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W 2020 roku jedną z metod monitoringu działalności Centrum 

Wielokulturowego w Warszawie (CWW) było badanie satysfakcji jego 

beneficjentów. Jak co roku, badanie odbywało się trzema kanałami: za 

pomocą kwestionariusza elektronicznego, papierowego oraz wywiadu 

telefonicznego. W bieżącym roku, w związku z pandemią koronawirusa 

oraz ograniczeniami w stacjonarnej działalności Centrum, w badaniu 

satysfakcji dominowały metody elektroniczna i telefoniczna.  

W 2020 roku, do 11 marca, działalność Centrum miała głównie stacjonarny 

charakter. Zarówno działania wspierające skierowane do cudzoziemców,  

jak i pozostałe działania integracyjne oraz wydarzenia odbywały się  

w przestrzeni CWW. Od 12 marca całkowicie przeniesiono działalność 

Centrum do sieci i w związku z tym, po wydarzeniach czy poradach, ich 

uczestnicy byli proszeni o wypełnianie ankiet elektronicznych. 10 czerwca 

częściowo wznowiono stacjonarną działalność Centrum, umożliwiono 

rezerwację przestrzeni, a poradnictwo (prawne, legalizacyjne 

 i psychologiczne) odbywało się w dwóch formach: online i na miejscu. W tym 

czasie Centrum organizowało wydarzenia internetowe i stacjonarne w reżimie 

sanitarnym. 14 października zaostrzono reżim sanitarny. Jednak,  

w przeciwieństwie do sytuacji z wiosny, Centrum nie przerwało stacjonarnego 

działania. Od tej daty aż do końca roku, aby odwiedzić CWW należało się na to 

uprzednio umówić. Wprowadzono limit 5 osób, które mogły wziąć udział  

w wydarzeniu, a porady odbywały się online. Przy tym Centrum poszerzyło 

swoją działalność internetową, oferując pomoc przy organizacji i realizacji 

wydarzeń online. 
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METODA 

Badanie przeprowadzono trzema metodami: CATI (wywiad telefoniczny 

wspomagany komputerowo), CAWI (ankieta elektroniczna) oraz 

kwestionariusza papierowego. Ankieta papierowa i elektroniczna służyły do 

systematycznego pomiaru satysfakcji gości Centrum Wielokulturowego i były 

wypełniane w trakcie lub bezpośrednio po wizycie w Centrum. Dane w tych 

kanałach zbierano przez cały rok. Obie ankiety zawierały identyczne zestawy 

pytań i odpowiedzi. Kwestionariusz w CATI nieznacznie różnił się od dwóch 

pozostałych ankiet – przystosowano go do płynnej rozmowy telefonicznej. 

Pracownicy Centrum prowadzili wywiady telefoniczne w dniach 1-29 grudnia 

2020 r. 

1. Ogólny opis ankiety 

W celu monitorowania działań Centrum Wielokulturowego, a także zbadania 

potrzeb, oczekiwań i opinii jego beneficjentów, we wszystkich ankietach 

pytano o cel wizyty w CWW, o to, w jaki sposób dana osoba dowiedziała się  

o Centrum oraz czy zamierza odwiedzić to miejsce ponownie. Proszono także 

o ocenę uprzejmości, gotowości do pomocy i profesjonalizmu pracowników 

Centrum. Ponadto na początku ankiety pytano o zmienne demograficzne, a na 

końcu pozostawiono miejsce przeznaczone na wpisanie własnych uwag. 

Kwestionariusz papierowy i elektroniczny były dostępne w dwóch wersjach 

językowych (polskiej i angielskiej), natomiast badanie telefoniczne 

prowadzono po polsku, rosyjsku i angielsku. 

2. Zmienne demograficzne 

Na początku każdej ankiety zadawano zamknięte pytanie o płeć. Badani 

mogli wybrać jedną z trzech dostępnych odpowiedzi: kobiet; mężczyzna; inna. 

