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1. WSTĘP I CELE BADANIA 

Majsternia to nowatorska forma przestrzeni dla zwiedzających Centrum Nauki Kopernik. Powstała  

w 2014 r. Niniejszy raport prezentuje wyniki badania, które miało na celu ewaluację sposobu 

funkcjonowania Majsterni po 2 latach od jej otwarcia. Najważniejsze cele badania to:  

 określić profil zwiedzającego: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, status 

zawodowy); 

 analiza przebiegu wizyty w Majsterni (czas, liczba zestawów, rodzaj zestawów); 

 określić popularność zestawów; 

 zidentyfikować problemy związane z funkcjonowaniem Majsterni pod kątem satysfakcji 

zwiedzającego. 

Projekt badawczy rozpoczął się w sierpniu 2016 r. od pilotażu. Badanie właściwe odbywało się  

w sierpniu i wrześniu 2016 r. W ramach projektu wykorzystano dwie metody badawcze: 

 badanie obserwacyjne (czas korzystania, ilość zestawów, popularność zestawów, N=386);  

 badanie kwestionariuszowe (demografia, cechy wizyty w Majsterni, popularność  

i atrakcyjność zestawów, N=382). 

Szczegółowy opis procedury badawczej został zamieszczony w paragrafie „Procedura badawcza” 

poniżej. W treści raportu opisane i skomentowane zostały tylko najistotniejsze wyniki. Komplet danych 

uzyskanych podczas badania znajduje się w załącznikach.  

Dane przy liczbach odpowiedzi przekraczających 100 (N>100) przedstawione zostały procentowo, jeśli 

uzyskano ich mniej niż 100 (N<100) zaprezentowano częstości. 
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2. WNIOSKI 

 

2.1 PROFIL ZWIEDZAJĄCEGO 

Osoby najczęściej odwiedzające Majsternię nie odbiegają znacznie od profilu zwiedzającego Centrum 

Nauki Kopernik – porównaj „Badanie satysfakcji zwiedzających CNK. III kwartał 2016 r.” (III kwartał czyli 

okres, w którym odbywało się badanie Majsterni) zwane dalej "Badaniem satysfakcji CNK". Jest to 

badanie, które odbywa się na terenie CNK w trybie ciągłym. 

Osoby odwiedzające Majsternię charakteryzują się następującymi cechami: 

 są rodzicami lub opiekunami z dziećmi (69%), z czego ponad połowa przychodzi z 1 dzieckiem 

(57%). Dzieci są przede wszystkim w wieku od 3 do 11 lat (92%); 

 dorośli to głównie osoby młode lub w wieku średnim – od 26 do 45 lat (80%); 

 ¾ z nich posiada wykształcenie wyższe, z czego połowa wykształcenie ścisłe, przyrodnicze lub 

techniczne, a 38% wykształcenie humanistyczne lub społeczne; 

 są mieszkańcami dużych miast (powyżej 500 tys. – 58%), w tym głównie Warszawy (68%). 

Ogólnie struktura osób odwiedzających Majsternię nie odbiega znacznie od profilu zwiedzających CNK. 

Różnice dotyczą: 

 wieku respondentów. Do Majsterni trafia więcej dorosłych w wieku 25 – 46 lat, natomiast 

więcej dzieci w wieku 3 – 8 lat. To może też tłumaczyć nieznacznie większy odsetek (różnica 16 

punktów procentowych) osób z wyższym wykształceniem wśród odwiedzających Majsternię; 

 obszaru wykształcenia. W porównaniu do wszystkich zwiedzających CNK Majsternię częściej 

odwiedzają osoby wykształcone w obszarze ścisłym, przyrodniczym lub technicznym (50% 

Majsternia do 30% CNK) natomiast rzadziej z humanistycznym lub społecznym (38% 

Majsternia do 56% CNK); 

 miejsca zamieszkania. Osoby odwiedzające Majsternię częściej niż inni zwiedzający CNK 

mieszkają w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (58% Majsternia do 38% CNK). 
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2.2 WIZYTA W MAJSTERNI 

Cechy charakterystyczne wizyty w Majsterni przedstawiają się następująco: 

 odbywa się w większości w towarzystwie dzieci – (69%); 

 najczęściej goście odwiedzają to miejsce w dwie osoby (41%);  

 najrzadziej samodzielnie (mniej niż 3%); 

 w większości przypadków zadania były rozwiązywane szybciej niż czas sugerowany na karcie 

zestawu. Średnio różnica ta wynosi 16 minut; 

 najpopularniejsze zestawy to: Dmuchawa, Most i Wieża; 

 na ich popularność może wpływać zwiększona dostępność oraz najniższy poziom trudności; 

 najwyżej oceniane przez zwiedzających zestawy to: Wieża, Dmuchawa i Niesamowita 

Maszyna; 

 najniższe oceny, choć w dalszym ciągu wysokie zebrały: Tory Magnetyczne, Magnetyczna 

Lewitacja i Cienie. 

Przebieg wizyty: 

 w większości przypadków wybór zestawu dokonywany był przez jedną osobę (82%) rzadko  

w sposób grupowy (8% wspólnie z animatorem i 11% razem z osobami towarzyszącymi); 

 w blisko połowie przypadków to osoba towarzysząca dokonywała wyboru zestawu (44%), 

może to wynikać z faktu, że większość respondentów odwiedziła Majsternię razem z dziećmi  

i to głównie one wybierały eksperymenty (76% z osób towarzyszących respondentom); 

 zadanie było głównie rozwiązywane wspólnie z osobami towarzyszącymi, w tym przede 

wszystkim z dziećmi (66%); 

 zdecydowana większość zwiedzających uważa, że ukończyła zadanie (82%); 

 jeśli go nie ukończono, to najczęstszym powodem był zbyt wysoki poziom trudności (13 osób 

na 33, które nie ukończyły zadania); 

 ponad połowa gości – 58% nie wyraziła chęci skorzystania z kolejnego zestawu, a głównym 

tego powodem w większości przypadków jest brak czasu (85%). 

