpowiedzi 

Raczej tak 46,05 

Zdecydowanie tak 44,51 

Raczej nie 8,31 

Zdecydowanie nie 1,13 

Pytanie nr 20 

Proszę ocenić na skali. 

Proszę ocenić każdą z poniższych form współpracy transgranicznej realizowanych przez 
organizacje pozarządowe z punktu widzenia znaczenia dla rozwoju stosunków polsko-

czeskich i współpracy na obszarze przygranicznym. 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 

skali 

Inne 86,50 

Wymiana informacji i doświadczeń 80,67 

Rozwój dobrosąsiedzkich stosunków i bliższe wzajemne poznawanie się (np. organizacja 
wspólnych wydarzeń) 

80,33 

Poszerzenie oferty w zakresie kultury 74,40 

Wspólna realizacja większych projektów międzynarodowych 73,99 

Poszerzenie oferty w zakresie sportu 72,77 

Pomoc w nawiązaniu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej dla podmiotów partnerskich i 
współpracujących (np. przedsiębiorcy) 

71,24 

Wzajemne udostępnianie zasobów (np. podczas klęsk żywiołowych, akcji ratowniczych) 70,75 

Wspólne szkolenia 70,53 

Poszerzenie oferty w zakresie sportu 70,39 

Poszerzenie oferty w zakresie turystyki 69,76 

Ochrona przyrody 67,89 

Planowanie dla pogranicza (wspólne opracowanie strategii rozwoju, wspólne konsultacje) 66,28 

Poszerzenie oferty w zakresie opieki społecznej, lub służby zdrowia 53,37 
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Pytanie nr 21 

Czy Pana/i zdaniem personel organizacji  posiadających kontakty transgraniczne jest 
kompetentny w zakresie realizowanej współpracy transgranicznej (posiada odpowiednie 

kwalifikacje i przygotowanie)? 

Procent 
odpowiedzi 

Trudno powiedzieć (nie ma strony dominującej) 61,97 

Strona polska 20,37 

Strona czeska 17,66 

 

Pytanie nr 22 

Czy dla Pana/i organizacji korzystne byłoby zacieśnienie dalszej współpracy z partnerami 
spoza granicy? 

Procent 
odpowiedzi 

Tak, zarówno z partnerami stałymi, jak też z innymi partnerami o podobnym profilu działania 64,84 

Tak, ale tylko z partnerami stałymi 31,87 

Nie 2,14 

Tak, ale tylko z partnerami innymi niż nasz profil (gdyż współpraca z partnerami podobnymi jest na 
odpowiednim poziomie) 

1,15 

 

Pytanie nr 23 

Jak długo rozwijają Państwo polsko-czeską współpracę transgraniczną? 
Procent 

odpowiedzi 

Powyżej 10 lat 37,06 

5 – 10 lat 35,08 

3 – 4 lat 18,90 

Od niedawna (1-2 lata) 8,96 

 

Pytanie nr 24 

Czy Pana/i zdaniem pojawiają się czynniki utrudniające w sposób istotny współpracę z 
partnerami z drugiej strony granicy? 

Procent 
odpowiedzi 

Raczej nie 43,36 

Raczej tak 22,22 

Zdecydowanie tak 20,59 

Zdecydowanie nie 13,84 
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Pytanie nr 25 

Proszę ocenić na skali. 

Jakie są czynniki utrudniające współpracę z partnerami z drugiej strony? Jaki mają 
charakter? 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 

skali 

Brak środków własnych sfinansowanie współpracy 88,62 

Trudności w ubieganiu się o środki pomocowe z UE (np. niesprzyjające wytyczne związane z 
refundacją kosztów projektów) 

79,65 

Bariery instytucjonalne i prawne - administracyjne 72,41 

Niewielkie doświadczenia partnerów we współpracy transgranicznej 32,96 

Bariery językowe 29,77 

Różnice w interesach obu partnerów 28,95 

Bariery kulturowe, wzorce postępowania, mentalność 28,32 

Brak zapotrzebowania na współpracę transgraniczną 26,46 

Brak wzajemnego zaufania 21,43 

Odległość geograficzna, problemy z dojazdami 18,48 
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OCENA I ANALIZA BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO DLA GRUPY 

DOCELOWEJ ODWIEDZAJĄCY REGION 

W ramach projektu „Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych 

wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ 

 

Pytanie nr 1 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę wskazać cel pobytu turystycznego 
Procent 

odpowiedzi 

Turystyka aktywna (cyklistyka, turystyka piesza) 48,73 

Turystyka kulturowa i zwiedzanie 27,18 

Turystyka zdrowotna 22,41 

Odwiedziny znajomych, cele towarzyskie 14,74 

Biznes, turystyka kongresowa 3,87 

Tranzyt 1,33 

 

Pytanie nr 2 

Proszę wskazać długość pobytu turystycznego 
Procent 

odpowiedzi 

2 do 3 dni 42,62 

Jednodniowy 30,41 

4 do 7 dni 16,16 

Powyżej tygodnia 10,80 

 

Pytanie nr 3 

Jak często odwiedza Pan/i to miejsce? 
Procent 

odpowiedzi 

Nieregularnie, byłem/am tutaj kilka razy 23,28 

Jestem tutaj po raz pierwszy 20,94 

Regularnie, kilka razy w roku 18,64 

Nieregularnie, kilka razy w roku 16,06 

Regularnie, kilka razy w miesiącu 10,64 

Regularnie, raz w roku 10,44 
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Planowana 
długość pobytu 

Jak często odwiedza Pan/i to miejsce? 

 
Łącz
nie 

Regularnie, 
kilka razy w 

miesiącu 

Regularnie, 
kilka razy 

w roku 

Regularnie, 
raz w roku 

Nieregularni
e, kilka razy 

w roku 

Nieregularnie, 
byłem/am 
tutaj kilka 

razy 

Jestem 
tutaj po 

raz 
pierwszy 

Jednodniowy 5,67 % 6,67 % 1,19 % 5,57 % 7,06 % 4,18 % 
30,3 

% 

2 do 3 dni 2,39 % 8,66 % 4,38 % 8,06 % 10,85 % 8,46 % 
42,8 

% 

4 do 7 dni 0,60 % 2,49 % 2,69 % 2,19 % 3,38 % 4,78 % 
16,1 

% 

Powyżej 
tygodnia 

1,69 % 0,90 % 2,39 % 0,30 % 1,89 % 3,58 % 
10,7 

% 

Łącznie 10,3 % 18,7 % 10,6 % 16,1 % 23,2 % 21,0 % 
100,0 

% 

 

Pytanie nr 4 

Proszę ocenić na skali. 

Jak ocenia Pan/i atrakcyjność turystyczną obszaru na jakim się Pan/i znajduje? 
Procent 

odpowiedzi 

Wysoko 49,35 

Bardzo wysoko 30,75 

Przeciętnie 18,22 

Słabo 1,67 

 

Pytanie nr 5 

Czy bliskość granicy polsko-czeskiej tj. możliwość odwiedzenia dwóch państw podczas 
jednej wizyty, wpłynęła na decyzję o przyjeździe? 

Procent 
odpowiedzi 

Zdecydowanie nie 56,91 

Raczej nie 25,61 

Raczej tak 8,89 

Zdecydowanie tak 8,59 

 

Pytanie nr 6 

Czy przed rozpoczęciem pobytu turystycznego interesował/a się Pan/i lokalnymi 
atrakcjami turystycznymi zarówno po polskiej stronie granicy jak i po czeskiej stronie? 

Procent 
odpowiedzi 

Zdecydowanie nie 36,78 

Raczej nie 33,11 

Raczej tak 18,49 

Zdecydowanie tak 11,61 
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Pytanie nr 7 

Czy przebywając na tym terenie bierze Pan/i pod uwagę odwiedzenie również miejsc po 
drugiej stronie granicy? 

Procent 
odpowiedzi 

Zdecydowanie nie 40,48 

Raczej nie 29,71 

Raczej tak 19,49 

Zdecydowanie tak 10,32 

Pytanie nr 8 

Czy zauważył/a Pan/i podczas swojego pobytu wspólną polsko-czeską promocję lub 
promocję atrakcji z drugiej strony granicy? 

Procent 
odpowiedzi 

Zdecydowanie nie 43,45 

Raczej nie 30,82 

Raczej tak 18,32 

Zdecydowanie tak 7,42 

Pytanie nr 9 

Czy wspólna promocja turystyczna pogranicza polsko-czeskiego przyczyniła się do 
poznania przez Pana/ią pogranicza polsko-czeskiego (reklama, materiały drukowane, 

mapy turystyczne dla obu stron granicy, itd.)? 

Procent 
odpowiedzi 

Zdecydowanie nie 49,31 

Raczej nie 32,61 

Raczej tak 12,58 

Zdecydowanie tak 5,51 

Pytanie nr 10 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Czy w trakcie pobytu turystycznego zidentyfikował/a Pan/i jakieś przykłady współpracy 
transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

Obecność turystów z drugiej strony granicy 42,36 

Nie zidentyfikowałem/am 39,39 

Wspólna polsko-czeska promocja atrakcji turystycznych (punkty informacji turystycznej, 
informatory w obu językach, opisy atrakcji, tablice informacyjne projektów, itp.) 

15,76 

Nie mam zdania 9,41 

Wydarzenia czesko-polskie (np. koncerty, festiwale, zawody sportowe) 7,96 

Dostępność produktów/wyrobów z drugiej strony granicy 6,44 

Informacje o polskich i czeskich gminach bliźniaczych 3,28 

Inne, proszę podać jakie 1,29 
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Pytanie nr 11 

Czy miał/a Pan/i okazję na miejscu zapoznać się z lokalną ofertą turystyczną (reklama 
miejsc turystycznych, atrakcji turystycznych, marketing usług turystycznych)? 

Procent 
odpowiedzi 

Raczej tak 41,25 

Zdecydowanie tak 32,42 

Raczej nie 18,96 

Zdecydowanie nie 7,37 

Pytanie nr 12 

Pytanie P12 jest przeznaczone tylko dla osób, które na pytanie P11 odpowiedziały TAK (odpowiedzi a, 

b). 

Jaki był zakres tej oferty? 
Procent 

odpowiedzi 

Dotyczyła tylko czeskiej części pogranicza 44,17 

Dotyczyła tylko polskiej części pogranicza 31,49 

Dotyczyła czeskiej i polskiej części pogranicza 24,34 

Pytanie nr 13 

Proszę ocenić na skali. 

Jak ocenia Pan/i fachowość i kompetencje służb obsługi ruchu turystycznego na 
obszarze, na jakim się Pan/i znajduje (np. dostateczny dostęp do punktów informacji, 
drogowskazów, fachowość i kompetencje personelu w obiektach rekreacyjnych, itd.)? 