Następnie, w otwartym pytaniu, byli proszeni o wskazanie swojej 

narodowości. 
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3. Zmienne zależne  

a) Cel wizyty w Centrum Wielokulturowym 

W kwestionariuszu papierowym i elektronicznym pytanie o cel wizyty  

w CWW było zamknięte, przy czym możliwe było wybranie więcej niż jednej 

odpowiedzi. Zaznaczenie ostatniej opcji („inny”) umożliwiało udzielenie 

otwartej odpowiedzi. W Tablicy 1 zaprezentowano pytanie o cel wizyty -  

- w CAWI i papierowej wersji ankiety wraz z możliwymi odpowiedziami. 

 

Tablica 1. Cel wizyty w Centrum Wielokulturowym – ankieta papierowa  

i elektroniczna 

 

W CATI, w pytaniu o cel wizyty w CWW, ankieterka czytała możliwe 

odpowiedzi, pytając czy dana osoba w tym celu odwiedziła Centrum. W tej 

wersji ankiety było mniej opcji odpowiedzi niż w pozostałych 

kwestionariuszach: zrezygnowano z odpowiedzi „Przy okazji załatwiania 

sprawy w Urzędzie”; „Po prostu wstapiłem(am)”, „Inny” oraz „Uzyskanie 

porady zawodowej”, a odpowiedź „Udział w imprezie / warsztatach / lekcji / 

prelekcji” zamieniono na „Wzięcie udziału w wydarzeniu”. W Tablicy 2 

przedstawiono omawiane pytanie wraz z kafeterią odpowiedzi.  

Następnie, jeżeli osoba badana potwierdziła przynajmniej jeden  

z wymienionych celów, ankieterka zadawała jej pytanie o to, czy były jeszcze 

 

Jaki był cel Pani/ Pana wizyty w Centrum?  

 Przy okazji załatwiania sprawy w Urzędzie 

 Uzyskanie porady prawnej 

 Uzyskanie porady zawodowej 

 Udział w imprezie / warsztatach / lekcji / prelekcji 

 Korzystanie z minibiura 

 Korzystanie z przestrzeni Centrum 

 Korzystanie z biblioteki / czytelni 

 Uzyskanie wsparcia, informacji na temat życia w Polsce 

 Po prostu wstapiłem(am) 

 Inny (jaki?)……….. 
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jakieś inne cele wizyty, a jeżeli tak -  jakie. Jeżeli osoba nie potwierdziła żadnej 

odpowiedzi czytanej przez ankieterkę, zadawano jej otwarte pytanie o to,  

w jakim celu odwiedziła Centrum Wielokulturowe. 

Tablica 2. Cel wizyty w Centrum Wielokulturowym – ankieta telefoniczna 

 

b) Źródło wiedzy na temat Centrum Wielokulturowego 

W CAWI i w kwestionariuszu papierowym źródło wiedzy o Centrum 

Wielokulturowym sprawdzano przy pomocy pytania: W jaki sposób 

dowiedział/a się Pan/Pani o Centrum Wielokulturowym. Podobnie jak  

w przypadku celu wizyty, pytanie było zamknięte, wielokrotnego wyboru,  

a w ostatniej opcji (inne) możliwe było udzielenie otwartej odpowiedzi. 

Tablica 3 zawiera pytanie z kafeterią odpowiedzi. 

 

 

Jaki był cel Pana/ Pani wizyty w Centrum? Czy odwiedził(a) Pan(i) 

Centrum Wielokulturowe w celu: 

 Otrzymania porady prawnej 

 Uzyskanie wsparcia lub informacji na temat życia w Polsce 

 Wzięcia udziału w wydarzeniu 

 Korzystania z minibiura 

 Korzystania z przestrzeni CWW (innej niż minibiuro) 

 Korzystania z biblioteki 
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Tablica 3. Źródło wiedzy na temat CWW - ankieta papierowa i elektroniczna 

 

W badaniu telefonicznym pytanie o źródło wiedzy na temat Centrum 

podzielono na dwie części. Zrezygnowano także z odpowiedzi „Znajomi 

Facebook / aktywne wyszukiwanie wydarzeń” oraz „Reklama stacjonarna”.  

