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Newsletter 

Liderzy GLD uczestniczyli w kilku szkoleniach w War-

szawie, byli na wizycie studyjnej w Chorzowie,  

w czerwcu trenerka z „ę” przyjechała do Rabki-Zdroju. 

Powstał plan pracy Grupy składający się z kontynuacji 

dotychczasowych działań (m. in.: Otwarte Dni Senio-

ra, wystawy, koncerty, wykłady, „Lekcje Śpiewania”, 

„Spotkania z operą i operetką”, współpraca z DPS  

i szkołami) - plus nowe pomysły. Pierwszą dużą akcją, 

p r z e p r o w a d z o n ą 

przy wsparciu Towa-

rzystwa Inicjatyw 

Twórczych „ę”, był 

happening połączo-

ny z sondażem opi-

nii: „Park Zdrojowy - 

Twoje Zdanie się 

liczy”. Z ponad tysią-

ca zebranych opinii 

raport i wnioski przedstawiliśmy na sesji Rady Miej-

skiej i opublikowaliśmy w miejscowych mediach. Nie-

które postulaty są już realizowane. Prawie 6 tys. zło-

tych przekazaliśmy Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym z naszej akcji 

„Świąteczna Kartka”. Piękne dary przygotowaliśmy  

w ramach „Szlachetnej Paczki”. W grudniu (specjalnie 

w zimie) organizujemy spacer badawczy „Miejsca nie-

przyjazne niepełnosprawnym”. Grupy naszych słucha-

czy z wózkami inwalidzkimi i dziecięcymi, o kulach,  

z ciężkim bagażem ruszą na poszukiwanie takich 

miejsc. Raport z akcji filmowanej i dokumentowanej 

fotograficznie, będzie dostarczony władzom i opubli-

kowany w mediach. Warto w tym miejscu podkreślić, 

że tak jak w przypadku „sondy parkowej”, spacer ba-

dawczy organizowany jest w porozumieniu z władza-

mi miasta, przy pełnej akceptacji dla tego rodzaju  

akcji.  

W olontariat. Baliśmy się tego 

słowa. Te formalności, umo-

wy, zobowiązania, wizja ciężkich sia-

tek z zakupami dźwiganych do pod-

opiecznych. Nie. My też jesteśmy 

osobami starszymi, wolontariat nie 

dla nas. Zresztą, przecież nasze sto-

warzyszenie tyle robi dla lokalnej spo-

łeczności, więcej nie damy rady.  

I w tym momencie klapka się otwo-

rzyła: przecież Ci młodzi mówią wła-

śnie o tym co robimy, chcą tylko dać 

nam do ręki profesjonalne narzędzia, 

nauczyć nowych metod, podsuwają 

ciekawe pomysły.  

Dobrze, „wchodzimy” w pilotażowy 

projekt Towarzystwa Inicjatyw Twór-

czych „ę” - „UTW dla społeczności 

lokalnych”. 

To była dobra, jak się okazało, decy-

zja, podjęta na początku 2013r. 

Przede wszystkim uświadomiono 

nam, że można czerpać satysfakcję  

i radość z dawania innym swojego 

czasu, wysiłku, wiedzy. Wcale nie mu-

si się tworzyć specjalnej sekcji wolon-

tariatu (czego tak się obawialiśmy). 

Na Rabczańskim Uniwersytecie spon-

tanicznie powstała Grupa Lokalnego 

Działania.  

SATYSFAKCJA I RADOŚĆ DAWANIA  
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Pani Burmistrz zwróciła się z prośbą o przeprowadze-

nie sondażu „Czy Rabce potrzebny jest klub seniora? 

Jeśli tak to jaki?” oraz o pomoc w utworzeniu dzien-

nego ośrodka pobytu osób starszych. Ale to już ewen-

tualnie w przyszłym roku. 