Procent 
odpowiedzi 

Wysoko 42,58 

Przeciętnie 34,36 

Bardzo wysoko 17,76 

Słabo 4,14 

Bardzo słabo 1,17 

Pytanie nr 14 

Czy podczas pobytu turystycznego miał/a Pan/i okazję do nawiązania kontaktów polsko-
czeskich? 

Procent 
odpowiedzi 

Nie nawiązałem/am żadnych polsko-czeskich kontaktów 77,90 

Tak i oceniam je bardzo pozytywnie 8,99 

Tak i oceniam je jako przeciętne (ani dobre, ani złe, standardowe, bez szczególnego odniesienia 
do współpracy transgranicznej) 

6,74 

Tak i oceniam je bardzo pozytywnie 5,92 

Tak i oceniam je negatywnie 0,32 

Tak i oceniam je bardzo negatywnie 0,13 
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Pytanie nr 15 

Proszę ocenić na skali. 

Pytanie nr 15 
Średnia wybieranych wartości na 

skali 

Jak Pan/i osobiście postrzega osoby z drugiej strony granicy? 67,09 

Pytanie nr 16 

Z kim Pan/i przyjechał/a? 
Procent 

odpowiedzi 

Z partnerem / partnerką / mężem / żoną 33,58 

Z rodziną z dzieckiem / dziećmi 25,61 

Z kolegą / przyjaciółmi 21,45 

Z nikim 14,57 

Ze zorganizowaną grupą (wycieczka, itp.) 4,79 

Pytanie nr 17 

Proszę ocenić na skali. 

Pytanie nr 17 
Średnia wybieranych wartości na 

skali 

Jak traktowani są przyjezdni, goście w miejscu Pana/i pobytu? 76,29 

Pytanie nr 18 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę ocenić swój pobyt turystyczny używając poniższych sformułowań: 
Procent 

odpowiedzi 

Region jest gościnny 60,86 

Zauważalne jest elastyczne i życzliwe podejście do turystów ze strony pracowników z sektora 
turystycznego 

39,62 

Zauważalne jest życzliwe podejście ze strony mieszkańców regionu 26,97 

Nie mam zdania 15,23 

Zauważalne są wzajemne wpływy kulturowe i społeczne Polski oraz Czech (np. gastronomia, 
produkty regionalne, biznes, itp.) 

6,30 

Zauważalne jest chłodne lub nieżyczliwe podejście do turystów ze strony pracowników z sektora 
turystycznego 

4,55 

Zauważalne jest chłodne podejście ze strony mieszkańców regionu 4,12 
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Pytanie nr 19 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę ocenić potencjał turystyczny obszaru używając poniższych wariantów 
Procent 

odpowiedzi 

Region jest bardzo atrakcyjny turystycznie i zachęca do przedłużenia pobytu 64,64 

Region jest atrakcyjny turystycznie, ale ceny są zbyt wysokie 17,40 

Nie mam zdania 11,98 

Region jest atrakcyjny turystycznie, ale usługi turystyczne nie spełniły moich oczekiwań i potrzeb 9,74 

W regionie zauważalne jest czysto komercyjne podejście do turystyki (m.in. kosztem środowiska) 4,87 

Region jest mało atrakcyjny turystycznie i ma charakter tranzytowy 1,84 

Pytanie nr 20 

Czy Pani/Pana zdaniem na przygranicznym obszarze turystycznym powinna być 
rozwijana współpraca sąsiadujących ze sobą społeczności:  

Średnia 
wybieranych 

wartości na skali 

Raczej tak 47,94 

Zdecydowanie tak 45,77 

Raczej nie 4,83 

Zdecydowanie nie 1,46 

Pytanie nr 21 

Jak Pana/i zdaniem zmieni się współpraca w dziedzinie turystyki, rekreacji i ruchu 
turystycznego w ciągu najbliższych 10 lat? 

Procent 
odpowiedzi 

Trochę się rozwinie 45,61 

Znacząco się rozwinie 29,19 

Utrzyma się na obecnym poziomie 21,39 

Nieco się ograniczy 3,00 

Bardzo się ograniczy 0,82 

Pytanie nr 22 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Jakie są najistotniejsze bariery utrudniające polskim turystom kontakty z obszarem 
przygranicznym po drugiej stronie granicy? 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 

skali 

Niski stopień znajomości oferty produktów turystycznych dostępnych po drugiej stronie granicy 35,33 

Językowe 30,70 

Nie mam zdania 21,22 

Wąska oferta produktów ruchu turystycznego po drugiej stronie granicy 10,72 

infrastrukturalne 10,33 

Kulturowe 10,17 

Bariery cenowe 9,12 

Prawne 4,77 

Inne 4,11 

Administracyjne 3,33 
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ZAŁĄCZNIK 2: OCENA I ANALIZA BADANIA 

KWESTIONARIUSZOWEGO ODRĘBNIE DLA CZĘŚCI CZESKIEJ I 

POLSKIEJ OBSZARU PROGRAMOWANIA 

OCENA I ANALIZA BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO DLA GRUPY 

DOCELOWEJ MIESZKAŃCÓW WSPÓLNEGO REGIONU 

W ramach projektu „Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych 

wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ 

Pytanie nr 1 

Czy współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-czeskim jest 
potrzebna? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

1 Zdecydowanie tak 55,44 34,81 

2 Raczej tak 31,49 55,89 

3 Raczej nie 8,10 7,54 

4 Zdecydowanie nie 4,96 1,76 

Pytanie nr 2 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Kto powinien rozwijać polsko-czeską współpracę transgraniczną? 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Upoważnione do tego instytucje rządowe i samorządowe (np. gminy, powiaty, 
województwa lub szkoły, policja, straż pożarna, itd.) 

71,41 79,06 

Bezpośrednio mieszkańcy pogranicza 52,65 43,64 

Przedsiębiorstwa, izby gospodarcze i zawodowe oraz związki 47,27 36,72 

Organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia kulturalne i towarzystwa, kluby 
sportowe) 

41,82 52,67 

Szkoły i uczelnie wyższe 40,68 38,68 

Instytucje/służby niewymienione powyżej (np. służba zdrowia, usługi socjalne). 23,55 14,85 

Kościoły i związki wyznaniowe 21,41 7,94 

Nie mam zdania 8,98 6,73 

Inne 1,18 0,58 

Pytanie nr 3 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

W jakich obszarach współpraca transgraniczna powinna się rozwijać? 
Procent 

odpowied
zi CZ 

Procent 
odpowied

zi PL 

Ochrona przyrody i krajobrazu 53,16 51,65 

Kultura 52,51 60,94 
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W jakich obszarach współpraca transgraniczna powinna się rozwijać? 
Procent 

odpowied
zi CZ 

Procent 
odpowied

zi PL 

Transport 51,43 58,42 

Sport, rekreacja i turystyka 47,96 69,69 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży pożarnej, 
ratowników medycznych, policji) 

46,90 49,83 

Współpraca gospodarcza 45,20 44,99 

Współpraca miast bliźniaczych 39,60 36,31 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 37,26 49,64 

Wymiana młodzieży i spotkania integracyjne 35,55 52,69 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 26,91 28,77 

Energetyka 22,82 33,35 

Usługi publiczne o znaczeniu ogólnospołecznym niewymienione powyżej (służba 
zdrowia, usługi socjalne) 

22,44 19,58 

Usuwanie barier 13,26 26,08 

Nie mam zdania 7,63 6,02 

Inne 2,47 0,65 

Pytanie nr 4 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Jakie bariery utrudniają kontakty z mieszkańcami terenów przygranicznych z 
sąsiedniego kraju? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Administracyjne (np. skomplikowane procedury urzędowe w urzędach w kraju 
sąsiednim) 

26,44 28,45 

Nie mam zdania 25,08 8,78 

Językowe 22,80 65,45 

Prawne 17,39 35,04 

Odmienność interesów (np. nacisk kładziony na ochronę środowiska naturalnego 
lub na rozwój produkcji przemysłowej w odróżnieniu od drugiego kraju) 

14,43 18,33 

Cenowe 11,76 25,38 

Inny system wartości (np. podejście do obchodzenia różnych świąt) 11,69 16,30 

Kulturowe 8,53 13,38 

Inne 7,44 2,35 

Pytanie nr 5 

Co Pana/i zdaniem sprzyja rozwojowi transgranicznej współpracy polsko-
czeskiej? 

Procent 
odpowiedz

i CZ 

Procent 
odpowiedz

i PL 

Podobieństwo języka 54,71 31,41 

Podobieństwo kultury 37,40 24,63 

Wzajemna sympatia obu narodów 31,36 33,59 

Podobne problemy 24,87 23,58 

Podobieństwo stylu życia 23,04 23,51 

Wspólne interesy gospodarcze 20,42 33,52 

Integracja europejska (np. wejście do Strefy Schengen) 18,01 24,68 

Dostępność funduszy unijnych na ten cel 17,73 29,57 
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Wspólne interesy polityczne 11,39 18,41 

Nie mam zdania 10,85 8,53 

Sprzyjająca polityka samorządowa wspierająca polsko-czeską współpracę 
transgraniczną 

9,97 15,71 

Inne 6,19 0,35 

Pytanie nr 6 

Czy personel organizacji odpowiedzialnych za kontakty 
transgraniczne jest kompetentny w zakresie realizowanej 

współpracy? 

Procent 
odpowiedzi CZ 

Procent 
odpowiedzi PL 

Raczej tak 46,58 78,83 

Raczej nie 23,80 9,31 

Zdecydowanie tak 20,81 10,75 

Zdecydowanie nie 8,81 1,12 

Pytanie nr 7 

Czy znajomość języka sąsiada na terenie przygranicznym jest wystarczająca z 
punktu widzenia rozwoju współpracy transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Zdecydowanie tak 39,28 9,26 

Raczej tak 39,07 58,36 

Raczej nie 17,17 28,36 

Zdecydowanie nie 4,49 4,03 

Pytanie nr 8 

Czy Pan/Pani widzi szansę zaangażowania się w polsko-czeską współpracę 
transgraniczną, gdyby była taka możliwość? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Zdecydowanie tak 30,08 14,91 

Raczej tak 28,84 53,35 

Raczej nie 20,77 23,41 

Zdecydowanie nie 20,31 8,32 

Pytanie nr 9 

Należy wybrać tylko jedną odpowiedź. 