W pierwszym pytaniu (Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o CWW?) zawarto 

odpowiedzi analogiczne do tych, w papierowej i elektronicznej wersji ankiety. 

Przy tym opcje, które wskazywały na to, że ankietowani uzyskali informację ze 

źródeł internetowych połączono w jednej odpowiedzi „Z Internetu”. Gdy osoba 

badana wybierała tę odpowiedź, zadawano jej kolejne pytanie, w którym 

mogła wskazać skąd i w jaki sposób uzyskała w Internecie informację  

o Centrum. Oba pytania były zamknięte, wielokrotnego wyboru,  

a w pierwszym pytaniu. po wybraniu ostatniej opcji „inne”, możliwe było 

udzielenie otwartej odpowiedzi.  W Tablicy 4 przedstawiono oba pytania  

z możliwymi odpowiedziami. 

  

 

 

 

W jaki sposób dowiedział/a się Pan/ Pani o Centrum Wielokulturowym? 

 Facebook 

 Ulotka/ plakat 

 Strona www 

 Znajomi Facebook / aktywne wyszukiwanie wydarzeń  

 Przekierowanie z innych stron w Internecie 

 Wyszukiwanie wydarzeń w okolicy (wyszukiwarki internetowe, jak np. 

Google)  

 Wyszukiwanie lekcji j. polskiego (wyszukiwarki internetowe, jak np. 

Google, poszukiwania stacjonarne) 

 Reklama stacjonarna  

 Polecenie znajomych 

 Wizyta w urzędzie 

 

 Inne:…. 
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Tablica 4. Źródło wiedzy na temat CWW – ankieta telefoniczna 

 

c) Ocena pracowników Centrum Wielokulturowego 

W celu zbadania odczuć beneficjentów CWW na temat zachowania  

i działań pracowników, we wszystkich ankietach zadawano pytanie o to, jak 

dana osoba ocenia uprzejmość, chęć pomocy i profesjonalizm pracowników 

Centrum. Odpowiedzi udzielano na skali Likerta od 1 do 7, gdzie „1” oznaczało 

bardzo źle, a „7” – bardzo dobrze. 

d) Chęć ponownego odwiedzenia Centrum Wielokulturowego 

Na pytanie o to, czy dana osoba zamierza odwiedzić Centrum ponownie, 

badani mogli udzielić odpowiedzi wybierając jedną z opcji: tak, nie, trudno 

powiedzieć. 

  

 

Skąd dowiedział się Pan(i) o CWW ? 

 Przez polecenie znajomych 

 Poszukując lekcji jęz. polskiego 

 Przy okazji wizyty w Urzędzie 

 Z Internetu (jeżeli tak, następne pytanie poniżej) 

 Plakaty, ulotki 

 Inne:… 

Jeżeli udzielono odpowiedzi „z Internetu?”  Skąd? 

 Facebook 

 Ze strony internetowej CWW 

 Z innych stron w Internecie 

 Wyszukując wydarzenia w okolicy 
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W Y N I K I  

1. Uczestnicy badania 

W 2020 roku w badaniu satysfakcji wzięło udział 401 osób, w tym 240 osób 

uczestniczyło w CATI, a 161 osób wypełniło ankietę papierową lub 

elektroniczną. W badaniu metodą CATI dominowały odpowiedzi 

cudzoziemców, a w ankiecie elektronicznej lub papierowej – Polaków.  

Tabela 1 przedstawia częstości narodowości (Polacy/cudzoziemcy)  

w zależności od kanału zbierania danych. 