Uczono nas na szkoleniach, że warto się promować  

i promować swoją „małą ojczyznę”. Postanowiliśmy 

ZROBIĆ COŚ NAPRAWDĘ DUŻEGO. I Ogólnopolska 

Zimowa Senioriada Na Podhalu - Rabka Zdrój, odbę-

dzie się 4 marca 2014. Odwrotu nie ma, napływają 

pierwsze zgłoszenia. Pomysł spotkał się z nadspodzie-

wanym zainteresowaniem Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku oraz naszych honorowych patronów: Ogólno-

polskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, Urzędu Miej-

skiego Rabki-Zdroju, Powiatu Nowotarskiego, Funda-

cji Rozwoju Regionu Rabka. Już za trzy miesiące nasz 

mały Uniwersytet organizuje w Rabce-Zdroju imprezę 

jakiej jeszcze w historii Uniwersytetów Trzeciego Wie-

ku nie było. Zima - Seniorzy - Sport, duże wyzwanie. 

Kasiu, Damianie, Beatko, wszyscy przyjaciele z Towa-

rzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” trzymajcie za nas 

kciuki, bo wypływamy na szerokie wody. I pamiętajcie 

o nas jak będziecie mieli następny ciekawy projekt. 

 

                       Beata Śliwińska 

                    Wiceprezes Stowarzyszenia  

                    Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku 

W  Krakowie, w ramach III Małopolskiego Forum 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyły się 

warsztaty szkoleniowe dla liderów UTW na temat 

„Public Relations w UTW”, prowadzone przez specjali-

stów: Wojciecha Molendowicza i Jolantę Bugajską. 

Tematem warsztatów były m.in.: cele, metody, formy 

promocji UTW, przykładowe kompozycje narzędzi 

komunikacji, przybliżenie znaczenia i form PUBLIC 

RELATIONS (PR), w aspekcie wykorzystania ich przez 

UTW. 

Generalnie definicja PUBLIC RELATIONS (PR) obejmu-

je różnorodne programy kierowane do wewnątrz fir-

my (pracownicy firmy) lub na zewnątrz firmy 

(konsumenci, media), których przedmiotem jest pro-

mocja lub ochrona wizerunku firmy albo komunikacja 

związana z określonym produktem. 

W czasie warsztatów uczestnicy, pod kierunkiem pro-

wadzących, analizowali i stosowali kompozycje narzę-

dzi, które można wykorzystać, promując swój UTW. 

Jako przykłady PR posłużyć mogą: reklama i informa-

cja o UTW w radiu, wywiad z prezesem zarządu lub 

koordynatorem UTW w gazecie lokalnej, ulotki  

o UTW, zostawiane np. na klamce drzwi, rozmowa 

telefoniczna z potencjalnym studentem UTW, 

udzielanie rabatu na dodatkowe zajęcia na 

UTW, artykuł sponsorowany o UTW np.  

w lokalnym tygodniku, akcja społeczno-

informacyjna - „otwarte drzwi” na UTW. 

Warunkiem powodzenia działalności promo-

cyjnej jest bezwzględne zapewnienie wyso-

kiej jakości świadczonych usług. Działalność 

promocyjna nie będzie skuteczna, jeśli realia 

odbiegają od oferty. Wiele cennych inicjatyw 

może zostać niezauważonych i niedocenio-

nych przez potencjalnych zainteresowanych, 

jeśli nie są one wspomagane rzeczową infor-

macją. 

 

PUBLIC RELATIONS W UTW 
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Gazetka, biuletyn UTW - dlaczego warto?  

Nie ma wprawdzie zasięgu lokalnego, dociera do 

mniejszej grupy odbiorców, ale: 

trafia do wyselekcjonowanej grupy, na której za-

zwyczaj najbardziej nam zależy, 

na bieżąco dostarcza informacji związanych z UTW 

i jego aktualnymi sprawami, 

buduje pozytywny obraz UTW (także w środowisku, 

do którego trafia „przy okazji”). 

Główne narzędzia PR zewnętrznego, identyfikujące 

UTW, to m.in.: logo, firmowa papeteria i formularze, 

wizytówki, oznaczenie na budynku, w którym mieści 

się siedziba lub sekretariat UTW. 

Ważne są również wydarzenia organizowane przez 

UTW, np. konferencje prasowe, seminaria, pikniki, 

wystawy, pokazy, konkursy, imprezy rocznicowe itp. 