Jak Pana/i zdaniem można ocenić współistnienie społeczności lokalnych na 
pograniczu polsko-czeskim? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Wynika z autentycznej chęci współpracy, podyktowanej podobnym rodowodem 
historycznym, geograficznym, kulturowym, kwestiami społecznymi, wspólnymi 
problemami 

25,11 20,49 
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Jak Pana/i zdaniem można ocenić współistnienie społeczności lokalnych na 
pograniczu polsko-czeskim? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Nie mam zdania 22,42 18,22 

Wynika z potrzeby współpracy, podyktowanej wspólnymi interesami po obu 
stronach pogranicza (np. biznes, rynek pracy) 

20,89 36,03 

Jest oparta na więziach rodzinnych krewnych rozrzuconych po obu stronach 
pogranicza 

7,82 3,47 

Współpraca opiera się głównie na wspólnym wykorzystaniu funduszy 
europejskich, co stanowi jedyny istotny motyw współpracy 

6,50 8,91 

Nie ma żadnego konkretnego wymiaru 5,06 5,57 

Współpraca jest wyłącznie stymulowana odgórnie i sprowadza się głównie do 
relacji formalnych 

4,73 3,36 

Współpraca jest oparta na przyjaźni osobistej 4,04 1,74 

Współpraca nie jest realizowana w sposób zaplanowany, a raczej spontaniczny 3,42 2,23 

Pytanie nr 10 

Jak Pana/i zdaniem zmieni się współpraca transgraniczna w ciągu 
najbliższych 10 lat? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Trochę się rozwinie 45,10 53,60 

Znacząco się rozwinie 26,94 22,13 

Będzie na takim samym poziomie 21,02 19,39 

Nieco się ograniczy 5,41 4,22 

Bardzo się ograniczy 1,53 0,66 

Pytanie nr 11 

Czy ma Pan/i świadomość, że na obszarze polskiego i czeskiego 
pogranicza rozwija się współpraca transgraniczna partnerów z obu tych 

krajów? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Tak 56,22 62,12 

Nie 43,78 37,88 

Na pytania P12 - P20 będą odpowiadali ci, których odpowiedź na to pytanie brzmiała TAK. 

Pytanie nr 12 

Czy efekty tej współpracy transgranicznej są przez Pana/ią odczuwalne? 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Tak 77,50 66,12 

Nie 22,50 33,88 
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Pytanie nr 13 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

W jakich obszarach identyfikuje Pan/i przykłady czesko-polskiej 
współpracy transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi CZ 

Procent 
odpowiedzi PL 

Kultura 51,08 46,92 

Sport, rekreacja i turystyka 45,40 50,00 

Transport 28,79 30,47 

Współpraca miast bliźniaczych 28,38 28,23 

Współpraca gospodarcza 26,84 17,41 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 21,16 29,61 

Ochrona przyrody i krajobrazu 20,64 24,09 

Wymiana młodzieży i spotkania integracyjne 20,40 27,63 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży 
pożarnej, ratowników medycznych, policji) 

17,28 16,64 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 9,33 9,63 

Energetyka 9,10 13,75 

Nie mam zdania 7,88 10,62 

Usługi publiczne o znaczeniu ogólnospołecznym niewymienione powyżej 
(służba zdrowia, usługi socjalne) 

5,56 3,82 

Inne 4,59 0,62 

Pytanie nr 14 

Czy Pana/i zdaniem poziom organizacji realizujących współpracę 
transgraniczną jest wystarczający, by współpraca była efektywna? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Raczej tak 49,73 73,03 

Zdecydowanie tak 25,15 7,61 

Raczej nie 20,33 17,78 

Zdecydowanie nie 4,79 1,58 

Pytanie nr 15 

Czy Pan/i brał/a udział lub korzystał/a z wyników projektu polsko-czeskiego (np. 
wydarzenie kulturalne, edukacyjne, szkolenie, infrastruktura wybudowana z 

projektu polsko-czeskiego)? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Tak 58,93 51,17 

Nie 41,07 48,83 

Pytanie nr 16 

Czy nawiązał/a Pan/i osobiście kontakty z mieszkańcami po drugiej stronie 
granicy? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Tak 60,45 53,95 

Nie 39,55 46,05 
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Na pytania P17 - P20 będą odpowiadali ci, których odpowiedź na to pytanie brzmiała TAK. 

Pytanie nr 17 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Jaki był powód tych kontaktów? 
Procent 

odpowiedzi CZ 
Procent 

odpowiedzi PL 

kontakty towarzyskie, spotkania 59,87 67,69 

sprawy społeczne 40,34 25,28 

turystyka 24,69 52,62 

kontakty zawodowe 24,06 7,78 

Inne 10,14 3,59 

Pytanie nr 18 

Czy podejmowane kontakty były częste? 
Procent 

odpowiedzi CZ 
Procent 

odpowiedzi PL 

Raczej tak 39,02 40,22 

Zdecydowanie tak 27,41 16,63 

Raczej nie 23,04 34,24 

Zdecydowanie nie 7,53 8,44 

Pytanie nr 19 

Czy efekty tej współpracy były zgodne z Pan/i oczekiwaniami? 
Procent 

odpowiedzi CZ 
Procent 

odpowiedzi PL 

Zdecydowanie tak 49,05 31,40 

Raczej tak 46,73 63,02 

Raczej nie 3,15 5,30 

Zdecydowanie nie 1,07 0,27 

Pytanie nr 20 

Proszę ocenić na skali. 

Jak postrzega Pan/i mieszkańców z drugiej strony granicy w oparciu o te 
kontakty? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Pozytywnie 46,87 52,32 

Bardzo pozytywnie 27,13 35,56 

Przeciętnie 24,37 10,18 

Negatywnie 1,30 1,18 

Bardzo negatywnie 0,33 0,75 
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Pytanie nr 20 

Średnia 
wybieranych 

wartości na skali 
0-100 (CZ) 

Średnia 
wybieranych 

wartości na skali 
0-100 (PL) 

Jak postrzega Pan/i mieszkańców z drugiej strony granicy w oparciu o 
te kontakty? 

79,83 84,15 
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ZWROTNOŚĆ BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO DLA GRUPY 

DOCELOWEJ SAMORZĄDY 

W ramach projektu „Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych 

wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ 

 

Pytanie nr 1 

Czy polsko-czeska współpraca transgraniczna ma realny wpływ na rozwój 
pogranicza? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Zdecydowanie tak 55,07 55,95 

Raczej tak 42,22 43,69 

Raczej nie 1,67 0,35 

Zdecydowanie nie 1,04 0,00 

Pytanie nr 2 

W wyniku realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - polsko-czeska współpraca 

Pana/i zdaniem 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Raczej się rozwinęła 54,33 48,37 

Zdecydowanie się rozwinęła 29,37 40,52 

Pozostała na takim samym poziomie 14,57 10,42 

Raczej zanikała 0,96 0,29 

Zdecydowanie zanikała 0,77 0,40 

Pytanie nr 3 

W wyniku realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - polsko-czeska współpraca 

Pana/i zdaniem (wybór opcji) 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Raczej tak 55,22 54,50 

Zdecydowanie tak 33,86 43,07 

Raczej nie 9,13 2,44 

Zdecydowanie nie 1,80 0,00 
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Pytanie nr 4 

Czy znane są Panu/i konkretne przykłady polsko-czeskiej współpracy? 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Tak 61,96 81,36 

Nie 38,04 18,64 

Pytanie nr 5 

Czy znane są Panu/i konkretne przykłady polsko-czeskiej współpracy 
transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Nie 64,59 36,21 

Tak 35,41 63,79 

Pytanie nr 6 

Proszę ocenić na skali. 

Proszę ocenić realizowaną współpracę we wskazanych niżej obszarach. 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Kultura 53,36 76,37 

Sport, rekreacja i turystyka 49,03 76,64 

Współpraca miast bliźniaczych 44,34 64,92 

Wymiana młodzieży, seniorów i spotkania integracyjne 38,98 71,83 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 38,63 53,28 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży 
pożarnej, ratowników medycznych, policji) 

35,89 54,38 

Ochrona przyrody i krajobrazu 30,13 50,76 

Transport 24,82 34,35 

Współpraca gospodarcza 22,92 38,55 

Usuwanie barier 21,60 43,42 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 19,53 29,22 

Usługi publiczne niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi socjalne) 14,96 23,36 

Energetyka 11,68 14,77 

Pytanie nr 7 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Które czynniki w największym stopniu kształtują rozwój współpracy 
transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Jakość relacji międzyludzkich, wzajemna chęć lepszego poznania się 65,97 77,02 

Pokrewieństwo historyczne i bliskość geograficzna 59,76 47,04 

Możliwość wspólnego pozyskania środków unijnych 50,51 80,92 

Problemy systemowe (np. transport, ochrona środowiska naturalnego, rynek 
pracy) 

32,62 54,81 
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Które czynniki w największym stopniu kształtują rozwój współpracy 
transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Wsparcie systemowe na poziomie regionalnym i lokalnym (np. umowy 
międzynarodowe o współpracy na poziomie samorządów wspierających rozwój 
współpracy) 

32,00 34,33 

Interesy gospodarcze 22,85 24,30 

Profesjonalność i kompetentność urzędników 22,00 26,52 

Wsparcie systemowe na poziomie krajowym (umowy międzynarodowe i 
współpraca na poziomie rządowym obu krajów w celu ułatwienia czesko-polskiej 
współpracy transgranicznej) 

13,48 14,84 

Nie mam zdania 10,02 1,50 

Inne 1,45 0,46 

Pytanie nr 8 

Należy wybrać maksymalnie 3 dziedziny. 

Które obszary współpracy transgranicznej będą się Pana/i zdaniem najlepiej 
rozwijały w ciągu najbliższych 10 lat? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Kultura 18,05 16,48 

Sport, rekreacja i turystyka 15,89 21,48 

Transport 14,43 8,56 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 10,47 5,19 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży pożarnej, 
ratowników medycznych, policji) 

8,42 9,01 

Współpraca miast bliźniaczych 8,15 7,11 

Wymiana młodzieży i spotkania integracyjne 6,39 14,22 

Ochrona przyrody i krajobrazu 6,21 6,39 

Współpraca gospodarcza 3,67 5,81 

Nie mam zdania 2,85 0,57 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 2,23 1,54 

Energetyka 1,43 1,37 

Usuwanie barier 0,64 0,98 

Usługi publiczne niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi socjalne) 0,63 0,90 

Inne 0,56 0,39 

Pytanie nr 9 

Jak Pana/i zdaniem ogólnie zmieni się polsko-czeska współpraca 
transgraniczna w ciągu najbliższych 10 lat? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Nieco się rozwinie 50,62 39,53 

Będzie na takim samym poziomie 31,10 15,41 

Znacząco się rozwinie 17,42 44,42 

Nieco się ograniczy 0,50 0,64 
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Jak Pana/i zdaniem ogólnie zmieni się polsko-czeska współpraca 
transgraniczna w ciągu najbliższych 10 lat? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Znacząco się ograniczy 0,36 0,00 

Pytanie nr 10 

Na pytania P11 - P26 będą odpowiadali ci, których odpowiedź na to pytanie brzmiała TAK. 