Tabela 1. Narodowość a metoda zbierania danych 

 POLACY  CUDZOZIEMCY BRAK DANYCH 

CATI 25 215 0 

CAWI/PAPIER 100 51 10 

 

Płeć 

Na pytanie o płeć udzielono 400 ważnych odpowiedzi. W badaniu wzięło 

udział 249 kobiet (62,3%) i 150 mężczyzn (37,5%), a jedna osoba wskazała 

płeć „inna”. 

Narodowość 

W przypadku narodowości udzielono 391 ważnych odpowiedzi (10 osób nie 

odpowiedziało na to pytanie). Zebrane dane wskazują na to, że w 2020 roku  

z Centrum skorzystały osoby przynajmniej 41 narodowości. Wśród badanych 

najwięcej było osób narodowości polskiej oraz ukraińskiej (po 125 osób). 

Trzecią największą grupę stanowili Białorusini (55 osób), a czwartą - Rosjanie. 

W badaniu najliczniej reprezentowaną grupą były kobiety narodowości 

ukraińskiej (93 osoby). Wykres 1 obrazuje częstości występowania 

poszczególnych narodowości. 
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Wykres 1. Narodowość respondentów. 

 

  

2. Zmienne zależne 

a) Cel wizyty w CWW 

Spośród badanych, 397 osób wskazało przynajmniej jeden cel wizyty  

w Centrum, w tym 50 osób podało dwa lub więcej powody. Najwięcej 

ankietowanych - prawie 50% - odwiedziło CWW w celu uzyskania porady 

prawnej (196 osób). Drugim najczęściej wskazywanym celem było wzięcie 

udziału w wydarzeniu (95 osób), a trzecim – korzystanie z przestrzeni 

Centrum (51 osoby). W Tabeli 2 przedstawiono cele wizyty w CWW,  

w zależności od metody zbierania danych. Bezpośrednio po wizycie (realnej 

lub wirtualnej) w Centrum, zbierano dane przede wszystkim po wzięciu 

udziału w jakimś wydarzeniu lub po skorzystaniu z przestrzeni CWW, 

natomiast w odroczonej ankiecie telefonicznej wzięły udział głównie osoby, 

które korzystały ze wsparcia dla cudzoziemców.  

  

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

Polska Ukraina Białoruś Rosja Pozostałe
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Tabela 2 . Cele wizyty w CWW, w zależności od metody zbierania danych 

 

Wysoki odsetek osób, które po uzyskaniu wsparcia brały udział w ankiecie 

telefonicznej, zależy między innymi od udziału cudzoziemców  

w poszczególnych etapach badania. Jak zauważono wcześniej,  

w przeważającej większości, cudzoziemcy wzięli udział w wywiadzie 

telefonicznym, a niewiele osób narodowości innej niż polska wypełniło 

ankietę elektroniczną lub papierową. W związku z tym trudno interpretować 

dane dotyczące cudzoziemców. Uzyskane wyniki wskazują na to, że korzystają 

oni przede wszystkim ze wsparcia, jednocześnie rzadziej niż Polacy biorąc 

udział w wydarzeniach lub korzystając z przestrzeni CWW. Przy tym możliwe 

jest, że biorąc udział w wydarzeniach, po prostu nie wypełniają ankiet 

satysfakcji. Równocześnie w badaniu telefonicznym wzięli udział przede 

  CATI 
CAWI/ 

/PAPIER 
OGÓŁEM 

Wsparcie 
cudzoziemców 

Pomoc prawna  178 18 196 

Uzyskanie wsparcia/informacji nt. życia w Polsce 28 5 33 

Doradztwo zawodowe/poszukiwanie pracy 8 11 19 

Poszukiwanie mieszkania/pomoc w wynajmie 2 0 2 

Wizyta u psychologa 1 0 1 

Lekcje polskiego 16 1 17 

Ogółem 233 35 268 

Korzystanie  
z przestrzeni 

CWW 

Korzystanie z przestrzeni CWW 12 40 52 

Korzystanie z biblioteki/czytelni 3 2 5 

Korzystanie z mikrobiura 1 1 2 

Ogółem 16 43 59 

Wydarzenia 

Wzięcie udziału w wydarzeniu 17 78 95 

Pomoc w organizacji wydarzenia online lub offline 7 0 7 

Konwersacje z języka angielskiego 3 0 3 

Ogółem 27 78 105 

Inne Ogółem 8 13 21 
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wszystkim cudzoziemcy, korzystający z poradnictwa - to głównie takie osoby 

znajdują się na listach kontaktowych CWW. W Tabeli 3 przedstawiono 

wskazywane przez badanych cele wizyty w Centrum, w zależności od ich 

narodowości. 