Także wydawane przez UTW publikacje takie jak, 

np.: broszury, artykuły, magazyny, materiały audiowi-

zualne, oraz publikacje internetowe (strona www, 

blog, FB) stanowią istotne elementy Public Relations 

w UTW. 

Uczestnicy warsztatów aktywnie pracowali w gru-

pach ćwiczeniowych. Wg opinii, zebranych po zakoń-

czeniu warsztatów, małopolscy liderzy UTW byli bar-

dzo zadowoleni z nabytych, nowych umiejętności, 

które będą mogli wykorzystać w swojej działalności. 

 

                                                                         Zofia Mółka 
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WARTO WIEDZIEĆ 

22. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

12 stycznia 2014 r. odbędzie się 22. Finał WOŚP 

HASŁO: NA RATUNEK 

NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY 

RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW 
 

Więcej na stronie www.wosp.org.pl   

PORTAL RZĄDOWY POŚWIĘCONY SENIOROM 

Uruchomiony został nowy, Rządowy portal interne-

towy poświęcony osobom starszym  

i polityce senioralnej. 
 

www.senior.gov.pl  

KONGRES ZDROWE STARZENIE 

W dniach 30-31 stycznia 2014 r., w Warszawie odbędzie się pierwszy Kongres Zdrowego Starzenia. 

Podczas sesji Kongresu Zdrowego Starzenia się będą poruszane zagadnienia dotyczące  

m.in.: demografii starzejącego się społeczeństwa, opieki nad ludźmi starszymi,  

działań rządu w obszarze polityki senioralnej, problemu starzenia się w kontekście zdrowia publicznego, 

 aktywizacji i przeciwdziałania e-wykluczeniu osób starszych.  
 

http://www.zdrowestarzenie.org/aktualnosci-szczegoly-49.html  
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KALENDARIUM 

WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ ROKU 2013 

15.II.2013, Kraków, Polska Akademia Umiejętności 
Ogólnopolska Konferencja Samorządowa 
„Samorząd terytorialny przyjazny seniorom. Uniwer-
sytety Trzeciego Wieku w Polsce.” 

18.II.2013, Warszawa 
Spotkanie inauguracyjne Rady do Spraw Polityki  
Senioralnej. 
 
06.III.2013 
Ogłoszenie konkursu na najlepsze projekty dofinanso-
wywane ze środków Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-
2013 - II edycja. 
 
18.V.2013, Łazy 
III Wiek Na Start - V Ogólnopolska Olimpiada Sporto-
wa Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach. 
 
01-04.VII.2013, Olsztyn 
VII Spotkanie Integracyjne Polskich UTW zza wschod-
niej granicy. 
 
03-06.IX.2013, Nowy Sącz, Krynica - Zdrój 
Forum III Wieku w ramach XXIII Forum Ekonomiczne-
go w Krynicy Zdroju. 

28-29.XI.2013, Kraków 
III Małopolskie Forum UTW. 
Uroczystość wręczenia Certyfikatów „Profesjonalny 
UTW”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.XII.2013, Warszawa, Sejm 
II Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku „Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec 
wyzwań polityki senioralnej” 
 
24.XII.2013, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady 
                        Ministrów  

Posiedzenie Rady Ministrów i przyjęcie przez Rząd   
tzw. „Pakietu dla seniorów”, na który składają się: zało-
żenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-
2020, program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 oraz program 
„Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktyw-
ności zawodowej osób w wieku 50+”. 
Po posiedzeniu Rady Ministrów obyło się spotkanie 
wigilijne Przedstawicieli UTW z Premierem Donaldem 
Tuskiem. 

Fot. Tadeusz Legutko 
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Fot. Archiwum RUTW 

Fot. ze strony https://www.premier.gov.pl/ 
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PROCEDURA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO W STOWARZYSZENIU UTW  

J ak wygląda procedura sporządzania sprawozda-

nia finansowego w stowarzyszeniu UTW? 