Czy Pana/i organizacja współpracuje z partnerami z drugiej strony granicy? 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Tak 32,79 65,94 

Nie 67,21 34,06 

Pytanie nr 11 

Czy znajomość języka sąsiada wśród pracowników Państwa 
instytucji/organizacji jest wystarczająca z punktu widzenia rozwoju współpracy 

transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Raczej tak 50,94 44,62 

Zdecydowanie tak 26,76 6,00 

Raczej nie 18,03 37,68 

Zdecydowanie nie 4,28 11,70 

Pytanie nr 12 

Czy kontakty transgraniczne przynoszą Państwa instytucji pozytywne efekty? 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Zdecydowanie tak 50,66 47,21 

Raczej tak 45,75 50,95 

Raczej nie 3,59 1,84 

Pytanie nr 13 

Należy wybrać jedną odpowiedź. 

Proszę ocenić jakość wspólnych spotkań. 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Efektywne, przynoszące konkretne rezultaty (m.in. prowadzące do realizacji 
wspólnych projektów) 

59,68 71,79 

Efektywne, prowadzące do zawierania nowych umów o współpracy transgranicznej 25,90 16,31 

Dla naszej organizacji nie przyniosły żadnych konkretnych rezultatów, ale zostały 
nawiązane nowe kontakty z partnerami z drugiej strony granicy 

14,00 10,59 

Nieefektywne, bez rezultatów 0,43 1,31 
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Pytanie nr 14 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Z jakimi partnerami z drugiej strony granicy Pana/i organizacja 
współpracuje najczęściej? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Z samorządowymi i państwowymi jednostkami organizacyjnymi (np. szkoły, domy 
kultury...) 

62,99 45,79 

Z samorządem lokalnym 51,03 83,70 

Z organizacjami pozarządowymi (kluby sportowe, jednostki ochotniczej straży 
pożarnej...) 

25,46 40,10 

Z organizacjami pozarządowymi 9,50 18,17 

Z przedsiębiorstwami 2,96 4,83 

Z mediami 2,24 2,06 

Z podmiotami prowadzącymi działalność turystyczną 1,68 9,52 

Pytanie nr 15 

Jaki wpływ ma współpraca transgraniczna na funkcjonowanie Pana/i 
organizacji? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Ani mały, ani duży (przeciętny) 28,88 35,47 

Mały 25,89 11,61 

Znaczący 23,39 36,74 

Nie ma lub bardzo mały 15,38 5,38 

Bardzo znaczący 6,46 10,80 

Pytanie nr 16 

Proszę ocenić swoje doświadczenie na skali. 

Jak ocenia Pan/i doświadczenia wynikające ze współpracy 
transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Pozytywnie 54,88 58,53 

Bardzo pozytywnie 35,87 34,40 

Ani negatywnie, ani pozytywnie 9,26 7,07 

 

Pytanie nr 16 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 
skali (CZ) 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 
skali (PL) 

Jak ocenia Pan/i doświadczenia wynikające ze współpracy transgranicznej? 81,7 81,8 
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Pytanie nr 17 

Należy wybrać jedną odpowiedź. 

Proszę opisać formę współpracy z partnerami transgranicznymi 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Stała współpraca, w projektach i poza projektami (np. w oparciu o umowy o 
współpracy) 

51,09 57,71 

Jedynie okresowa współpraca, wynikająca głównie ze wspólnej realizacji 
projektów wspartych ze środków funduszy europejskich 

23,83 32,24 

Realizacja projektów indywidualnych i innych inicjatyw z własnych i innych 
środków (ni z funduszy UE) 

21,02 7,19 

Pytanie nr 18 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę opisać stabilność współpracy i Pana/i zainteresowanie 
nawiązaniem nowych kontaktów z partnerami transgranicznymi. 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Jest to współpraca ze stałymi partnerami 87,42 81,52 

Staramy się pozyskiwać nowych partnerów 12,28 26,21 

Jest to współpraca ze zmieniającymi się partnerami 11,42 14,00 

Dążymy do jednoczesnej współpracy z więcej niż jednym partnerem 3,59 10,30 

Pytanie nr 19 

Proszę ogólnie ocenić współpracę Pana/Pani organizacji z partnerem z 
drugiej strony granicy 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Współpraca się rozwija 49,95 53,33 

Współpraca utrzymuje się na tym samym poziomie 38,80 39,36 

Współpraca zanika 7,90 4,37 

Nie współpracujemy 1,85 0,42 

Raczej takiej współpracy nie podejmujemy, mamy kontakt z drugą stroną 
jedynie podczas wydarzeń, imprez, spotkań organizowanych przez inne 
podmioty 

1,51 2,52 

Pytanie nr 20 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę wskazać obszar, w którym na Pana/i terenie realizowana jest 
współpraca transgraniczna. 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Kultura 54,06 73,34 

Sport, rekreacja i turystyka 45,31 75,73 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 28,46 29,27 
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Proszę wskazać obszar, w którym na Pana/i terenie realizowana jest 
współpraca transgraniczna. 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Wymiana młodzieży i spotkania integracyjne 24,55 60,11 

Współpraca miast bliźniaczych 24,51 26,86 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży 
pożarnej, ratowników medycznych, policji) 

20,29 31,16 

Transport 10,14 10,04 

Ochrona przyrody i krajobrazu 8,65 17,47 

Współpraca gospodarcza 5,18 9,10 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 4,76 1,56 

Inne 3,86 2,19 

Usługi publiczne niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi socjalne) 2,76 1,14 

Nie mam zdania 1,43 0,99 

Energetyka 0,57 0,00 

Pytanie nr 21 

Proszę ocenić na skali. 

W jakiej formie Pana/i organizacja/instytucja realizuje współpracę 
transgraniczną? Proszę wybrać formę i ocenić jej ogólne znaczenie z punktu 

widzenia współpracy transgranicznej 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Rozwój dobrosąsiedzkich stosunków i bliższe wzajemne poznawanie się (np. 
organizacja wspólnych wydarzeń) 

74,98 81,21 

Urozmaicenie oferty np. kulturalnej, turystycznej, sportowej 74,11 79,87 

Wymiana informacji i doświadczeń 71,46 71,84 

Realizacja wspólnych projektów (np. inwestycyjnych) 61,55 66,26 

Wspólna realizacja projektów infrastrukturalnych 56,64 63,07 

Wspólna realizacja większych projektów międzynarodowych 49,77 50,04 

Wspólne szkolenia 45,57 51,07 

Aranżowanie współpracy transgranicznej dla jednostek podległych, organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorstw 

45,50 63,64 

Planowanie dla pogranicza (wspólne opracowanie strategii rozwoju, wspólne 
konsultacje) 

41,81 43,72 

Wzajemne udostępnianie zasobów (np. podczas klęsk żywiołowych, akcji 
ratowniczych) 

41,70 49,53 

Pytanie nr 22 

Kto w Pana/i przypadku inicjuje zazwyczaj współpracę polsko-czeską? 
Procent 

odpowiedzi CZ 
Procent 

odpowiedzi PL 

Trudno powiedzieć (nie ma strony dominującej) 55,70 57,69 

Strona czeska 25,51 4,34 

Strona polska 18,79 37,97 
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Pytanie nr 23 

Jak długo rozwija się współpraca transgraniczna w Pani/Pana 
instytucji/organizacji? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

5 – 10 lat 37,69 42,33 

Powyżej 10 lat 36,96 41,65 

3 - 4 lat 17,09 9,65 

Od niedawna (1-2 lata) 8,26 6,37 

 

Pytanie nr 24 

Proszę ocenić na skali. 

W jakim obszarze Pana/i organizacja/instytucja czerpie korzyści ze 
współpracy z partnerami z drugiej strony granicy? Proszę wybrać obszar i 

ocenić go. 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Wymiana informacji i doświadczeń 72,15 78,39 

Poprawa kontaktów z partnerami zagranicznymi 71,91 71,15 

Aktywizacja życia w zakresie kultury, sportu, turystyki 63,40 81,39 

Tworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej, co przekłada się na zwiększenie 
liczby turystów 

62,63 66,57 

Umożliwia wspólne doskonalenie umiejętności przygotowywania i wdrażania 
projektów transgranicznych 

59,62 78,04 

Rozwój transgranicznych produktów turystycznych 58,56 65,51 

Sprzyja zwalczaniu stereotypów we wzajemnych kontaktach 58,11 77,67 

Poprawa warunków życia mieszkańców pogranicza 31,19 48,59 

Synchronizowanie infrastruktury powstającej po obu stronach granicy 30,01 47,17 

Wprowadzenie do szkół nauki języka sąsiadów 29,13 32,49 

Spadek przestępczości, wspólne zarządzanie kryzysowe, poprawa 
bezpieczeństwa 

26,70 30,53 

Skuteczniejsza ochrona środowiska naturalnego 25,85 41,56 

Wspólne planowanie strategiczne 25,84 36,96 

Migracja siły roboczej 24,98 27,98 

Wzrost konkurencyjności firm 23,43 29,75 

Wzrost liczby miejsc pracy, spadek bezrobocia 22,67 30,17 

Zwiększenie liczby przedsiębiorstw 18,76 29,48 

Budowa nowoczesnej infrastruktury (oczyszczalnia ścieków, spalarnia odpadów, 
nowe połączenia komunikacyjne) 

18,67 37,43 

Napływ inwestorów 17,44 27,38 
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Pytanie nr 25 

Czy Pana/i zdaniem pojawiają się czynniki utrudniające w sposób 
istotny współpracę z partnerami z drugiej strony granicy? 

Procent 
odpowiedzi CZ 

Procent 
odpowiedzi PL 

Raczej nie 52,12 70,21 

Raczej tak 21,17 23,60 

Zdecydowanie nie 20,44 2,41 

Zdecydowanie tak 6,28 3,78 

 

Pytanie nr 26 

Proszę ocenić na skali. 

Jakie są to czynniki? Jaki mają charakter? Proszę o ocenę czynników 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi PL 

Trudności w ubieganiu się o środki pomocowe z UE (np. niesprzyjające 
wytyczne związane z refundacją kosztów projektów) 

67,11 75,02 

Brak środków własnych sfinansowanie współpracy 61,08 80,30 

Bariery instytucjonalne i prawne - administracyjne 58,03 72,92 

Bariery językowe 37,56 48,73 

Brak zapotrzebowania na współpracę transgraniczną 37,10 39,54 

Różnice w interesach obu partnerów 36,92 51,21 

Niewielkie doświadczenia partnerów we współpracy transgranicznej 30,35 44,02 

Odległość geograficzna, problemy z dojazdami 29,47 33,05 

Bariery kulturowe, wzorce postępowania, mentalność  26,18 39,87 

Brak wzajemnego zaufania 20,00 34,59 
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OCENA I ANALIZA BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO DLA GRUPY 

DOCELOWEJ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

W ramach projektu „Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych 

wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ 

 

Pytanie nr 1 

Czy polsko-czeska współpraca transgraniczna ma realny wpływ na rozwój 
pogranicza? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Zdecydowanie tak 57,67 39,52 

Raczej tak 38,65 59,33 

Raczej nie 2,25 0,52 

Zdecydowanie nie 1,43 0,63 

Pytanie nr 2 

Czy znane są Panu/i konkretne przykłady polsko-czeskiej współpracy? 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Tak 52,58 58,38 

Nie 47,42 41,62 

Pytanie nr 3 

Czy Pana/i organizacja uczestniczyła w polsko-czeskiej współpracy 
transgranicznej (np. jako beneficjent w Programie Współpracy 

Transgranicznej)? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Nie 84,09 79,53 

Tak 15,91 20,47 

Pytanie nr 4 

Proszę ocenić na skali. 