Powtórne wizyty w Majsterni: 

 tylko 15% badanych osób odwiedziła Majsternię po raz kolejny – dla porównania, do CNK  

w tym samym okresie powtórnie przybyło 25% osób; 

 powracający goście wybierali raczej zestawy, z których wcześniej nie korzystali – 22 na 28 osób; 
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2.3 PROBLEMY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM MAJSTERNI 

Najczęściej zgłaszane problemy przez zwiedzających oraz wynikające z obserwacji badaczy są 

następujące: 

 niezrozumiałe instrukcje do zestawów, pilotaż – 5 na 21 wpisów zwiedzających  

w uzasadnieniu oceny zestawu; problem został również zauważony przez obserwatorów  

w badaniu obserwacyjnym, choć w znikomym procencie; 

 zbyt wysoki poziom trudności zestawów – 7% badanych w badaniu kwestionariuszowym; 

 brak instrukcji w językach innych niż polski – w badaniu obserwacyjnym odnotowano niewielki 

procent przypadków obcokrajowców, który jest zgodny z ich szacowaną ilością na podstawie 

cyklicznego badania satysfakcji zwiedzających CNK (około 7%); 

 trudność w obsłudze materiałów i zszywaczy w zestawach dla małych dzieci, zgłaszany m.in. 

przez rodziców w ankiecie z pilotażu, 2 uwagi na 21; 

 powtarzający się brak zaangażowania rodziców w rozwiązywanie zadania z dzieckiem 

zaobserwowany przez badaczy podczas badania obserwacyjnego (4%) albo odwrotnie, rodzic 

buduje, a dziecko się nudzi (2%); 

 zauważalnym powodem opuszczenia Majsterni jest znudzenie się zestawem (3%) 

w badaniu obserwacyjnym z 381 obserwacji. 
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3. PROCEDURA BADAWCZA 

Na projekt badawczy składały się trzy badania zrealizowane za pomocą różnych metod badawczych. 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis przebiegu każdego z nich. 

3.1 PILOTAŻ 

Projekt badawczy rozpoczęto od pilotażu, w dalszej części raportu nazywanego „pilotażem”. Miał on 

na celu wstępne rozeznanie w ocenie Majsterni przez zwiedzających oraz przygotowanie materiału do 

dalszych części badania. 

Poproszono animatorów pracujących w Majsterni, żeby do każdego wydawanego zestawu dodawali 

bardzo krótką, papierową ankietę z prośbą do zwiedzających o ocenę wybranego zestawu  

po wykonaniu zadania. Ankieta zawierała następujące polecenia lub pola do wypełnienia: 

 Jak się podobał? Zaznacz na skali od 1 do 7. 

 Zalety zestawu: 

 Wady zestawu: 

 Wypisz określenia pasujące do zestawu: 

 Czy ukończyłeś zadanie? 

 Co Cię skłoniło do przyjścia do Majsterni?  

 Jakie emocje wywołał w Tobie zestaw? 

 Opisz w kilku słowach dlaczego tak oceniłeś zestaw i co wpłynęło na ocenę zestawu? 

Zwiedzający oddając zestaw proszeni byli przez animatorów o zwrot wypełnionych ankiet. Uzyskane  

w ten sposób określenia związane z zestawami skategoryzowano, a następnie wybrano spośród nich 

21, które powtarzały się najczęściej. Te wyselekcjonowane określenia wykorzystano później  

w badaniu przy użyciu tabletu. Uwagi i refleksje respondentów zostały włączone do materiału 

pozwalającego na identyfikację problemów w funkcjonowaniu Majsterni, opisanych na końcu raportu. 

Ponieważ ankiety dołączane były do każdego zestawu, uzyskano ich wysoką liczbę – 432 ankiety  

(N = 432). 

Pilotaż odbył się w sierpniu 2016 r. 
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3.2 BADANIE OBSERWACYJNE  

Kolejny etap realizacji projektu stanowiło badanie polegające na obserwacji osób odwiedzających 

Majsternię. Obserwatorami byli animatorzy pracujący na co dzień w Centrum Nauki Kopernik. 

Animatorzy realizujący badanie będą w dalszej części raportu nazywani „obserwatorami” natomiast 

samo badanie będzie określane mianem „badanie obserwacyjne”. 

Tę część projektu badawczego zrealizowano w sierpniu 2016 r. 

Badanie odbywało się metodą tzw. obserwacji nieuczestniczącej. Losowo wyznaczano do obserwacji 

grupy, które odwiedziły Majsternię z dziećmi. Zbierane dane: 

 ilość osób w grupie; 

 płeć osób w grupie; 

 orientacyjny wiek; 

 wybrany/e zestaw/y oraz ich liczba;  

 czas spędzony przez grupę przy danym zestawie; 

 uwagi. 

Wzór arkusza obserwacyjnego znajduje się w Załączniku nr 1. 

Zmierzenie ilości czasu poświęconego na wykonanie danego zestawu stanowi uniwersalny wskaźnik 

atrakcyjności zestawu. Określenie czasu przeciętnie spędzanego przy pracy z danym zestawem stanowi 

również cenną informację dla zwiedzających przy dokonywaniu wyboru przed skorzystaniem  

z Majsterni. Dokładna analiza tego wskaźnika znajduje się w szczegółowym opisie wyników badania 

poniżej. 

Informacje o przebiegu wizyty zanotowane przez obserwatorów w polu „Inne uwagi” posłużyły 

również do identyfikacji problemów związanych z funkcjonowaniem Majsterni. 

W tej części badania dokonano 386 obserwacji (N = 386). 

3.3 BADANIE KWESTIONARIUSZOWE 

Ostatnią część projektu badawczego stanowiła ankieta w wersji elektronicznej z wykorzystaniem 

tabletu, zwana w dalszej części raportu – „badanie kwestionariuszowe”. Ankietę przeprowadzali 

animatorzy, którzy wcześniej byli obserwatorami w badaniu obserwacyjnym. Ich zadaniem było 

zrekrutowanie losowo wybranych zwiedzających, którzy zdecydowali się odwiedzić Majsternię, 

skorzystali z co najmniej 1 zestawu i mają ukończone 15 lat.  

Ankietę zrealizowano we wrześniu 2016 r. 
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Składało się na nią 11 pytań jedno lub wielokrotnego wyboru plus 6 pytań demograficznych. Wszystkie 

pytania (poza pytaniem o wiek, miejscowość oraz uzasadnienie poprzestania tylko na 1 zestawie) 

stanowiły pytania zamknięte.  