Stowarzyszenia UTW zobowiązane są do prowadzenia 

tzw. pełnej księgowości, której zasady uregulowane 

są w szczególności w ustawie z dnia 29 września  

1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szcze-

gólnych zasad rachunkowości dla niektórych jedno-

stek niebędących spółkami handlowymi i nieprowa-

dzących działalności gospodarczej. 

Jednym z ważnych elementów pełnej księgowości 

jest obowiązek sporządzania corocznego sprawozda-

nia finansowego i przekazywania go do odpowiednich 

organów publicznych. 

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego 

powstaje z upływem każdego okresu sprawozdawcze-

go. Najczęściej okresem sprawozdawczym dla stowa-

rzyszeń UTW jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie 

finansowe powinno więc zostać przygotowane i przy-

jęte przez zarząd stowarzyszenia w terminie 3 miesię-

cy od końca okresu sprawozdawczego (tzw. dzień 

bilansowy). Nie ma tu znaczenia kto faktycznie przy-

gotowuje sprawozdanie (księgowa, biuro ra-

chunkowe czy skarbnik itp.), zawsze jest to spra-

wozdanie zarządu w związku z czym na posiedze-

niu tego organu powinna zostać podjęta uchwa-

ła o przyjęciu sprawdzania finansowego za dany 

okres sprawozdawczy. 

W terminie wyżej wymienionym - najczęściej do 

dnia 31 marca - sprawozdanie finansowe wraz z 

rozliczeniem finansowym CIT-8 powinno zostać 

przekazane do właściwego, ze względu na siedzi-

bę podmiotu, urzędu skarbowego. Następnie 

sprawozdanie to powinno zostać przedstawione 

organowi kontroli wewnętrznej (komisji rewizyj-

nej) w celu jego sprawdzenia pod względem zgodno-

ści zarówno z wymogami formalnoprawnymi jak i sta-

nem faktycznym (zapisami w księgach i dokumentacją 

finansową). Komisja rewizyjna powinna wyrazić pi-

semną opinię do sprawozdania finansowego. Termin 

do wydania opinii przez komisję wynika często ze sta-

tutu, regulaminów lub innych dokumentów we-

wnętrznych - istotnym jest by została ona wydana 

przed walnym zebraniem, na którym sprawozdanie 

zostanie przedstawione do zatwierdzenia. Opinia po-

winna mieć formę uchwały organu. Kolejnym etapem 

procedury sprawozdawczej jest zwołanie walnego 

zebrania, na którym po przedstawieniu członkom sto-

warzyszenia sprawozdania finansowego oraz odczyta-

niu opinii komisji rewizyjnej co do tego dokumentu, 

walne zebranie podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu 

bądź niezatwierdzeniu w/w sprawozdania. Ostatnim 

krokiem procedury powinno być przekazanie uchwały 

walnego zebrania o zatwierdzeniu właściwemu urzę-

dowi skarbowemu - obowiązek ten nie wynika wprost 

z przepisów, jednak cześć urzędów skarbowych w kra-

ju wypracowało praktykę żądania od stowarzyszeń 

tejże uchwały zatwierdzającej. Warto zatem spraw-

dzić czy w urzędzie skarbowym, w którego właściwo-

ści miejscowej dane stowarzyszenie UTW posiada sie-

dzibę, jest wymagane przedłożenie w/w uchwały  

o zatwierdzeniu przez właściwy organ. 

Procedura sporządzenia sprawozdania finansowego 

jest zwykle procesem złożonym, w którym w zależno-

ści od zapisów statutowych najczęściej udział bierze 

zarząd, komisja rewizyjna i walne zebranie członków.  

© Wrangler - Fotolia.com 
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Z jakich elementów składa się sprawozdanie finanso-

we? 

Sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o ra-

chunkowości składa się z: 

bilansu; 

rachunku wyników (rachunku zysków i strat); 

informacji dodatkowej, obejmującej wprowadze-

nie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 

informacje i objaśnienia. 

Kto jest zobowiązany do podpisania sprawozdania 

finansowego w stowarzyszeniu UTW? 