Proszę ocenić ogólny stan polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, którą 
realizują podmioty w pograniczu w poniżej wskazanych obszarach. 

Procent 
odpowied

zi CZ 

Procent 
odpowied

zi PL 

Kultura 60,92 67,17 

Sport, rekreacja i turystyka 60,21 62,72 

Współpraca miast bliźniaczych 57,12 65,54 

Wymiana młodzieży, seniorów i spotkania integracyjne 54,30 63,74 

Ochrona przyrody i krajobrazu 52,96 63,10 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 51,98 56,57 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży pożarnej, 
ratowników medycznych, policji) 

50,91 65,88 

Transport 39,96 50,92 

Współpraca gospodarcza 38,58 53,20 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 36,93 48,79 

Usługi publiczne niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi socjalne) 32,48 46,85 



 

96 

 

„Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ - raport końcowy 
 

Proszę ocenić ogólny stan polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, którą 
realizują podmioty w pograniczu w poniżej wskazanych obszarach. 

Procent 
odpowied

zi CZ 

Procent 
odpowied

zi PL 

Energetyka 26,31 44,06 

Pytanie nr 5 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Które czynniki w największym stopniu kształtują rozwój współpracy 
transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Jakość relacji międzyludzkich, wzajemna chęć lepszego poznania się 71,01 58,88 

Pokrewieństwo historyczne i bliskość geograficzna 63,47 34,66 

Możliwość wspólnego pozyskania środków unijnych 47,58 68,81 

Problemy systemowe (np. transport, ochrona środowiska naturalnego, rynek pracy) 32,29 37,57 

Wsparcie systemowe na poziomie regionalnym i lokalnym (np. umowy 
międzynarodowe o współpracy na poziomie samorządów wspierających rozwój 
współpracy) 

29,29 41,75 

Interesy gospodarcze 26,29 26,71 

Wsparcie systemowe na poziomie krajowym (umowy międzynarodowe i współpraca 
na poziomie rządowym obu krajów w celu ułatwienia czesko-polskiej współpracy 
transgranicznej) 

14,04 25,10 

Profesjonalność i kompetentność urzędników 13,35 14,63 

Pytanie nr 6 

Należy wybrać maksymalnie 3 dziedziny. 

Które obszary współpracy transgranicznej będą się Pana/i zdaniem najlepiej 
rozwijały w ciągu najbliższych 10 lat? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Kultura 14,96 14,01 

Transport 11,79 6,14 

Sport, rekreacja i turystyka 11,53 14,55 

Ochrona przyrody i krajobrazu 9,90 7,49 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 9,56 7,58 

Współpraca miast bliźniaczych 7,65 8,71 

Wymiana młodzieży i spotkania integracyjne 7,39 13,15 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży pożarnej, 
ratowników medycznych, policji) 6,09 9,85 

Współpraca gospodarcza 5,24 5,11 

Usługi publiczne niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi socjalne) 4,28 3,09 

Nie mam zdania 3,19 1,14 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 2,83 3,15 

Usuwanie barier 2,63 3,19 

Energetyka 2,37 2,54 

Inne 0,60 0,29 
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Pytanie nr 7 

Jak Pana/i zdaniem ogólnie zmieni się polsko-czeska współpraca 
transgraniczna w ciągu najbliższych 10 lat? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Nieco się rozwinie 38,20 48,97 

Znacząco się rozwinie 31,83 33,10 

Będzie na takim samym poziomie 28,76 17,05 

Nieco się ograniczy 0,90 0,88 

Znacząco się ograniczy 0,31 0,00 

Pytanie nr 8 

Czy Pana/i organizacja współpracuje z partnerami z drugiej strony granicy? 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Nie 82,22 71,41 

Tak 17,78 28,59 

Na pytania P9 - P25 będą odpowiadali ci, których odpowiedź na to pytanie brzmiała TAK. 

Pytanie nr 9 

Czy znajomość języka sąsiada wśród pracowników Państwa 
instytucji/organizacji jest wystarczająca z punktu widzenia rozwoju 

współpracy transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Zdecydowanie tak 47,36 17,81 

Raczej tak 37,56 42,38 

Raczej nie 11,43 29,87 

Zdecydowanie nie 3,65 9,93 

Pytanie nr 10 

Czy kontakty transgraniczne przynoszą Państwa instytucji pozytywne 
efekty? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Zdecydowanie tak 58,40 45,01 

Raczej tak 36,50 47,94 

Raczej nie 5,10 7,06 

Pytanie nr 11 

Należy wybrać jedną odpowiedź. 

Proszę ocenić jakość wspólnych spotkań. 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Efektywne, przynoszące konkretne rezultaty (m.in. prowadzące do realizacji wspólnych 
projektów) 

61,78 64,96 

Efektywne, prowadzące do zawierania nowych umów o współpracy transgranicznej 19,82 0,00 

Dla naszej organizacji nie przyniosły żadnych konkretnych rezultatów, ale zostały 
nawiązane nowe kontakty z partnerami z drugiej strony granicy 

17,62 25,66 

Nieefektywne, bez rezultatów 0,77 9,38 
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Pytanie nr 12 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Z jakimi partnerami z drugiej strony granicy Pana/i organizacja współpracuje 
najczęściej? 

Procent 
odpowiedz

i CZ 

Procent 
odpowiedz

i PL 

Z samorządowymi i państwowymi jednostkami organizacyjnymi (np. szkoły, domy 
kultury...) 

9,89 5,89 

Z innymi organizacjami pozarządowymi 7,59 5,21 

Z organizacjami pozarządowymi (kluby sportowe, jednostki ochotniczej straży 
pożarnej...) 

7,04 16,47 

Z samorządem lokalnym 5,14 13,10 

Z przedsiębiorstwami 1,42 0,44 

Z podmiotami prowadzącymi działalność turystyczną 1,28 1,79 

Z mediami 0,77 1,40 

Pytanie nr 13 

Jaki wpływ ma współpraca transgraniczna na funkcjonowanie Pana/i 
organizacji? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Mały 26,11 14,15 

Ani mały, ani duży (przeciętny) 24,07 25,04 

Bardzo znaczący 16,71 17,07 

Nie ma lub bardzo mały 16,61 12,30 

Znaczący 16,50 31,44 

Pytanie nr 14 

Proszę ocenić swoje doświadczenie na skali. 

Jak ocenia Pan/i doświadczenia wynikające ze współpracy 
transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Bardzo pozytywnie 48,67 26,92 

Pozytywnie 36,03 66,47 

Ani negatywnie, ani pozytywnie 11,65 6,61 

Negatywnie 3,65 0,00 

Pytanie nr 15 

Należy wybrać jedną odpowiedź. 

Proszę opisać formę współpracy z partnerami transgranicznymi 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Stała współpraca, w projektach i poza projektami (np. w oparciu o umowy o 
współpracy) 

37,59 58,12 

Realizacja projektów indywidualnych i innych inicjatyw z własnych i innych środków 
(ni z funduszy UE) 

29,47 18,64 

Jedynie okresowa współpraca, wynikająca głównie ze wspólnej realizacji projektów 
wspartych ze środków funduszy europejskich 

24,56 12,40 
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Pytanie nr 16 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę opisać stabilność współpracy i Pana/i zainteresowanie nawiązaniem 
nowych kontaktów z partnerami transgranicznymi. 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Jest to współpraca ze stałymi partnerami 13,92 22,56 

Jest to współpraca ze zmieniającymi się partnerami 5,00 5,65 

Staramy się pozyskiwać nowych partnerów 4,53 1,64 

Dążymy do jednoczesnej współpracy z więcej niż jednym partnerem 1,86 4,10 

Pytanie nr 17 

Proszę ogólnie ocenić współpracę Pana/Pani organizacji z partnerem z 
drugiej strony granicy 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Współpraca się rozwija 52,93 50,55 

Współpraca utrzymuje się na tym samym poziomie 33,04 34,58 

Współpraca zanika 10,45 7,08 

Raczej takiej współpracy nie podejmujemy, mamy kontakt z drugą stroną jedynie 
podczas wydarzeń, imprez, spotkań organizowanych przez inne podmioty 

1,82 7,78 

Nie współpracujemy 1,76 0,00 

Pytanie nr 18 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę wskazać obszar, w którym na Pana/i terenie realizowana jest 
współpraca transgraniczna. 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Kultura 10,07 12,44 

Sport, rekreacja i turystyka 6,36 15,42 

Wymiana młodzieży i spotkania integracyjne 5,25 11,33 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 4,53 4,19 

Współpraca miast bliźniaczych 3,48 7,73 

Ochrona przyrody i krajobrazu 3,48 4,01 

Usługi publiczne niewymienione powyżej (służba zdrowia, usługi socjalne) 2,58 0,00 

Bezpieczeństwo (np. zapobieganie ryzykom, współpraca jednostek straży 
pożarnej, ratowników medycznych, policji) 

2,31 11,82 

Współpraca gospodarcza 1,62 2,43 

Usuwanie barier 1,60 2,16 

Transport 1,27 1,55 

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju 0,96 0,67 

Energetyka 0,32 0,88 

Nie mam zdania 0,32 0,00 
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Pytanie nr 19 

Czy Pana/i zdaniem personel organizacji posiadających kontakty 
transgraniczne jest kompetentny w zakresie realizowanej współpracy 
transgranicznej (posiada odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie)? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Zdecydowanie tak 51,80 35,49 

Raczej tak 38,86 54,92 

Raczej nie 9,33 7,05 

Zdecydowanie nie 0,00 2,54 

Pytanie nr 20 

Proszę ocenić na skali. 