 Tabela 3. Cele wizyty w CWW w zależności od ich narodowości. 
  

Polacy Cudzoziemcy 

Wsparcie 
cudzoziemców 

Pomoc prawna  6 185 

Uzyskanie wsparcia/informacji nt. życia w Polsce 1 32 

Doradztwo zawodowe/poszukiwanie pracy 0 18 

Poszukiwanie mieszkania/pomoc w wynajmie 0 2 

Wizyta u psychologa 0 1 

Lekcje polskiego 0 17 

Ogółem 7 255 

Korzystanie z 
przestrzeni CWW 

Korzystanie z przestrzeni CWW 38 14 

Korzystanie z biblioteki/czytelni 3 2 

Korzystanie z mikrobiura 0 2 

Ogółem 41 18 

Wydarzenia Wzięcie udziału w wydarzeniu 74 20 

Pomoc w organizacji wydarzenia online lub offline 1 6 

Konwersacje z języka angielskiego 3 0 

Ogółem 78 26 

Inne Ogółem 6 13 

 

b) Źródło wiedzy na temat Centrum Wielokulturowego 

W pytaniu o to, skąd dana osoba dowiedziała się o istnieniu Centrum 

Wielokulturowego, 395 osób wskazało przynajmniej jedno źródło wiedzy.  

W tym 31 osób podało dwa lub więcej źródła informacji. Jako przynajmniej 

jedno ze źródeł wiedzy na temat CWW, 187 osób wskazało Internet (w tym 

Facebook; strona internetowa Centrum Wielokulturowego; przez znajomych z 

Facebooka lub aktywne wyszukiwanie wydarzeń; przekierowanie z innych 

stron w Internecie; wyszukiwanie internetowe wydarzeń w okolicy). Ogółem 

Internet wskazano 204 razy, przy czym najczęstszym źródłem informacji 

internetowej był Facebook (70 razy po prostu Facebook i 15 razy „znajomi z 

Facebooka lub aktywne wyszukiwanie wydarzeń”). Następnym najczęściej 

wskazywanym źródłem wiedzy o CWW było polecenie znajomych (127 osób), 
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a 41 osób dowiedziało się o Centrum przy okazji załatwiania sprawy  

w urzędzie. Stosunkowo niewiele osób wskazało, że mieszka obok lub że było 

w okolicy (łącznie 13 osób). Oznacza to, że ludzie dowiadują się o CWW 

głównie z Internetu lub od innych i prawdopodobnie w niewielkim stopniu są 

to osoby ze społeczności lokalnej. W Tabeli 4 przedstawiono źródła informacji 

o CWW, w zależności od metody zbierania danych. 

Tabela 4. Źródła informacji o CWW 

 CATI CAWI Ogółem 

Internet  2 0 2 

Facebook 32 38 70 

Strona internetowa Centrum Wielokulturowego 27 22 49 

Przekierowanie z innych stron w Internecie 41 7 48 

Wyszukiwanie wydarzeń w okolicy (wyszukiwarki internetowe, jak np. Google) 6 14 20 

Znajomi Facebook / aktywne wyszukiwanie wydarzeń 0 15 15 

Wyszukiwanie lekcji j. polskiego (wyszukiwarki internetowe, jak np. Google, 
poszukiwania stacjonarne) 