Zgodnie z przepisem art. 52 ust. 2 ustawy o rachunko-

wości sprawozdanie finansowe podpisuje – podając 

zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednost-

ki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – 

wszyscy członkowie tego organu. Innymi słowy spra-

wozdanie powinno zostać podpisane przez księgowe-

go lub biuro rachunkowe - w zależności od tego kto 

prowadzi księgowość organizacji - oraz wszystkich 

członków zarządu stowarzyszenia UTW. Odmowa 

podpisu przez członka zarządu wymaga pisemnego 

uzasadnienia, które dołącza się do sprawozdania fi-

nansowego i w rezultacie staje się ono jego integralną 

częścią. Przepisy o rachunkowości nie wskazują proce-

dury postępowania w przypadku, gdy odmowa doty-

czy również sporządzenia w/w uzasadnienia. W takiej 

sytuacji rozwiązania szukać należy w statucie, w zapi-

sach dotyczących możliwości odwołania członka za-

rządu z uwagi na nierzetelne wykonywanie swoich 

obowiązków związanych z faktem bycia członkiem 

tego organu, bowiem obowiązek sprawozdawczy jest 

jednym z podstawowych i najważniejszych powinno-

ści zarządu oraz jego poszczególnych przedstawicieli. 

Czy stowarzyszenie UTW, które nie miało w danym 

roku żadnych przychodów i kosztów powinno spo-

rządzić sprawozdanie finansowe? 

 Tak. Zgodnie z przepisami o rachunkowości obowiąz-

kowi sporządzenia sprawozdania finansowego podle-

gają wszystkie osoby prawne niezależnie od ich rocz-

nych przychodów i kosztów. Oznacza to, że nawet 

małe stowarzyszenia UTW, które np. nie miały żad-

nych wpływów ani wydatków w danym okresie spra-

wozdawczym muszą sporządzić stosowne sprawozda-

nie finansowe. 

Wojciech Nalepa 
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ABC PISANIA PROJEKTÓW - CZĘŚĆ DRUGA 

W  pierwszej części artykułu zamieszczonego  

w poprzednim wydaniu newslettera opisane 

zostały najważniejsze kwestie dotyczące istoty pojęcia 

„projekt” jak również analizy problemowej stanowią-

cej punkt wyjścia do zbudowania w dalszej kolejności 

dobrego, logicznego opisu planowanego przedsię-

wzięcia. W drugiej części publikacji konieczne jest za-

tem odniesienie się do kolejnych niezwykle istotnych 

elementów konstrukcyjnych projektu: opisu jego ce-

lów oraz rezultatów, które zamierzamy osiągnąć dzię-

ki realizacji przedsięwzięcia. 

Wyznaczenie celu/celów projektu 

W niemal każdym formularzu wniosku o dofinansowa-

nie projektu ważne miejsce zajmuje część poświęcona 

zdefiniowaniu celu/celów proponowanego przedsię-

wzięcia. Mając na uwadze wnioski płynące z dokona-

nej wcześniej analizy problemowej/analizy potrzeb 

powinniśmy zatem opisać w tym miejscu, jaka pozy-

tywna ZMIANA nastąpi w otaczającej nas rzeczywisto-

ści, jeżeli projekt w przedstawionym kształcie zostanie 

zrealizowany. 
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Wśród celów opisywanego projektu często spotyka 

się ich podział na ogólne i szczegółowe. Celem ogól-

nym będzie taki, który przyczynia się do złagodzenia 

lub rozwiązania problemu zdefiniowanego w ramach 

analizy problemowej np. podniesienie zdolności orga-

nizacji pozarządowych do pozyskiwania zewnętrznych 

źródeł finansowania. Cele szczegółowe z kolei to swe-

go rodzaju etapy, kroki przybliżające nas do osiągnię-

cia celu ogólnego. W odniesieniu do sformułowanego 

w powołanym wyżej przykładzie celu ogólnego – cela-

mi szczegółowymi mogłyby być np.: 

1. wykształcenie i rozwinięcie umiejętności w zakre-

sie opracowania projektu i wniosku o jego dofi-

nansowanie, 

2. doskonalenie umiejętności obsługi komputera 

ze szczególnym uwzględnieniem obsługi elektro-

nicznych generatorów wniosków aplikacyjnych, 

3. wykształcenie i rozwinięcie umiejętności w zakre-

sie pozyskiwania sponsorów dla działalności pro-

wadzonej przez organizację. 