Głównym celem tej części badania było:  

 uzyskanie od zwiedzających precyzyjnych informacji na temat przebiegu ich wizyty  

w Majsterni; 

 zweryfikowanie ich oceny i wrażeń a temat poszczególnych zestawów; 

 zebranie dokładnych danych demograficznych osób odwiedzających Majsternię. 

W wyniku badania uzyskano 182 ankiety, N = 182. 
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4. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – PROFIL ZWIEDZAJĄCEGO MAJSTERNIĘ 

Dokładne informacje na temat tego, kim są osoby odwiedzające Majsternię uzyskano w badaniu 

kwestionariuszowym. W niektórych jednak przypadkach dane te można porównać  

z danymi pochodzącymi z pozostałych etapów badania. W tych przypadkach zostało to wyraźnie 

zaznaczone w opisach poszczególnych kategorii demograficznych. 

Treść większości pytań demograficznych została zaczerpnięta z Badania satysfakcji CNK, dzięki czemu 

możliwe jest wyodrębnienie cech osób odwiedzających Majsternię na tle pozostałych zwiedzających.  

4.1 PŁEĆ  ZWIEDZAJĄCYCH  

Dane dotyczące płci pochodzą z dwóch części badania: badania obserwacyjnego oraz badania 

kwestionariuszowego. Rozkład płci w obu przypadkach oraz w Badaniu satysfakcji zwiedzających CNK 

w III kwartale 2016 roku został dla porównania zaprezentowany na jednym wykresie. 

PŁEĆ ZWIEDZAJĄCYCH POWYŻEJ 15 R.Ż. 

Na podstawie poniższego wykresu można wnioskować, że im większa próba tym zwiększa się liczba 

kobiet a maleje liczba mężczyzn. Proporcja jednak w każdym przypadku jest taka sama – większość to 

kobiety, około 60%, mężczyźni wybierają wizytę w CNK rzadziej i jest ich około 40%. Z tego wynika,  

że Majsternia nie jest preferowana przez żadną z płci wśród osób dorosłych odwiedzających CNK. 

 

Wykres 1 
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PŁEĆ DZIECI ODWIEDZAJĄCYCH MAJSTERNIĘ 

Wśród dzieci poniżej 15 r.ż. odwiedzających Majsternię rozkład płci różni się w porównaniu do 

dorosłych. W wynikach uzyskanych z badania obserwacyjnego i badania kwestionariuszowego  

to chłopcy stanowią większość. Z poniższego wykresu można też wywnioskować, że przy większej 

próbie dysproporcja ta wzrasta. Niestety ze względu na brak danych o płci dzieci odwiedzających 

Centrum Nauki Kopernik rejestrowanych w ramach badania satysfakcji CNK nie można potwierdzić czy 

ta tendencja utrzymuje się wraz ze wzrostem liczby badanych. Nasuwa się natomiast oczywisty 

wniosek, że wraz z wiekiem spada liczba osób odwiedzających Majsternię płci męskiej. 

 

Wykres 2 

KONFIGURACJE PŁCI ODWIEDZAJĄCYCH MAJSTERNIĘ 

Na podstawie danych uzyskanych w badaniu obserwacyjnym przeanalizowano konfiguracje płci osób, 

które odwiedzały Majsternię. W ramach tego badania obserwatorzy mieli za zadanie określać płeć 

(osobno dorosłych i osobno dzieci) osób, które odwiedzały Majsternię samodzielnie, we dwójkę lub  

w grupach. Na poniższych wykresach przedstawiono wyniki w oparciu o dane dotyczące osób 

zwiedzających samodzielnie lub we dwoje. 

Dzieci najczęściej pojawiały się w Majsterni w parach chłopiec i dziewczynka – 43% wszystkich par.  

W drugiej kolejności były to pary chłopców – 32%, najrzadziej występowały pary dwóch dziewczynek 

24%. 
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Wykres 3  

W przypadku dorosłych konfiguracje te ulegają zauważalnym zmianom. Zdecydowana większość par 

to kobieta z mężczyzną – 83%. Pary kobiece stanowią 14%, natomiast mężczyźni parami odwiedzają 

Majsternię bardzo rzadko – 3%.  
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4.2 WIEK 

W badaniu wzięły udział osoby w wieku od 15 do 68 lat. Zdecydowana większość gości  Majsterni – aż 

80% mieści się przedziale wiekowym 26 – 45 lat. Zaskoczenie stanowi porównanie liczby osób  

w tym wieku z wynikami Badania satysfakcji CNK w III kwartale 2016 r. Do Majsterni przyszło o 9% 

więcej osób w wieku 26–35 lat oraz o 16% więcej osób w wieku 36–45 lat. 75% osób w przedziale 

wiekowym 26–45 lat zadeklarowało, że odwiedziło tę galerię z dziećmi. Zaskakująco niska okazuje się 

natomiast ilość osób w wieku 15–25 lat. Odsetek gości Majsterni w tym wieku to zaledwie 13%. Przy 

czym stanowili oni aż 35% wszystkich odwiedzających CNK w III kwartale 2016. Tylko 14% z nich 

znalazła się w Majsterni w towarzystwie dzieci. Rozbieżność ta może w pewnym stopniu wynikać  

z faktu, że odwiedzający w tym przedziale wiekowym, szczególnie do 18 r.ż. przychodzą do CNK  

w ramach wycieczki szkolnej, natomiast w badaniu Majsterni brani byli pod uwagę tylko indywidualni 

zwiedzający. Zwiedzający starsi niż 46 lat to grupa poniżej 7%. W tym przedziale wiekowym różnice  

w wynikach badań praktycznie nie występują i utrzymują się na poziomie maksymalnie 1 punktu 

procentowego. 

