
 

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja krok po kroku - planowanie badań 

Opracował: Maciej Kolczyński, doradca tematyczny w projekcie „Spójna Integracja Regionalna 

Ekonomii Społecznej II” 

 

Ewaluacja daje nam wiedzę na temat tego, co w naszej interwencji działa, a co nie działa. Pozwala 

spojrzeć na osiągnięte efekty, wychwycić ew. niedociągnięcia i udoskonalać nasze działania. Jeżeli nie 

decydujemy się na jej przeprowadzenie siłami wewnętrznymi urzędu, konieczne będzie jej zlecenie 

na zewnątrz. W ramach projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” 

opracowujemy dla Państwu cykl artykułów, które podpowiedzą jak przeprowadzić ten proces, aby na 

końcu otrzymać satysfakcjonujący nas produkt w postaci przydatnego raportu ewaluacyjnego.  

Podchodząc do planowania badania ewaluacyjnego zasadniczym pytaniem, jakie powinniśmy sobie 

postawić będzie: dlaczego w ogóle chcemy je realizować? Najczęstszym powodem dla którego 

decydujemy się na realizację badania jest chęć dowiedzenia się, co w naszej interwencji działa, a co 

nie działa.  

 Jak sprawdza się system wsparcia oferowanego przez OWES?  

 Jakie są bariery oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie X?  

 Czy mieszkańcy regionu znają termin ekonomia społeczne i jak go pojmują?  

To tylko kilka przykładów ogólnych pytań, które mogą stać się naszą motywacją do realizacji 

ewaluacji. I właśnie te nasze motywacje wyjściowe będą warunkować cele badania i jego kolejne 

elementy. 

 

Kiedy i dlaczego realizujemy ewaluację? 

Na etapie planowania interwencji  chcemy wiedzieć, czy planowana interwencja zadziała, czy 
jest szansa na zakończenie jej realizacji sukcesem.  

Na etapie realizacji  chcemy dowiedzieć się, czy interwencję da się wdrożyć lepiej (tj. 
dostosować ją w większym stopniu do potrzeb odbiorców, angażując mniejsze zasoby finansowe i 
ludzkie itp.  
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Po zakończeniu interwencji  chcemy dowiedzieć się, które mechanizmy realizacji naszych 
działań przyniosły oczekiwane efekty, a które się nie sprawdziły. Takie badanie pozwoli nam lepiej 
zaplanować nasze przyszłe działania, ale też może dać odpowiedź na pytanie o już uzyskane efekty.  

 

Niezależnie czy badanie zlecamy na zewnątrz, czy realizujemy je wewnętrznymi siłami ROPS musimy 

odpowiedzieć sobie na kolejne pytanie: co chcemy zbadać? Czy ograniczamy się jedynie do 

pojedynczych działań, czy też ich wiązki, czy też przedmiotem zainteresowania jest cały dokument 

(strategia, program), który powstał w naszej jednostce. Przedmiotem ewaluacji może być więc 

zarówno ogłaszany przez nas konkurs grantowy, usługi dostarczane społeczeństwu, czy cały 

regionalny program rozwoju ekonomii społecznej. Przedmiot badania może być też sformułowany 

szerzej i obejmować cały interesujący nas obszar tematyczny, np. rozwój sektora ekonomii społecznej 

lub instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych. To, co będzie kluczowe na etapie 

określania przedmiotu badania, to jego wykonalność pod kątem finansowym, dostępność danych, czy 

też możliwości jego realizacji przez wykonawcę.  

Odpowiedź na powyższe pytania pozwala nam skonkretyzować temat badania, który jest 

sformułowaniem problemu badawczego. Określamy w nim, co badamy, w jakim zakresie i pod jakim 

kątem. 

Pierwszym krokiem ku operacjonalizacji badania będą jego cele, które są skonkretyzowaniem 

naszych zidentyfikowanych wcześniej motywacji. Cele badania powinny wskazywać jednoznacznie, z 

jakich pobudek zdecydowaliśmy się na realizację badania. To o co zawsze apelujemy na szkoleniach i 

rozmowach z Państwem np. przy okazji planowania badań - cele badania powinny być sformułowane 

zwięźle (1-2 zdania) i jasno wskazywać, czy zależy nam na badaniu mechanizmów, efektów czy 

sposobu wdrażania interwencji. Określając cele, z reguły wyznaczamy cel główny i cele szczegółowe 

badania. Pamiętajmy, by również tych celów szczegółowych nie było zbyt dużo – najlepiej od 1 do 4. 