 

W sprawnym formułowaniu celów projektu  
pomocna może być także zasada SMART (z ang. 
sprytny) zgodnie z którą cel powinien być: 
S    pecyfic – konkretny, 
M   easurable – mierzalny, 
A   ffirmative – doceniany, akceptowany, 
R    ealistic – realny do osiągnięcia, 
T    ime bound – określony w czasie . 
 

Wskazanie rezultatów 

Ściśle powiązane z celami projektu są 

jego rezultaty, których precyzyjne opi-

sanie jest wymagane również w nie-

mal każdym formularzu wniosku o do-

finansowanie przedsięwzięcia – do-

starczają nam one bowiem informacji 

o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku 

wdrożenia projektu bezpośrednio po 

zrealizowaniu zaplanowanych działań. 

Podkreślić należy, iż powinny być one 

obiektywnie weryfikowalne tzn. każ-

dy sprawdzający stopień ich osiągnię-

cia powinien otrzymać ten sam wynik. 

Najczęściej rezultaty dzieli się na: 

a/ ilościowe (tzw. twarde) - to wszystkie materialne 

efekty realizacji poszczególnych działań projektu, da-

jące się zmierzyć w konkretnych wielkościach np. 

broszury informacyjne w łącznym nakładzie 1 500 

sztuk zostaną rozesłane do 500 organizacji pozarzą-

dowych, 

każdy z uczestników szkolenia skorzysta z 40 godzin 

szkolenia oraz 5 godzin konsultacji indywidualnych, 

b/ jakościowe (tzw. miękkie) – to zmiany, jakie nastą-

piły w wyniku realizacji działań projektu w postaci 

wpływ na jego uczestników, społeczność lokalną itp., 

np.: 

co najmniej 80% uczestników szkoleń nabędzie 

wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania organi-

zacją pozarządową, 

zostaną rozbudzone i rozwinięte umiejętności  

interpersonalne/analityczne/organizacyjne uczest-

ników projektu. 

WAŻNE 

Nie należy mylić celu projektu z jego działaniami np. 

przeszkolenie z zakresu obsługi komputera przedsta-

wicieli 10 organizacji pozarządowych nie jest celem 

ale działaniem. Temu działaniu przyświeca CEL którym 

może być np. nabycie i rozwinięcie przez uczestników 

szkolenia umiejętności wykorzystania komputera  

w zarządzaniu organizacją pozarządową.  
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CIEKAWE STRONY INTERNETOWE: 

Przedstawiony artykuł omawia wybrane, najważniejsze aspekty tworzenia 

projektu – ramy niniejszej publikacji nie pozwalają odnieść się do tej proble-

matyki bardziej szczegółowo. Zainteresowanych dodatkowymi informacjami 

w w/w zakresie zapraszam do korzystania z indywidualnych konsultacji i po-

rad w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego prowadzonego przez  

Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW. 

 

        Daniel Jachimowicz 

WAŻNE 

Opisując rezultaty projektu należy jednocześnie pokazać, w jaki sposób we-

ryfikowane będzie ich osiągnięcie – skąd będziemy czerpać wiedzę o tym,  

iż określony rezultat rzeczywiście został wypracowany. 

POMIAR REZULTATÓW TWARDYCH – PRZYKŁADY: 

a/ realizacja szkolenia – dziennik zajęć, listy obecności, kopie zaświadczeń  

o ukończeniu szkolenia, 

b/ udzielanie porad – karty usług doradczych, 

c/ organizacja wycieczki – lista uczestników z ich podpisami, dokumentacja 

fotograficzna, 

POMIAR REZULTATÓW MIĘKKICH – PRZYKŁADY: 

a/ nabycie i rozwinięcie umiejętności obsługi komputera – ankieta przed  

i po szkoleniu, test; 

b/ rozwinięcie zdolności np. interpersonalnych , analitycznych – ankieta, test 

psychologiczny. 