 

Wykres 5 

Wytłumaczenia powyższych rozbieżności można dopatrywać się w postrzeganiu Majsterni przez 

zwiedzających jako miejsce bardziej dla dzieci lub dla rodziny z dziećmi. Potwierdzają to wyniki 

uzyskane w pytaniu 9 badania kwestionariuszowego – „Jakie trzy określenia kojarzą Ci się z tym 

zestawem?”. Określenie „dla całej rodziny” uzyskało 40 wskazań, co stanowi 4 wynik w rankingu 

najczęściej wybieranych określeń do zestawów (szczegóły w paragrafie „Określenia kojarzące się  

z zestawami”). Natomiast w konfrontacji określeń „dla dzieci” vs. „dla dorosłych” wyniki są 

jednoznaczne – 28 wskazań do 8. Opinia badacza w tej sytuacji jest taka, że młodzież i młodzi dorośli 

w wieku 15 – 25 r.ż. mogą postrzegać Majsternię jako miejsce nie dla nich.  
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Ta sama argumentacja – Majsternia jako miejsce rodzinne –  może tłumaczyć zwiększony odsetek osób 

w wieku 26–45 lat. W tym wieku są zazwyczaj rodzice z wyższym wykształceniem, a osoby  

z wyższym wykształceniem stanowią większość dorosłych odwiedzających CNK (o tym bardziej 

szczegółowo w poniższym paragrafie). 

 

Wykres 6 

Okazuje się, że do Majsterni wchodzą głównie dzieci w wieku 3 – 11 lat i stanowią 92% wszystkich 

zwiedzających poniżej 15 r.ż. Ciekawe różnice pojawiają się również gdy porówna się wiek dzieci  

z badania kwestionariuszowego oraz z Badania satysfakcji CNK. Majsternię częściej odwiedzają  

3 – 5 latkowie (23%) – różnica 7% punktów procentowych na korzyść Majsterni oraz 6 – 8 latkowie 

(46%) –  aż o 19% więcej w porównaniu z ogólnym badaniem CNK. Natomiast im starsze dzieci, tym 

chętniej wybierają pozostałe wystawy CNK – 9 – 11 lat (23%) i 12 – 14 lat tylko 7%, różnice odpowiednio 

12 i 9 punktów procentowych na korzyść Badania satysfakcji CNK.  

Oznacza to, że .do Majsterni przychodzą najczęściej dorośli pomiędzy 26 a 45 rokiem życia z dziećmi  

w wieku przedszkolnym i szkolnym na poziomie podstawówki. Starsze dzieci z gimnazjum i, szkoły 

średniej oraz młodzież do 25 r.ż. preferuje pozostałe wystawy. 
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4.3 WYKSZTAŁCENIE 

Większość osób odwiedzających CNK to osoby z wyższym wykształceniem (60% respondentów)  

i to właśnie one najczęściej wybierają wizytę w Majsterni. Stanowią 76% wszystkich dorosłych 

odwiedzających to miejsce. Osoby z wykształceniem średnim, pomaturalnym oraz gimnazjalnym lub 

podstawowym chętniej wybierają inne atrakcje oferowane przez Centrum Nauki Kopernik. 

 

Wykres 7 

Jeśli chodzi o obszar wykształcenia wyższego osób odwiedzających Majsternię, to zgodnie  

z przewidywaniami przeważają osoby z wykształceniem ścisłym, przyrodniczym lub technicznym – 

stanowią aż połowę wszystkich gości 50%. Na drugim miejscu są to osoby z wykształceniem 

humanistycznym lub społecznym 38%, a pozostałe kierunki reprezentuje 12% badanych.  
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Wykres 8 

W porównaniu do wszystkich zwiedzających CNK Majsternię częściej odwiedzają osoby wykształcone 

w obszarze ścisłym, przyrodniczym lub technicznym (50% Majsternia do 30% CNK) natomiast rzadziej 

z humanistycznym lub społecznym (38% Majsternia do 56% CNK). 

4.4 STATUS ZAWODOWY 

W wyniku badania kwestionariuszowego liczba uzyskanych odpowiedzi na pytanie o status zawodowy 

jest wyższa niż liczba respondentów. Jest to spowodowane możliwością zaznaczenia więcej niż jednej 

odpowiedzi w pytaniu.  

Spośród zwiedzających Centrum Nauki Kopernik Majsternia najchętniej wybierana jest przez osoby  

o wyższym statusie zawodowym, są to głównie pracownicy umysłowi – 33%, kadra kierownicza – 13% 

i właściciele prywatnych firm – 12%. Te trzy kategorie w sumie stanowią większość – 58% wszystkich 

odwiedzających to miejsce.  
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Majsternia jest mniej popularna wśród uczniów – różnica 5 punktów procentowych w porównaniu  

z Badaniem satysfakcji zwiedzających CNK, studentów – różnica aż 9 punktów procentowych  

i nauczycieli – różnica 4 punktów. Na poniższym wykresie procenty nie sumują się do 100 ponieważ 

pytanie było wielokrotnego wyboru. 

 

Wykres 9 

4.5 MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Na podstawie danych uzyskanych w badaniu kwestionariuszowym najwięcej zwiedzających Majsternię 

pochodzi z dużych miast, powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Zdecydowaną większość wśród nich 

stanowią mieszkańcy Warszawy – 73 osoby, w drugiej kolejności  Krakowa – 18 osób  

i Wrocławia – 9 osób, Poznania – 7 osób, Łodzi – 1 osoba, razem 108 osób,  

co stanowi 59% wszystkich przebadanych osób odwiedzających Majsternię. Pozostałe osoby – 41% –

pochodzą z mniejszych miejscowości.  

 

Wykres 10 

2%

4%

3%

9%

7%

10%

18%

9%

7%

7%

24%

1%

4%

4%

4%

5%

6%

10%

10%

12%

13%

35%

0% 10% 20% 30% 40%

emeryt/rencista

osoba nie pracująca

inne

uczeń

pracownik fizyczny

nauczyciel

student

wolny zawód

właściciel prywatnej firmy

dyrektor/kierownik wyższego…

pracownik umysłowy

Badanie kwestionariuszowe; N = 182

Badanie satysfakcji CNK; N = 600

58%

42%

39%

61%

0% 20% 40% 60% 80%

Miasta powyżej 500 tys.

Pozostałe miejscowości Badanie satysfakcji CNK; N = 600

Badanie kwestionariuszowe;
N = 182



19 
MAJSTERNIA – RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO OFERTY 

 

Wykres 11 

 5. WIZYTA W MAJSTERNI 

Poniżej znajduje się szczegółowa charakterystyka wizyty i jej przebiegu w Majsterni. Na wykresach  

i w tabelach zamieszczono wybrane informacje. Komplet danych zamieszczono w załącznikach  

na końcu raportu. 