Proszę ocenić każdą z poniższych form współpracy transgranicznej 
realizowanych przez organizacje pozarządowe z punktu widzenia znaczenia 

dla rozwoju stosunków polsko-czeskich i współpracy na obszarze 
przygranicznym. 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Wymiana informacji i doświadczeń 82,05 79,03 

Rozwój dobrosąsiedzkich stosunków i bliższe wzajemne poznawanie się (np. 
organizacja wspólnych wydarzeń) 

78,57 82,42 

Poszerzenie oferty w zakresie kultury 73,08 76,28 

Poszerzenie oferty w zakresie sportu 68,93 77,50 

Pomoc w nawiązaniu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej dla podmiotów 
partnerskich i współpracujących (np. przedsiębiorcy) 

68,36 74,69 

Wspólne szkolenia 67,29 74,15 

Wspólna realizacja większych projektów międzynarodowych 66,92 82,34 

Poszerzenie oferty w zakresie sportu 62,77 79,29 

Poszerzenie oferty w zakresie turystyki 60,37 80,70 

Ochrona przyrody 59,38 77,93 

Planowanie dla pogranicza (wspólne opracowanie strategii rozwoju, wspólne 
konsultacje) 

57,19 77,13 

Wzajemne udostępnianie zasobów (np. podczas klęsk żywiołowych, akcji 
ratowniczych) 

56,90 84,25 

Poszerzenie oferty w zakresie opieki społecznej, lub służby zdrowia 42,72 66,98 

Pytanie nr 21 

Czy Pana/i zdaniem personel organizacji posiadających kontakty 
transgraniczne jest kompetentny w zakresie realizowanej współpracy 
transgranicznej (posiada odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie)? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Trudno powiedzieć (nie ma strony dominującej) 61,97 60,81 

Strona polska 20,37 30,80 

Strona czeska 17,66 8,39 
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Pytanie nr 22 

Czy dla Pana/i organizacji korzystne byłoby zacieśnienie dalszej 
współpracy z partnerami spoza granicy? 

Procent 
odpowiedzi CZ 

Procent 
odpowiedzi PL 

Tak, zarówno z partnerami stałymi, jak też z innymi partnerami o podobnym 
profilu działania 

58,35 72,72 

Tak, ale tylko z partnerami stałymi 35,65 27,28 

Nie 3,90 0,00 

Tak, ale tylko z partnerami innymi niż nasz profil (gdyż współpraca z 
partnerami podobnymi jest na odpowiednim poziomie) 

2,10 0,00 

 

Pytanie nr 23 

Jak długo rozwijają Państwo polsko-czeską współpracę transgraniczną? 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

5 – 10 lat 42,28 24,02 

Powyżej 10 lat 29,78 48,24 

3 – 4 lat 16,83 22,08 

Od niedawna (1-2 lata) 11,11 5,66 

 

Pytanie nr 24 

Czy Pana/i zdaniem pojawiają się czynniki utrudniające w sposób istotny 
współpracę z partnerami z drugiej strony granicy? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Zdecydowanie tak 32,37 4,48 

Raczej nie 29,26 62,63 

Zdecydowanie nie 19,90 5,56 

Raczej tak 18,47 27,33 

 

Pytanie nr 25 

Proszę ocenić na skali. 

Jakie są czynniki utrudniające współpracę z partnerami z drugiej strony? 
Jaki mają charakter? 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 
skali (CZ) 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 
skali (PL) 

Brak środków własnych sfinansowanie współpracy 89,14 87,72 

Trudności w ubieganiu się o środki pomocowe z UE (np. niesprzyjające 
wytyczne związane z refundacją kosztów projektów) 

86,44 68,40 

Bariery instytucjonalne i prawne - administracyjne 75,24 67,61 

Niewielkie doświadczenia partnerów we współpracy transgranicznej 30,75 36,66 

Brak zapotrzebowania na współpracę transgraniczną 25,78 27,69 

Różnice w interesach obu partnerów 22,87 37,82 

Bariery kulturowe, wzorce postępowania, mentalność  21,53 39,11 

Bariery językowe 21,07 43,91 

Brak wzajemnego zaufania 18,21 26,62 

Odległość geograficzna, problemy z dojazdami 16,83 20,89 
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OCENA I ANALIZA BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO DLA GRUPY 

DOCELOWEJ ODWIEDZAJĄCY REGION 

W ramach projektu „Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych 

wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ 

 

Pytanie nr 1 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę wskazać cel pobytu turystycznego 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Turystyka kulturowa i zwiedzanie 62,20 34,34 

Turystyka aktywna (cyklistyka, turystyka piesza) 25,23 19,40 

Turystyka zdrowotna 20,24 34,60 

Biznes, turystyka kongresowa 6,56 23,47 

Odwiedziny znajomych, cele towarzyskie 0,99 6,95 

Tranzyt 0,83 1,87 

Pytanie nr 2 

Proszę wskazać długość pobytu turystycznego Procent odpowiedzi CZ Procent odpowiedzi PL 

2 do 3 dni 46,75 38,18 

Jednodniowy 24,82 36,43 

4 do 7 dni 17,99 14,20 

Powyżej tygodnia 10,44 11,20 

Pytanie nr 3 

Proszę wskazać długość pobytu turystycznego 
Procent odpowiedzi 

CZ 
Procent odpowiedzi 

PL 

Jestem tutaj po raz pierwszy 27,02 14,36 

Nieregularnie, byłem/am tutaj kilka razy 22,62 24,00 

Nieregularnie, kilka razy w roku 16,89 15,16 

Regularnie, kilka razy w roku 13,33 24,40 

Regularnie, raz w roku 12,29 8,44 

Regularnie, kilka razy w miesiącu 7,86 13,65 
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Planowana 
długość pobytu 

Jak często odwiedza Pan/i to miejsce? 

 
Łącznie 

CZ 

Regularnie
, kilka razy 
w miesiącu 

Regularnie
, kilka razy 

w roku 

Regularnie
, raz w 
roku 

Nieregular
nie, kilka 

razy w 
roku 

Nieregular
nie, 

byłem/am 
tutaj kilka 

razy 

Jestem 
tutaj po raz 

pierwszy 

Jednodniowy 2,9 % 5,0 % 2,1 % 5,2 % 5,5 % 4,2 % 24,8 % 

2 do 3 dni 1,3 % 5,7 % 3,6 % 9,2 % 14,1 % 13,2 % 47,1 % 

4 do 7 dni 1,0 % 1,9 % 3,4 % 2,7 % 2,3 % 6,9 % 18,1 % 

Powyżej 
tygodnia 

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

Łącznie 7,1 % 13,4 % 12,4 % 17,2 % 22,7 % 27,3 % 100,0 % 

 

Planowana 
długość pobytu 

Jak często odwiedza Pan/i to miejsce? 

 
Łącznie 

PL 

Regularni
e, kilka 
razy w 

miesiącu 

Regularni
e, kilka 
razy w 
roku 

Regularni
e, raz w 

roku 

Nieregularni
e, kilka razy 

w roku 

Nieregularni
e, byłem/am 

tutaj kilka 
razy 

Jestem 
tutaj po 

raz 
pierwsz

y 

Jednodniowy 8,5 % 8,5 % 0,2 % 6,0 % 8,7 % 4,1 % 36,1 % 

2 do 3 dni 3,5 % 11,8 % 5,2 % 7,1 % 7,3 % 3,3 % 38,2 % 

4 do 7 dni 0,2 % 3,3 % 1,9 % 1,9 % 4,6 % 2,5 % 14,3 % 

Powyżej 
tygodnia 

1,2 % 1,0 % 1,5 % 0,4 % 3,1 % 4,1 % 11,4 % 

Łącznie 13,5 % 24,7 % 8,7 % 15,4 % 23,7 % 14,1 % 100,0 % 

 

Pytanie nr 4 

Proszę ocenić na skali. 

Jak ocenia Pan/i atrakcyjność turystyczną obszaru na jakim się Pan/i 
znajduje? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Wysoko 43,60 55,65 

Bardzo wysoko 38,26 22,53 

Przeciętnie 15,97 20,68 

Słabo 2,16 1,14 

 

Pytanie nr 5 

Czy bliskość granicy polsko-czeskiej tj. możliwość 
odwiedzenia dwóch państw podczas jednej wizyty, wpłynęła na 

decyzję o przyjeździe? 

Procent 
odpowiedzi CZ 

Procent 
odpowiedzi PL 

Zdecydowanie nie 76,3 32,7 

Raczej nie 10,3 44,8 

Zdecydowanie tak 8,9 8,2 

Raczej tak 4,6 14,3 
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Pytanie nr 6 

Czy przed rozpoczęciem pobytu turystycznego interesował/a się 
Pan/i lokalnymi atrakcjami turystycznymi zarówno po polskiej 

stronie granicy jak i po czeskiej stronie? 

Procent 
odpowiedzi CZ 

Procent 
odpowiedzi PL 

Zdecydowanie nie 49,5 21,2 

Raczej nie 21,5 47,3 

Raczej tak 15,2 22,6 

Zdecydowanie tak 13,8 8,9 

Pytanie nr 7 

Czy przebywając na tym terenie bierze Pan/i pod uwagę 
odwiedzenie również miejsc po drugiej stronie granicy? 

Procent 
odpowiedzi CZ 

Procent 
odpowiedzi PL 

Zdecydowanie nie 58,3 14,5 

Raczej tak 16,2 27,4 

Raczej nie 15,5 50,4 

Zdecydowanie tak 10,1 7,7 

Pytanie nr 8 

Czy zauważył/a Pan/i podczas swojego pobytu wspólną polsko-
czeską promocję lub promocję atrakcji z drugiej strony 

granicy? 

Procent 
odpowiedzi CZ 

Procent 
odpowiedzi PL 

Zdecydowanie nie 66,6 14,5 

Raczej nie 15,1 50,4 

Raczej tak 11,1 27,4 

Zdecydowanie tak 7,2 7,7 

Pytanie nr 9 

Czy wspólna promocja turystyczna pogranicza polsko-
czeskiego przyczyniła się do poznania przez Pana/ią 

pogranicza polsko-czeskiego (reklama, materiały drukowane, 
mapy turystyczne dla obu stron granicy, itd.)? 

Procent 
odpowiedzi CZ 

Procent 
odpowiedzi PL 

Zdecydowanie nie 71,0 19,1 

Raczej nie 17,2 54,1 

Raczej tak 6,7 20,8 

Zdecydowanie tak 5,2 6,0 
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Pytanie nr 10 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Czy w trakcie pobytu turystycznego zidentyfikował/a Pan/i jakieś 
przykłady współpracy transgranicznej? 

Procent 
odpowiedzi CZ 

Procent 
odpowiedzi PL 

Obecność turystów z drugiej strony granicy 55,4 28,5 

Nie zidentyfikowałem/am 38,3 40,6 

Wspólna polsko-czeska promocja atrakcji turystycznych (punkty informacji 
turystycznej, informatory w obu językach, opisy atrakcji, tablice informacyjne 
projektów, itp.) 

