
 

 

 
                                                                                    

 
Projekt współfinansowany ze Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego  
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna 
Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej   
 
Tytuł projektu - „Diagnoza społeczna  – 2009-2013” 
 
Opis projektu:  

Badania "Diagnoza społeczna" jest projektem naukowo-badawczym o charakterze panelowym. Do 
2009r. zrealizowano 4 rundy badania: 2000; 2003; 2005; 2007, każde badanie było współfinansowane 
z różnych źródeł (ze środków publicznych i prywatnych).  Badanie „Diagnoza społeczna 2007” było 
współfinansowane ze środków EFS  w ramach SPO RZL na zlecenie MPiPS.   

Realizowany projekt stanowi kontynuację i rozwiniecie badań prowadzonych w poprzednich edycjach 
„Diagnozy społecznej”, w szczególności „Diagnozy społecznej 2007”. Kolejne, planowane edycje 
„Diagnozy społecznej” będą  współfinansowane ze środków EFS  w ramach PO KL na zlecenie CRZL - 
państwowa jednostka organizacyjna podporządkowana MPiPS – beneficjenta systemowego w 
Priorytecie I PO KL.  

Z budżetu projektu zostanie sfinansowana część kosztów planowanych dla całego badania tj. 
„Diagnozy społecznej 2009”; „Diagnozy społecznej 2011” i „Diagnozy społecznej 2013”. W 
konsekwencji wśród rezultatów twardych z całego badania (tj.3 rund) będą też analizy tematyczne 
wykraczające poza problematykę rynku pracy i wykluczenia społecznego.   
 
Zadanie 1 - Przeprowadzenie badań i analiz nt. „Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście 
percepcji Polaków – Diagnoza społeczna”, w ramach badania "Diagnoza społeczna 2009". 
 
Zadanie 2 - Przeprowadzenie badań i analiz nt. „Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście 
percepcji Polaków – Diagnoza społeczna”, w ramach badania "Diagnoza społeczna 2011". 
 
Zadanie 3 - Przeprowadzenie badań i analiz nt. „Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście 
percepcji Polaków – Diagnoza społeczna”, w ramach badania "Diagnoza społeczna 2013" 
Każda runda badania zakończy się opracowaniem Raportu głównego (końcowego) „Diagnoza 
społeczna 2009”, „Diagnoza społeczna  2011”, „Diagnoza społeczna  2013” oraz  Raportów 
tematycznych „Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – Diagnoza 
Społeczna 2009, 2011, 2013” 



Nadzór merytoryczny: 

Nadzór merytoryczny nad realizacją badania sprawuje Rada Monitoringu Społecznego w składzie: 

1) prof. Janusz Czapiński ( UW i WSFiZ w Warszawie), przewodniczący 

2) dr Dominik Batorski (UW) 

3) prof. Janusz Grzelak (UW) 

4) mgr Teresa Kamińska (Instytut Pro Publico Bono) 

5) prof. Irena E. Kotowska (SGH) 

6) mgr Wiesław Łagodziński (PTS), sekretarz  

7) prof. Tomasz Panek (SGH) 

8) prof. Antoni Sułek (UW) 

9) prof. Tadeusz Szumlicz (SGH) 

10) dr Katarzyna Tymowska (UW) 

Skład Zespołu badawczego (kluczowi eksperci): 

1) prof. Janusz Czapiński 

2) prof. Irena E. Kotowska 

3) prof. Tomasz Panek 

4) dr Dominik Batorski 

5) prof. Antoni Sułek 

Raporty główne: „Diagnoza społeczna 2009”; „Diagnoza społeczna 2011” i „Diagnoza społeczna 2013”  
będą publikowane na stronach internetowych: www.diagnoza.com, www.crzl.gov.pl, 
www.analizy.mpips.gov.pl. 

Raporty tematyczne „Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – 
Diagnoza Społeczna 2009, 2011, 2013” będą publikowane na stronach internetowych: 
www.crzl.gov.pl, www.analizy.mpips.gov.pl ). 
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