5.1 Z KIM 

Majsternię odwiedzają w zdecydowanej większości osoby z dziećmi – 69% wskazań. Na drugim miejscu 

respondenci zaznaczali odpowiedź „z partnerem–ką/ żoną/z mężem" – 24%. Wyniki uzyskane w tym 

pytaniu potwierdzają, że Majsternia jest zdecydowanie miejscem preferowanym przez rodziny  

z dziećmi. 

 

Wykres 12 

1%

7%

8%

17%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Łódź

Poznań

Wrocław

Kraków

Warszawa

N =108

6%

18%

5%

3%

42%

50%

17%

2%

1%

19%

0%

0%

69%

24%

10%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

z kimś z wycieczki

z rodziną (z kimś innym niż rodzic i dziecko)

z mamą

z tatą

z dzieckiem/dziećmi

z partnerem-ką/mężęm/żoną

ze znajomymi

sam/sama

Badanie kwestionariuszowe; N = 182 Badanie Satysfakcji CNK; N = 600



20 
MAJSTERNIA – RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO OFERTY 

5.2 Z ILOMA OSOBAMI  

Większość zwiedzających Majsternię odwiedziła ją w towarzystwie 1 osoby – 41% wskazań. Grupy po 

2 i 3 osoby stanowią odpowiednio 21% i 20% gości. Najrzadziej pojawiają się pojedyncze osoby – 3%. 

 

Wykres 13 

5.3 Z ILOMA DZIEĆMI 

Spośród 182 osób, które wzięły udział w badaniu kwestionariuszowym, 126 odwiedziło Majsternię  

w towarzystwie dzieci. Zdecydowana większość z nich przyszła tylko z 1 dzieckiem – 57%, z dwójką 

dzieci – 31%. Najmniej osób pojawiło się z 3 i więcej dzieci – 12%. 

 

Wykres 14 
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5.4 CZAS KORZYSTANIA Z ZESTAWÓW 

Obecnie w Majsterni dostępnych jest 16 zestawów. Dane dotyczące czasu korzystania z każdego  

z nich zaprezentowano na podstawie wartości dzielącej wyniki na połowy czyli mediany – wartości 

przeciętnej. Będzie ona w tym przypadku rzetelniej przybliżała czas, który większość osób poświęca na 

rozwiązanie danego zadania w odróżnieniu od średniej będącej podatną na skrajne wyniki. Średnia 

wartość mediany wynosi 16 min. Najkrótszy czas to 2 min. (większość zestawów), najdłuższy to 83 min. 

(Niesamowita Maszyna).  

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki dla zestawów, z których skorzystało co najmniej 10 osób. 

Najbardziej czasochłonna jest Tratwa –24 min. oraz Niesamowita Maszyna – 23 min., na drugim 

miejscu ex aequo są Dmuchawa oraz Most – 20 min. W czołówce znalazła się również Wieża – 19 min. 

Najmniej czasu goście Majsterni poświęcili zestawom: Szklana Harfa – 7 min. oraz Równowadze  

i Logicznie Nielogicznemu – po 9 min. Obliczenie miarodajnych czasów korzystania  

z poszczególnych zestawów utrudnia niestety zbyt mała liczebność wyników w przypadku niektórych 

zestawów. Informacje na ich temat wraz z dodatkowymi parametrami znajdują się w Załączniku 4.  

W celu uzyskania rzetelnych danych należałoby przeprowadzić badanie na znacznie większych, 

równolicznych próbach do każdego z zestawów. 

Tabela 1 

Nazwa zestawu 
Szacowany czas 
w min. na karcie 
zestawu 

Mediana w 
min. 

Różnica 
szacowanego 
czasu i 
mediany 

N 
Poziom 
trudności 

Tratwa 40 24 16 13 ••• 

Niesamowita maszyna XXL 40 23 17 10 •• 

Niesamowita maszyna 40 23 17 27 •• 

Dmuchawa 20 20 0 95 • 

Most 40 20 20 43 • 

Wieża 40 19 21 41 • 

Katapulta 40 15 25 25 •• 

Cienie 40 15 25 17 ••• 

Magnetyczna lewitacja 20 10 10 17 ••• 

Tory magnetyczne 10 10 0 16 • 

Równowaga 20 9 11 21 •• 

Logiczne nielogiczne 20 9 11 13 ••• 

Szklana harfa 40 7 33 13 ••• 

Średnia  16 16   
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Wykres 15 

5.5 POPULARNOŚĆ ZESTAWÓW 

We wszystkich trzech etapach badania czołówka najpopularniejszych zestawów wygląda tak samo: 

1. Dmuchawa – powyżej 25 – 35%,  

2. Most – 11 – 16%, 

3. Wieża – 11 – 13%. 

Tylko te trzy zestawy wydawane były częściej niż 10% razy, pozostałe zestawy nie przekroczyły 10 

punktów procentowych. 

Najrzadziej (poniżej 3% ) zwiedzający otrzymują zestawy (nie zostały uwzględnione na wykresie):  

 Szklana Harfa 

 Niesamowita Maszyna XXL 

 To nie przelewki 

 Topnienie 

 Zamek 

 Na skróty 

Dodatkowo na wykresie nie uwzględniono zestawu Kolejka ponieważ pojawił się jedynie w badaniu 

kwestionariuszowym i nie ma możliwości porównania.  
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Wykres 16 

Popularność zestawów zależy nie tylko od wyboru zwiedzających ale także od: 

 dostępności zestawów ze względu na ich ilość; 

 wpływu animatora, który ma swoje typy, i niektóre z nich chętniej poleca; 

 udostępniania zestawów przez animatorów ze względów technicznych. 

W tym kontekście komentarza wymaga fakt, że w pilotażu zestaw Dmuchawa był wydawany znacznie 

częściej niż w pozostałych badaniach – różnica 10 punktów procentowych. Może to być uwarunkowane 

wpływem animatorów, którzy znacznie częściej polecali zwiedzającym ten zestaw podczas zmian,  

w trakcie których prowadzone było to badanie. Wyniki zaprezentowane w dalszej części raportu 

(paragraf 5.10) dowodzą, że wpływ ten jest znaczny – około 30% zwiedzających deklaruje bezpośredni 

udział animatora w wyborze zestawu. Innym ważnym czynnikiem mogą być w tym przypadku mniej 

kontrolowane warunki badania. 

Górna część rankingu nie dziwi w kontekście wyżej opisanego profilu odwiedzających Majsternię. 