4 4 8 

Polecenie znajomych 80 47 127 

Reklama stacjonarna/ulotki i plakaty  2 8 10 

Przy okazji wizyty w Urzędzie 36 5 41 

Informacja od innych instytucji/organizacji 7 1 8 

Mieszkam w okolicy 10 1 11 

Byłem/am obok 1 1 2 

Przy okazji wydarzeń (lato/zima w mieście, Uniwersytet Dzieci) 0 23 23 

Na zaproszenie 0 1 1 

Nie wiedziałem/am 1 1 2 
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c) Ocena pracowników Centrum Wielokulturowego 

Na pytanie o ocenę pracowników CWW, udzielono 393 ważnych odpowiedzi. 

Uprzejmość, gotowość do pomocy i profesjonalizm pracowników Centrum 

oceniano bardzo dobrze (M=6,59; SD=0,832) i aż 278 wybrało maksymalny 

punkt skali. Ocenę pracowników obrazuje Wykres 2.  

Wykres 2. Ocena uprzejmości, chęci pomocy, profesjonalizmu pracowników Centrum 

 

 

d) Chęć ponownego odwiedzenia Centrum Wielokulturowego 

W przypadku pytania o zamiar ponownego odwiedzenia CWW udzielono 

399 ważnych odpowiedzi. Większość - 264 badanych - wyraziła chęć 

ponownego odwiedzenia Centrum. 115 osób nie wiedziało czy zamierza 

wrócić do CWW, a 20 osób stwierdziło, że tego nie zrobi.  

Wykres 3. Chęć ponownego odwiedzenia CWW 
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WNIOSKI I OGÓLNE UWAGI 

Centrum Wielokulturowe w Warszawie to Miejsce Aktywności 

Lokalnej nastawione przede wszystkim na integrację wielokulturową  

i wsparcie cudzoziemców. Na podstawie ankiet satysfakcji wydaje się, że  

w 2020 roku to właśnie wsparcie cudzoziemców stanowiło najważniejszą  

i prawdopodobnie najbardziej potrzebną działalność Centrum: w sytuacji 

pandemii koronawirusa migranci jeszcze bardziej niż zwykle potrzebowali 

pomocy i informacji na temat życia w Polsce.  

W tym czasie znacznie ograniczono organizację wydarzeń i przez część 

roku całkowicie przeniesiono je do sieci. Ankiety wskazują, że 

prawdopodobnie w wydarzeniach brało udział znacznie więcej osób 

narodowości polskiej niż cudzoziemców. Możliwe, że  cudzoziemcy  rzadziej 

wypełniają ankiety z własnej inicjatywy. Niemniej dane uzyskane w badaniu 

wskazują na potrzebę rozszerzenia i skierowania wydarzeń do cudzoziemców. 

W 2020 roku CWW poszerzyło swoją działalność o wspieranie w organizacji 

wydarzeń, a wyniki badania sugerują, że z takiej pomocy częściej korzystali 

cudzoziemcy. Być może rozszerzenie takiego wsparcia, a także stworzenie – 

nie tylko w pandemii – możliwości organizowania wydarzeń zarówno w sieci 

jak i w przestrzeni Centrum, pozwoliłoby na większe zaangażowanie 

migrantów wydarzenia integracyjne.  

Z badania wynika, że CWW prowadzi skuteczną kampanię medialną,  

a jego beneficjenci polecają odwiedzenie tego miejsca swoim znajomym. 

Równocześnie, spośród ankietowanych, bardzo niewiele osób stwierdziło, że 

odwiedziło Centrum ponieważ mieszka obok. Takie wyniki mogą wskazywać 

na potrzebę prowadzenia szerszych działań aktywizujących społeczność 

lokalną. 

Ogólnie, wyniki badania wskazują, że działania Centrum 

Wielokulturowego spotykają się z pozytywnym odbiorem osób, które je 

odwiedzają. Postawy i zachowania pracowników są oceniane bardzo dobrze,  

a większość osób chciałoby odwiedzić CWW ponownie. 
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