13,1 18,6 

Dostępność produktów/wyrobów z drugiej strony granicy 5,7 7,2 

Wydarzenia czesko-polskie (np. koncerty, festiwale, zawody sportowe) 5,2 10,9 

Nie mam zdania 4,6 14,6 

Informacje o polskich i czeskich gminach bliźniaczych 3,2 3,4 

Inne 1,7 0,9 

 

Pytanie nr 11 

Czy miał/a Pan/i okazję na miejscu zapoznać się z lokalną ofertą 
turystyczną (reklama miejsc turystycznych, atrakcji turystycznych, 

marketing usług turystycznych)? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Zdecydowanie tak 46,38 15,61 

Raczej tak 26,79 58,64 

Raczej nie 16,51 21,92 

Zdecydowanie nie 10,32 3,83 

 

Pytanie nr 12 

Pytanie P12 jest przeznaczone tylko dla osób, które na pytanie P11 odpowiedziały TAK (odpowiedzi a, 

b). 

Jaki był zakres tej oferty? 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Dotyczyła tylko czeskiej części pogranicza 76,94 2,57 

Dotyczyła czeskiej i polskiej części pogranicza 21,76 27,61 

Dotyczyła tylko polskiej części pogranicza 1,30 69,81 
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Pytanie nr 13 

Proszę ocenić na skali. 

Jak ocenia Pan/i fachowość i kompetencje służb obsługi ruchu 
turystycznego na obszarze, na jakim się Pan/i znajduje (np. dostateczny 
dostęp do punktów informacji, drogowskazów, fachowość i kompetencje 

personelu w obiektach rekreacyjnych, itd.)? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Wysoko 36,89 49,23 

Przeciętnie 34,59 34,08 

Bardzo wysoko 22,88 11,77 

Słabo 4,22 4,04 

Bardzo słabo 1,41 0,89 

Pytanie nr 14 

Czy podczas pobytu turystycznego miał/a Pan/i okazję do nawiązania 
kontaktów polsko-czeskich? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Nie nawiązałem/am żadnych polsko-czeskich kontaktów 84,82 69,88 

Tak i oceniam je jako przeciętne (ani dobre, ani złe, standardowe, bez 
szczególnego odniesienia do współpracy transgranicznej) 

5,28 8,42 

Tak i oceniam je bardzo pozytywnie 4,97 7,02 

Tak i oceniam je bardzo pozytywnie 4,33 14,39 

Tak i oceniam je negatywnie 0,60 0,00 

Tak i oceniam je bardzo negatywnie 0,00 0,28 

Pytanie nr 15 

Proszę ocenić na skali. 

Pytanie nr 15 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 
skali (CZ) 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 
skali (PL) 

Jak Pan/i osobiście postrzega osoby z drugiej strony granicy? 64,31 70,25 

Pytanie nr 16 

Z kim Pan/i przyjechał/a? 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Z partnerem / partnerką / mężem / żoną 37,27 29,06 

Z rodziną z dzieckiem / dziećmi 32,51 18,83 

Z kolegą / przyjaciółmi 19,38 23,30 

Z nikim 8,01 21,35 

Ze zorganizowaną grupą (wycieczka, itp.) 2,43 7,24 

Inne 0,39 0,21 
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Pytanie nr 17 

Proszę ocenić na skali. 

Pytanie nr 17 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 
skali (CZ) 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 
skali (PL) 

Jak traktowani są przyjezdni, goście w miejscu Pana/i pobytu? 76,17 76,42 

Pytanie nr 18 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę ocenić swój pobyt turystyczny używając poniższych sformułowań: 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Region jest gościnny 61,76 59,89 

Zauważalne jest elastyczne i życzliwe podejście do turystów ze strony 
pracowników z sektora turystycznego 

52,84 25,50 

Zauważalne jest życzliwe podejście ze strony mieszkańców regionu 29,19 24,61 

Nie mam zdania 11,06 19,70 

Zauważalne jest chłodne podejście ze strony mieszkańców regionu 7,27 0,76 

Zauważalne jest chłodne lub nieżyczliwe podejście do turystów ze strony 
pracowników z sektora turystycznego 

6,61 2,36 

Zauważalne są wzajemne wpływy kulturowe i społeczne Polski oraz Czech (np. 
gastronomia, produkty regionalne, biznes, itp.) 

1,89 11,02 

Pytanie nr 19 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Proszę ocenić potencjał turystyczny obszaru używając poniższych wariantów 
Procent 

odpowiedzi 
CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Region jest bardzo atrakcyjny turystycznie i zachęca do przedłużenia pobytu 73,15 55,55 

Region jest atrakcyjny turystycznie, ale ceny są zbyt wysokie 14,08 20,94 

Region jest atrakcyjny turystycznie, ale usługi turystyczne nie spełniły moich 
oczekiwań i potrzeb 

11,07 8,31 

Nie mam zdania 6,51 17,81 

W regionie zauważalne jest czysto komercyjne podejście do turystyki (m.in. kosztem 
środowiska) 

4,94 4,80 

Region jest mało atrakcyjny turystycznie i ma charakter tranzytowy 1,76 1,93 

Pytanie nr 20 

Czy Pani/Pana zdaniem na przygranicznym obszarze turystycznym 
powinna być rozwijana współpraca sąsiadujących ze sobą społeczności:  

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Zdecydowanie tak 61,15 28,09 

Raczej tak 31,74 66,57 

Raczej nie 4,64 5,05 

Zdecydowanie nie 2,47 0,30 
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Pytanie nr 21 

Jak Pana/i zdaniem zmieni się współpraca w dziedzinie turystyki, rekreacji i 
ruchu turystycznego w ciągu najbliższych 10 lat? 

Procent 
odpowiedzi 

CZ 

Procent 
odpowiedzi 

PL 

Trochę się rozwinie 41,77 49,71 

Znacząco się rozwinie 32,95 25,16 

Utrzyma się na obecnym poziomie 22,21 20,51 

Nieco się ograniczy 2,66 3,36 

Bardzo się ograniczy 0,40 1,25 

Pytanie nr 22 

Odpowiedź wielokrotnego wyboru. 

Jakie są najistotniejsze bariery utrudniające polskim turystom kontakty z 
obszarem przygranicznym po drugiej stronie granicy? 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 
skali (CZ) 

Średnia 
wybieranych 
wartości na 
skali (PL) 

Niski stopień znajomości oferty produktów turystycznych dostępnych po drugiej 
stronie granicy 

42,4 27,8 

Nie mam zdania 22,0 20,4 

Językowe 17,3 45,0 

Wąska oferta produktów ruchu turystycznego po drugiej stronie granicy 13,7 7,6 

Kulturowe 10,4 9,9 

infrastrukturalne 8,7 12,1 

Inne 7,8 0,2 

Bariery cenowe 3,2 15,4 

Administracyjne 2,0 4,8 

Prawne 0,8 9,0 
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ZAŁĄCZNIK 3: MATERIAŁ BAZOWY DLA CZŁONKÓW PANELU 

EKSPERTÓW - METODYKA OCENY I ANALIZY BADANIA I 

OKREŚLENIA WYJŚCIOWYCH I DOCELOWYCH WARTOŚCI 

WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW REZULTATU 

Tekst będący częścią załącznika nr 3 niniejszego raportu końcowego został wysłany w piątek 

12.06.2015 r. do wszystkich członków panelu ekspertów. 

Tezy podstawowe metodyki 

Powiązanie badania ankietowego z wartościami wyjściowymi i docelowymi wybranych 

wskaźników rezultatu można scharakteryzować w sposób następujący: 

1. Badanie ankietowe po polskiej i czeskiej stronie przebiega łącznie wśród 4 grup 

docelowych - mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, odwiedzających region, 

organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów. Dla wszystkich grup 

opracowano kwestionariusze ze specyficznymi pytaniami. 

2. Z wszystkich 4 typów ankiet zostaną pozyskane materiały bazowe dla ustalenia 

wyjściowych i docelowych wartości dwóch wskaźników rezultatu Programu Interreg 

V-A Republika Czeska - Polska29 (wcześniej stosowana nazwa Program Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2015-2020). 

3. Kluczową instytucją do ustalenia wartości wyjściowych i docelowych wybranych 

wskaźników rezultatu Programu Interreg V-A RCz-PL jest panel ekspertów, 

którego członkowie będą ustalać wartości wyjściowe i szacować docelowe. Panel 

ekspertów będzie ustalał i szacował wartości na podstawie materiałów 

uzyskanych z badania oraz na podstawie własnych doświadczeń dotyczących 

poziomu, stopnia i jakości współpracy transgranicznej. 

4. Sposób powiązania badania ankietowego został oparty na poniżej opisanej logice: 

 zestaw pytań w poszczególnych ankietach tworzy grupy tematyczne, na 

potrzeby niniejszego projektu nazywanych kryteriami, 

 kryteria zdefiniowano osobno dla obu monitorowanych wskaźników rezultatu,   

 kryteria zostaną ocenione przez ekspertów, materiałem bazowym będzie 

analiza pytań podporządkowanych do danego kryterium, 

 wartości wyjściowe i docelowe określane są jako średnia ocena wszystkich 

ekspertów w ramach wszystkich kryteriów przydzielonych do danego 

wskaźnika. 

                                                 
29 Zwanym dalej Interreg V-A RCz-PL 
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Metodologia ustalenia wartości wyjściowych i docelowych wskaźników 

rezultatu 

Celem niniejszej metodologii jest opisanie, w jaki sposób w oparciu o badanie ankietowe, 

członkowie panelu ekspertów ustalą, czy też oszacują wartości wyjściowe i docelowa 

wskaźników rezultatu. 

Metodologię ustalania wyjściowych i docelowych wartości wskaźników rezultatu przez panel 

ekspertów na podstawie badania ankietowego można opisać w następujących punktach: 

1. By ustalić wyjściowe i docelowe wartości wskaźników rezultatu w ramach 

poszczególnych wskaźników, zdefiniowano kryteria powiązane tematycznie, do 

każdego kryterium przydzielono podobne lub identyczne pytania z poszczególnych 

kwestionariuszy. Podział pytań z kwestionariuszy na kryteria podano w tabelach 

poniżej. 