Zestawy te są chętnie wybierane ponieważ są najłatwiejsze, co doskonale odpowiada potrzebom 

rodzin. Są dla każdego, pobudzają do myślenia, można przy nich współpracować całą rodziną, a przy 

okazji dobrze się bawić, co potwierdzają określenia kojarzące się z zestawami opisane w paragrafie 

5.12. Dodatkowo zestawów tych jest więcej ilościowo – Dmuchaw - 6 szt., Wież i Mostów po 3 szt. 
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Lista zestawów, które trafiają do zwiedzających najrzadziej nie należy już tak jednoznacznie do jednej 

kategorii np. trudności lub wymaganego czasu. Przyczyny mogą być natury bardziej technicznej. 

Znalazły się tu wszystkie zadania wymagające użycia wody, jak: Topnienie, To nie przelewki, Szklana 

Harfa. Być może zwiedzający niechętnie wybierają te zestawy ze względu na możliwość zamoczenia. 

Zestaw Na Skróty natomiast nie posiada swojej karty na tablicy z menu. Jest wydawany tylko  

na podstawie rekomendacji animatora. Niesamowita Maszyna XXL cieszy się mniejszą popularnością 

prawdopodobnie ze względu na długi czas wykonania, natomiast Zamek należy do kategorii  

o najwyższym poziomie trudności i to może powodować, że zwiedzający decydują się na inny zestaw. 

Brak danych na temat tego zestawu w dwóch badaniach, które chronologicznie rozpoczęły się 

wcześniej może również wskazywać na jego brak dostępności w tym czasie.  

Na poniższym wykresie zaprezentowano 5 najpopularniejszych zestawów w poszczególnych grupach 

wiekowych dzieci na podstawie danych uzyskanych w badaniu kwestionariuszowym. Uwagę należy 

zwrócić na różne liczebności w poszczególnych grupach wiekowych. 

We wszystkich grupach wiekowych najpopularniejsze są zestawy: Dmuchawa i Most. Popularność 

wszystkich zestawów w odniesieniu do wieku dzieci znajduje się w Załączniku nr 4. 
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5.6 ATRAKCYJNOŚĆ  ZESTAWÓW 

Najwyżej ocenianymi zestawami są Wieża, Dmuchawa, Niesamowita Maszyna, Katapulta i Kolejka. 

Zestawy, które otrzymały maksymalną ocenę w tabeli poniżej, nie zostały uwzględnione w analizie  

ze względu na zbyt niską liczbę ocen – <10. Najmniej podobały się zwiedzającym zestawy: Tory 

Magnetyczne, Magnetyczna Lewitacja i Cienie, jednak są to w dalszym ciągu wysokie oceny. Te dwa 

ostatnie należą do najtrudniejszych w menu. Średnia ocena zdecydowanej większości zestawów nie 

spada poniżej 5 (poza Magnetyczną Lewitacją), co oznacza, że zestawy ogólnie podobają się gościom 

Majsterni. Szczegółowe zestawienie atrakcyjności zestawów znajduje się w załączniku nr 3. 

Tabela 2 

Lp.  Nazwa zestawu 
Średnia ocena; 
Badanie 
kwestionariuszowe 

Liczba 
ocen 

Średnia 
ocena; 
pilotaż 

Liczba 
ocen 

Szacowany 
czas w 
min. 

Poziom 
trudności 

3 WIEŻA 6,4 20 6,09 47 40 • 

4 DMUCHAWA 6,04 46 6,39 127 20 • 

5 KATAPULTA 6 10 5,54 12 40 •• 

7 KOLEJKA 5,91 12 X X 20 •• 

8 
NIESAMOWITA 
MASZYNA 

5,8 10 6,34 26 40 • 

9 MOST 5,74 27 5,54 57 40 • 

13 
TORY 
MAGNETYCZNE 

5,3 10 4,6 21 10 • 

14 CIENIE 5,22 9 4,5 10 20 ••• 

15 RÓWNOWAGA 5,08 12 5,45 22 20 •• 

17 
MAGNETYCZNA 
LEWITACJA 

3,66 3 4,85 13 20 ••• 
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5.7 UKOŃCZENIE ZADANIA 

Zdecydowana większość respondentów badania kwestionariuszowego twierdzi, że ukończyła zadanie 

– 82%. Niewiele osób – 18% przyznaje, że zadania nie ukończyło. 

 

Wykres 18 

Zauważalnie więcej mężczyzn (87%; N =  75) niż kobiet (79%; N = 107) twierdzi, że ukończyło zadanie. 

 

Wykres 19 

Analiza rozkładu wyników w obu grupach nie wykazała istotnych różnic. Oznacza to, że mężczyźni  

i kobiety nie różnią się w istotny sposób pod względem postrzegania ukończenia zadania. 
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5.8 DLACZEGO ZADANIE NIE ZOSTAŁO UKOŃCZONE 

Ponad 1/3 osób biorących udział w badaniu kwestionariuszowym – 13 na 33, jako powód 

nieukończenia zadania podała zbyt wysoki poziom trudności zestawu. Istotnymi powodami było 

również znudzenie – 6 osób oraz niezrozumienie instrukcji – 7 wskazań. Zmęczenie oraz 

czasochłonność zestawu były raczej rzadkimi powodami rezygnowania z ukończenia zadania – po 3 

wskazania. Najrzadziej respondenci wybierali odpowiedź – "nie podobało mi się zadanie" – tylko 1 

osoba. 

 

Wykres 20 

Jako inne powody zwiedzający podali następujące: 

Tabela 3 

Nazwa Eksponatu  Powód – inne 

DMUCHAWA Własna inwencja 

CIENIE Ciekawsze rozwiązania kreatywne –wycięcie pizzy 

TRATWA Zbyt ciężkie piłki 

MOST Zamykacie :( 

ROWNOWAGA Znajomi byli niecierpliwi. 

KOLEJKA Był niekompletny 
 

 

  

1

3

9

3

7

6

13

0 2 4 6 8 10 12 14

nie podobało mi się zadanie

zmęczyłem/zmęczyłam się

inny powód

zbyt czasochłonny

nie zrozumiałem/am instrukcji

znudziłem/znudziłam się

ten zestaw jest za trudny

N  = 33 
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Z tabeli można wywnioskować, że nieukończenie zadania wcale nie koniecznie musi oznaczać oddanie 

zestawu, a materiały inspirują do własnego eksperymentowania. Czasem powody bywają niezależne 

od samej osoby korzystającej z zestawu, np. zamknięcie lub presja osób towarzyszących. Pozostają 

jeszcze przyczyny natury technicznej, tak jak za ciężkie piłki do wykonania zadania lub niekompletny 

zestaw. W takich przypadkach pomocą może służyć animator. 

5.9 Z ILU ZESTAWÓW SKORZYSTAŁEŚ/SKORZYSTAŁAŚ PODCZAS DZISIEJSZEJ WIZYTY? 

Zdecydowana większość, blisko 3/4 osób podczas wizyty w Majsterni korzysta tylko z 1 zestawu – 73% 

respondentów. Po drugi zestaw sięga tylko co piąta, co szósta osoba – 19%. Osoby zainteresowane 

większą ilością zadań zdarzają się rzadko – 8% wszystkich odwiedzających Majsternię. 

 

Wykres 21 

5.10 KTO WYBRAŁ ZESTAW 

Respondenci badania kwestionariuszowego najczęściej wskazywali na osobę sobie towarzyszącą jako 

dokonującą ostatecznego wyboru zestawu – 44%. Siebie w tym pytaniu wymieniało 19% 

odpowiadających. Taka sama liczba osób uważa, że to animator podjął decyzję. 11% osób 

odwiedzających Majsternię wybrało zestaw razem z osobą towarzyszącą a tylko 8% razem  

z animatorem. Ogólnie 27% zwiedzających zauważyło realny udział animatora w procesie dokonywania 

wyboru. Z obserwacji badacza wynika, że w rzeczywistości bardzo rzadko zdarzają się sytuacje,  

w których zwiedzający wybierają zestawy w pełni samodzielnie. Animator w większości przypadków 

rekomenduje pewne zestawy dostosowując swoje propozycje do preferencji zwiedzającego, zawężając 

w ten sposób opcje wyboru do kilku. Ostateczna decyzja zazwyczaj należy do zwiedzającego mimo to 

udział animatora w jej podejmowaniu jest bardzo duży. Wyniki przedstawione na poniższym wykresie 

pokazują, że udział ten pozostaje przez zwiedzających zauważany w mniejszym stopniu niż może być 

faktycznie. 

73%

19%

5%
1% 2%
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Wykres 22 

5.11 Z KIM ZWIEDZAJĄCY ROZWIĄZUJĄ ZESTAWY 

Około 2/3 gości Majsterni rozwiązuje zestawy z dziećmi – 68%. 15% współpracuje z kimś z rodziny, 9% 

ze znajomymi, natomiast po 6% z małżonkiem lub samodzielnie. Nikt nie pracował wspólnie  

z rodzicami, jako że głównymi respondentami badania byli rodzice.  

 

Wykres 23 
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Wykres 24 

Z 69% osób, które przyszły do Majsterni z dziećmi, 4%  nie rozwiązywało z nimi zadania. Wszyscy  

ci badani zaznaczyli w ankiecie, że z zestawem pracowali sami.  

5.12 OKREŚLENIA KOJARZĄCE SIĘ Z ZESTAWAMI 

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę zestawów, uzyskaną na podstawie pytania „Jakie 

trzy określenia kojarzą Ci się z wybranym zestawem?”. Ponieważ było to pytanie wielokrotnego 

wyboru, w którym zadaniem respondenta było wskazanie 3 określeń najbardziej pasujących do 

rozwiązywanego zestawu, w sumie zebrano 546 określeń.  

Najczęściej wybieranym określeniem w odniesieniu do większości zestawów było „zmusza  

do myślenia” bez różnicy czy był to zestaw z kategorii „budowanie”, czy „główkowanie”. Jest to spójne 

z myślą przewodnią Majsterni – „Myślisz lepiej niż myślisz”. Oznacza to, że hasło jest dobrze 

odczytywane przez odbiorców. Na drugim miejscu pojawiło się określenie „pozwala być twórczym”, 

przy czym częściej pojawiało się w odniesieniu do zestawów kreatywnych. W czołówce znalazło się 

również określenie „świetna zabawa”. Odnotowane je częściej również w odniesieniu do zestawów dla 

majsterkowicza. Najrzadziej badani określali zestawy mianem „frustrujący” oraz „brakuje części”. 

Ogólnie respondenci wybierali głównie pozytywne określenia, negatywnych jest bardzo mało. 

Im ciemniejszy kolor, tym większa ilość wskazań danego określenia przy poszczególnych zestawach. 

Kolorem niebieskim wyróżniono określenia, które ani razu nie zostały skojarzone z wybranym 

zadaniem. Na czerwono zaznaczone są określenia o pejoratywnym zabarwieniu. Należą one do grupy 

najrzadziej wybieranych (poniżej 4% wskazań). 
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Tabela 4 
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zmusza do 
myślenia 

10% 15% 12% 6% 20% 11% 19% 10% 15% 21% 12% 

pozwala być 
twórczym 

14% 16% 15% 18% 7% 6% 6% 3% 11% 0% 12% 

świetna 
zabawa 

14% 5% 5% 9% 20% 6% 6% 7% 4% 4% 9% 

dla całej 
rodziny 

12% 5% 10% 12% 7% 6% 3% 7% 4% 4% 7% 

pozwala na 
współpracę 

4% 11% 8% 15% 3% 6% 8% 3% 7% 4% 7% 

wciągający 6% 7% 5% 3% 0% 11% 8% 10% 4% 13% 7% 

edukacyjny 7% 4% 8% 0% 10% 3% 6% 10% 4% 13% 6% 

dla dzieci 8% 5% 3% 9% 3% 3% 3% 7% 0% 4% 5% 

daje 
satysfakcję 

6% 4% 7% 0% 3% 3% 6% 7% 4% 13% 5% 

wymaga 
skupienia 

0% 5% 5% 3% 0% 11% 11% 7% 15% 4% 5% 

daje 
możliwość 
wykazania 
się 

6% 2% 5% 3% 3% 6% 3% 3% 7% 4% 4% 

uczy czegoś 
nowego 

4% 4% 3% 0% 0% 3% 3% 0% 4% 0% 4% 

relaksujący 5% 6% 5% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

frustrujący 1% 1% 2% 3% 10% 3% 0% 7% 11% 4% 3% 

mało części 2% 4% 0% 6% 0% 3% 6% 3% 0% 0% 3% 

za trudny 0% 2% 2% 0% 3% 6% 3% 7% 0% 0% 2% 

nie 
wiadomo co 
zrobić 

1% 0% 0% 6% 0% 6% 3% 3% 0% 4% 2% 

dla 
dorosłych 

0% 1% 0% 0% 0% 8% 3% 0% 0% 0% 1% 

irytujący 0% 0% 2% 3% 3% 0% 0% 3% 4% 4% 1% 

nudny 0% 0% 0% 3% 0% 3% 3% 0% 4% 4% 1% 

za łatwy 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

inne 0% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 0% 1% 

dla jednej 
osoby 

0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 
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Zestawy:  