Schemat: Logika analizy i oceny badania oraz określenia wyjściowych i docelowych wartości wskaźników  
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Tabela: Podporządkowanie kryteriów do wskaźników oraz poszczególnych pytań z kwestionariuszy do kryteriów 
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A: Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim 

A.1: Ocena wzajemnej współpracy 
pomiędzy instytucjami, organizacjami i 
społecznościami oraz interakcje 
pomiędzy mieszkańcami (czynniki 
wpływające na współpracę, partnerzy, 
stabilność współpracy) 

PS5, PS7, 
PS10, PS14, 
PS17, PS19, 
PS23, PS25 

POP3, 
POP5, 
POP8, 
POP12, 
POP15, 
POP17, 
POP23, 
POP24 

PM2, PM4, 
PM11, PM15, 
PM17, PM18, 
PM19 

PT10 

A.2: Ocena rozwoju współpracy 
transgranicznej (w ostatnich latach oraz 
w najbliższej przyszłości) 

PS2, PS9 POP7 PM10, PM12 PT21 

A.3: Współpraca na poziomie systemów 
zarządzania kryzysowego i systemów 
ratowniczych 

PS6, PS20, 
PS24 

POP4, 
POP18 

PM13  

A.4: Współpraca w dziedzinie kultury 
PS6, PS20, 
PS24 

POP4, 
POP18 

PM13 PT10 

A.5: Współpraca w dziedzinie turystyki, 
rekreacji i sportu, wzajemna współpraca 
w zakresie promocji obszaru 
przygranicznego po drugiej stronie 
granicy 

PS6, PS14, 
PS20, PS24 

POP4, 
POP18 

PM13 
PT8, PT9, 
PT10, PT12, 
PT13 

A.6: Współpraca w zakresie działalności 
przedsiębiorców 

PS6, PS14, 
PS20, PS24 

POP4, 
POP18 

PM13 PT10 

A.7: Współpraca w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego 

PS6, PS20, 
PS24 

POP4, 
POP18 

PM13  

A.8: Subiektywne postrzeganie 
znaczenia współpracy transgranicznej 
przez instytucje i organizacje 

PS1, PS12, 
PS13, PS15, 
PS16 

POP1, 
POP10, 
POP11, 
POP13, 
POP14 

PM13  
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B: Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności w regionie przygranicznym 

B.1: Ocena wzajemnej współpracy 
pomiędzy instytucjami, organizacjami i 
społecznościami oraz interakcje 
pomiędzy mieszkańcami (czynniki 
wpływające na współpracę, partnerzy, 
stabilność współpracy) 

PS5, PS7, 
PS10, PS14, 
PS17, PS19, 
PS23, PS25 

POP3, 
POP5, 
POP8, 
POP12, 
POP15, 
POP17, 
POP23, 
POP24 

PM2, PM4, 
PM11, PM15, 
PM17, PM18, 
PM19 

PT10 

B.2: Ocena rozwoju współpracy 
transgranicznej (w ostatnich latach oraz 
w najbliższej przyszłości) 

PS2, PS9 POP7 PM10, PM12 PT21 

B.3: Subiektywne postrzeganie osób po 
obu stronach granicy oraz postrzeganie 
kraju sąsiedniego wraz z kulturą, 
obyczajami i atrakcyjnością 

PS3  PM20 
PT6, PT14, 
PT15, PT17, 
PT18 

B.4: Subiektywne postrzeganie 
znaczenia współpracy transgranicznej 
mieszkańców i odwiedzających 

PS3  
PM1, PM5, 
PM8 

PT20 

B.5: Atrakcyjność terenów 
przygranicznych z punktu widzenia 
odwiedzających 

   
PT2, PT3, 
PT4, PT5 

2. Po przydzieleniu pytań do poszczególnych kryteriów, pytania należało poddać 

analizie. Ze względu na różnorodną formę pytań (np. ocena na skali, wybór opcji), 

konieczne było zastosowanie indywidualnego podejścia do każdego pytania30. Analiza 

i ocena pytań z poszczególnych kwestionariuszy odbywa się z zastosowaniem skali 

11-punktowej <0;10>. 

3. Zadaniem członków panelu ekspertów jeszcze przed samym posiedzeniem panelu 

było przypisanie wagi dla każdego typu kwestionariusza wg grup docelowych (a 

więc kwestionariusza dla samorządów, dla organizacji pozarządowych, dla 

mieszkańców wspólnego regionu oraz odwiedzających region), która odzwierciedla 

jego wpływ na końcową ocenę danego wskaźnika. Wagi określone przez ekspertów, 

                                                 
30 Dokładny sposób analizy i oceny poszczególnych pytań zostanie zaprezentowany podczas posiedzenia panelu 

ekspertów oraz zostanie zawarty w raporcie końcowym. 

 

Dla zilustrowania, np., dla pytania, w ramach którego respondent wybierał, które obszary współpracy czesko-

polskiej powinny zostać rozwijane w następnych latach, w przeliczeniu na skalę 11-punktową, należy kierować 

się zasadą, według której, im większa liczba zaznaczonych przez respondenta obszarów, tym wartość oceny na 

skali 11-punktowej jest niższa (bliższa 0) - tj. istnieje większa liczba obszarów, które ze względu na słabe 

rozwinięcie należy rozwijać. W podobny sposób należy podchodzić, oceniają kwantytatywnie, do każdego 

pytania, nawet pomimo kwalitatywnego charakteru pytania. 
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dla wszystkich typów kwestionariuszy zostaną następnie uśrednione. Temat zostanie 

rozwinięty na początku posiedzenia panelu ekspertów. 

 Znaczenie tego kroku: Wagi poszczególnych pytań w ramach kryteriów 

zostaną ustalone w następujący sposób: waga dla danego kwestionariusza 

zostanie podzielona przez liczbę pytań z danego kwestionariusza, które zostały 

przydzielone do danych kryteriów. W ten sposób dojdzie do opracowania 

zestawu wag poszczególnych pytań w ramach kryteriów. 

 Średnia ocen pytań przeprowadzona z zastosowaniem powyżej podanej skali 

<0;10> przypisanych do kryterium będzie średnią ważoną, której wagi 

zostaną uprzednio określone wspólnie przez wszystkich ekspertów. 

4. Każdy członek panelu ekspertów następnie dla każdego kryterium ustali w 

ramach obu wskaźników wartości wyjściowe oraz oszacuje wartości docelowe. 

Wyjściowe i docelowe wartości będą ustalane przez ekspertów na podstawie: 

 matematyczno-statystycznej analizy pytań z poszczególnych kwestionariuszy, 

przydzielonych do danego kryterium - pytania zostaną ocenione z 

wykorzystaniem 11-punktowej skali31 <0;10>, co będzie stanowić podstawę do 

oceny ekspertów, 

 swoich własnych doświadczeń związanych z danym aspektem współpracy 

transgranicznej w regionie działania eksperta, 

 w celu oszacowania wartości docelowej istotna będzie również wiedza 

ekspertów z zakresu ustaleń o nowym okresie programowania (a więc 

informacje o tym, co będzie realizowane w ramach Interreg V-A RCz-PL, a co 

nie). 

5. Wszyscy eksperci będą uczestniczyć w opisanym powyżej procesie ustalania 

wyjściowych i oszacowania docelowych wartości obu monitorowanych wskaźników 

rezultatu Programu poprzez określenie wyjściowej i oszacowanie docelowej wartości 

poszczególnych kryteriów tematycznych zdefiniowanych w ramach obu wskaźników. 

Chodzi o 8 kryteriów wskaźnika „Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-

polskim“ i 7 kryteriów w ramach „Poziomu postrzegania współegzystencji i 

współpracy społeczności w regionie przygranicznym“. 

 
 
  

                                                 
31 W kwestionariuszach wykorzystano węższą, 5-punktową skalę z powodów praktycznych (respondenci są 

bardziej pewni własnych odpowiedzi, kiedy mają do wyboru skalę w węższym zakresie). Z uwagi na potrzebę 

ujednolicenia interpretacji i analizy poszczególnych pytań, zastosowano skalę szerszą - powodem jest fakt, iż 

szerszy zakres pozwala na odnotowanie również mniej znaczącego rozwoju wskaźnika. 



 

114 

 

„Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020“ - raport końcowy 
 

Tabela: Uwagi wyjaśniające do poszczególnych punktów w skali 0-10 dla wartości wyjściowych i docelowych obu 
wskaźników rezultatu 

Punkt na 
skali 

Poziom współpracy instytucji na 
pograniczu czesko-polskim 

Poziom postrzegania współegzystencji 
i współpracy społeczności w regionie 

przygranicznym 

0 

Instytucje i inne organizacje pozarządowe 
oraz organizacje realizujące współpracę 

gospodarczą nie współpracują, nie 
przebiegają żadne wzajemne kontakty, 

projekty ani inne kontakty i działalność o 
charakterze nieformalnym. 

Wspólne działania na poziomie 
społeczeństw lokalnych nie przebiegają, 
mieszkańcy nie spotykają się nawet w 
charakterze nieformalnym. Kontakty 
transgraniczne nie przebiegają (lub 

przebiegają wyłącznie w stopniu 
minimalnym) ani z powodów 

gospodarczych i handlowych, ani 
rekreacyjnych i turystycznych. W 

niektórych dziedzinach można 
zaobserwować podejście obojętne, wręcz 

chłodne. 

10 

Instytucje i inne organizacje pozarządowe 
oraz organizacje realizujące współpracę 

gospodarczą współpracują bardzo 
intensywnie. Zauważalne są wspólne 

działania o charakterze czysto formalnym, 
charakterze urzędowym, realizacja 
wspólnych projektów, jak również 

pomiędzy przedstawicielami instytucji 
nawiązywane są kontakty o charakterze 

nieformalnym, przyjaźnie. 

Społeczności lokalne współpracują 
bardzo intensywnie, organizowany jest 

szereg wspólnych działań. Społeczności 
po jednej lub po obu stronach granicy są z 

sobą powiązane poprzez silne więzi 
rodzinne i przyjaźń. 
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Przewidywany scenariusz panelu ekspertów 

Informacje dot. terminu i miejsca: 

Termin: Środa, 17.06.2015 r., 13:00 

Miejsce: Siedziba spółki PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

  Švabinského 1749/19, Ostrava 

Scenariusz panelu ekspertów 

1. Przewidywane punkty: 

 Prowadzący panel - Ing. Michal Samiec 

 Gwarant Wykonawcy - Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. 

 Gwarant Zlecającego - PhDr. Martin Dohnal, Ph.D. 

2. Przywitanie, podziękowanie za przyjęcie zaproszenia 

3. Krótka prezentacja, która: 

 zaprezentuje projekt, 

 przedstawi cel panelu ekspertów i jego kluczową rolę w ramach procesu, 

 przedstawi badanie ankietowe, zwrotność, metodę zbioru, 

 zaprezentuje podstawowe wyniki badania ankietowego, 

 przedstawi kolejne kroki. 

4. Ustalenie wag wpływu poszczególnych pytań na oba monitorowane wskaźniki - uśrednienie 

wartości, które zostały określone przez ekspertów w ich materiałach + ewentualna dyskusja. 

5. Określenie wartości wyjściowych wskaźników: 

 zaznajomienie ekspertów ze sposobem analizy i oceny badania ankietowego w 

odniesieniu do obu wskaźników (pytania z czterech typów kwestionariuszy > kryteria 

> wskaźniki - średnia ocena pytań w ramach kryteriów w skali 0-10), 

 dyskusja na temat wartości wyjściowych dla poszczególnych kryteriów, ich ustalenie 

+ uzasadnienie, 

6. Określenie wartości docelowych wskaźników: 

 dyskusja na temat ustalenia wartości docelowych dla poszczególnych kryteriów + 

uzasadnienie. 

7. Dyskusja końcowa, zamknięcie sesji, podziękowanie. 

 

 