 HYDRAULIKA 

 NA SKRÓTY 

 ZAMEK 

 MAGNETYCZNA LEWITACJA  

 SZKLANA HARFA 

 TRATWA 

 TO NIE PRZELEWKI 

 TOPNIENIE 

nie zostały szerzej przeanalizowane ze względu na zbyt małą ilość odpowiedzi (poniżej 20).  

Zestawienie określeń ze wszystkimi zestawami znajduje się w Załączniku nr 6. 

 5.13 KOLEJNY ZESTAW 

Mniej niż połowa respondentów badania kwestionariuszowego wyraża chęć sięgnięcia po kolejny 

zestaw – 42%. Większość z nich nie ma takiego zamiaru – 58%, choć jest to niewielka przewaga. 

 

Wykres 25 
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5.14 POWODY REZYGNACJI Z KOLEJNEGO ZESTAWU 

Głównym powodem rezygnacji z pozostania w Majsterni na dłużej jest brak czasu – aż 85% odpowiedzi. 

Na zmęczenie wskazało 8% respondentów, 5% poczuło się znudzonych, a 3% podało inne powody. 

 

Wykres 26 

Inne powody: 2 nieczytelne, 1 – Są jeszcze inne atrakcje. 

5.15 WCZEŚNIEJSZA WIZYTA 

Zdecydowana większość osób na pytanie czy był/a już kiedyś w Majsterni odpowiedziała, że trafiła do 

niej po raz pierwszy – 85%. Drugi raz zawitało tu 8% respondentów, natomiast więcej razy odwiedziło 

Majsternię 7% badanych. 

 

Wykres 27 

Majsternię po raz pierwszy odwiedziło o 20 punktów procentowych więcej zwiedzających niż ogólnie 

CNK. Oznacza to, że do Majsterni trafia więcej nowych niż powracających gości CNK.  
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5.16 CZY PAMIĘTASZ JAKI ZESTAW WTEDY ROBIŁEŚ/ROBIŁAŚ? 

Z osób, które wróciły do Majsterni co 5 osoba sięgała po zestaw, który już robiła. Najczęściej była to 

Dmuchawa, wybrało ją ponownie 5 osób spośród 28. (5 na  14 osób) oraz Most – 1 osoba. (1 na 5). 

Zdecydowana większość osób pamiętała, który zestaw rozwiązywała podczas poprzedniej wizyty (24 

na 28 osób).  

6. PROBLEMY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM MAJSTERNI 

Z odpowiedzi udzielonych przez zwiedzających w ankiecie użytej w pilotażu, z obserwacji badaczy oraz 

z wyników uzyskanych w Badaniu kwestionariuszowym wynika, że problemy w funkcjonowaniu 

Majsterni są następujące: 

 brak instrukcji w językach innych niż polski – w badaniu obserwacyjnym odnotowano niewielki 

procent przypadków obcokrajowców, który jest zgodny z ich szacowaną ilością na podstawie 

cyklicznego badania satysfakcji zwiedzających CNK (około 7%); 

 niezrozumiałe instrukcje do zestawów, pilotaż – 5 na 21 wpisów zwiedzających  

w uzasadnieniu oceny zestawu; problem został również zauważony przez obserwatorów  

w Badaniu obserwacyjnym, choć w znikomym procencie; 

 za wysoki poziom trudności zestawów - 7% ze 182 badanych w badaniu kwestionariuszowym 

podało ten czynnik jako powód nieukończenia zadania. Problem ten zaobserwowali również 

badacze w badaniu obserwacyjnym - 3% spośród 381 obserwowanych; 

 powtarzający się brak zaangażowania rodziców w rozwiązywanie zadania z dzieckiem 

zaobserwowany przez badaczy podczas badania obserwacyjnego (4%) albo odwrotnie, rodzic 

buduje, a dziecko się nudzi (2%); 

 trudność w obsłudze materiałów i zszywaczy w zestawach dla małych dzieci, zgłaszany m.in. 

przez rodziców w ankiecie z pilotażu, 2 uwagi na 21; 

 zauważalnym powodem opuszczenia Majsterni jest znudzenie się zestawem (3%) 

w badaniu obserwacyjnym z 381 obserwacji. 
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7. PODSUMOWANIE 

Z powyższego badania wynika, że spośród indywidualnych zwiedzających Majsternię odwiedzają 

głównie rodziny z dziećmi. Zdecydowana większość dorosłych jest w wieku od 26 do 45 r.ż., natomiast 

dzieci mieszczą się w przedziale wiekowym od 3 do 11 lat. Jest to miejsce, które zbiera zdecydowanie 

pozytywne opinie, a zwiedzający wychodzą z niego usatysfakcjonowani. Zestawy z zadaniami ogólnie 

podobają się gościom.  

Dzięki projektowi badawczemu udało się opisać sposób funkcjonowania Majsterni. Są to jednak 

informacje pochodzące jedynie od zwiedzających, którzy skorzystali z tej galerii. Nie wiadomo jednak 

nic o osobach, które nie decydują się na skorzystanie z zestawu. Badanie można by uzupełnić o 

obserwacje momentu podejmowania decyzji o pozostaniu lub odejściu z Majsterni. Można też 

wykorzystać arkusz „Odmowy” stosowany przez ankieterów realizujących Badanie satysfakcji 

zwiedzających CNK. W celu lepszej identyfikacji problemów należałoby uzupełnić raport  

o opinię osób tam pracujących. 
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