Dalszym uszczegółowieniem celów badawczych będą pytania badawcze. Przy ich formułowaniu 

pamiętajmy oczywiście, by wpisywały się w cele badania. I podobnie jak na poprzednich etapach, 

również i tu zalecamy zastosowanie umiaru. Dlatego starajmy się nie formułować zbyt wielu pytań 

badawczych. Najlepiej jeśli ich liczba będzie oscylowała w granicach od 3 do 6 pytań na dany cel 

badawczy. Oczywiście czasami konieczne jest postawienie bardzo konkretnych pytań, ale jeśli wyjdzie 

nam ich więcej, warto pogrupować je bardziej ogólnie. Liczba sformułowanych przez nas pytań 

bardzo często będzie miała bowiem przełożenie na głębokość przeprowadzonych przez wykonawcę 

analiz. Jednocześnie zwróćmy uwagę na to, by pytania były jasne i precyzyjne. Zbyt duża ich liczba , a 

także pytania zbyt szerokie czy niejasno sformułowane spowodują, że trudno będzie takie badanie 

przeprowadzić, a tym bardziej uzyskać wyczerpujące (z naszego punktu widzenia) odpowiedzi na 

zadane pytania. Duża liczba pytań o szerokim zakresie zwiększy również koszty realizacji badania. 

Przy formułowaniu pytań warto też posługiwać się sformułowaniami, które zmotywują wykonawcę 

do wyjścia poza odpowiedź ograniczającą się do prostego opisu. Pytania rozpoczynające się od „jak?”, 

„dlaczego?”, „w jakim stopniu?” zwiększają szanse na uzyskanie bardziej wyczerpujących odpowiedzi, 

niż jeśli nasze pytania ograniczymy do zaczynających się od „czy (…)?”. Na etapie formułowania pytań 

warto też się zastanowić, czy potencjalny wykonawca badania będzie w ogóle w stanie na nie 

odpowiedzieć. Czy będzie dysponował danymi, również zapewnionymi przez nas? Wreszcie, czy 

budżet badania „udźwignie” ambitnie sformułowane cele i pytania. Urealni to nasze oczekiwania co 

do wyników badania i zwiększy szanse na jego powodzenie.  

Istotne przy projektowaniu badania jest również określenie, pod jakim kątem chcemy zbadać 

interwencję. Pomocne w odpowiedzi na to pytanie są kryteria ewaluacyjne. 
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Podstawowe kryteria ewaluacyjne to: 

 trafność, 

 efektywność, 

 skuteczność, 

 użyteczność, 

 trwałość. 

Kryterium trafności skupia się na odpowiedzi na pytanie, czy założenia naszej interwencji (przede 

wszystkim jej cele) odpowiadają rzeczywistym potrzebom jej odbiorców (osób, na których sytuację 

ma ona wpływ).  

Kryterium efektywności umożliwia ocenę relacji między zaangażowanymi zasobami finansowymi, 

materialnymi i ludzkimi, a osiągniętymi efektami. 

Kryterium skuteczności odnosi z kolei osiągane efekty naszych działań do zakładanych pierwotnie 

celów. Innymi słowy – odpowiada na pytanie, w jakim stopniu te cele osiągamy. 

Kryterium użyteczności pozwala ocenić, czy efekty interwencji zaspokajają potrzeby jej odbiorców. 

Kryterium trwałości daje odpowiedź na pytanie, czy efekty związane z realizacją naszych działań 

będą trwać po ich zakończeniu. 

Na etapie planowania ewaluacji warto jest w miarę możliwości włączyć kierownictwo 

urzędu, ale także osoby z innych komórek organizacyjnych. Bardzo często mogą oni 

podsunąć nam ciekawe pomysły odnośnie badania, a także uzupełnić je o swoje potrzeby 

badawcze. Dobrym pomysłem może okazać się przedyskutowanie planowanego badania w 

gronie członków regionalnego komitetu ekonomii społecznej (ew. innych gremiów, które 

uznamy w danym wypadku za mogące coś wnieść do zakresu badania). Mimo że 

dyskutowanie planowanej ewaluacji może być dodatkowym obciążeniem czasowym dla 

zespołu ją przygotowującego, może przyczynić się do większego zaangażowania w badanie, 

gdy rozpocznie się jego realizacja, a także lepszego wykorzystania jego wyników po jego 

ukończeniu. 

Wykorzystując wszystko to, co udało nam się ustalić na poprzednich etapach przechodzimy 

powoli do zwieńczenia planowania, tj. przygotowania Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. W tym dokumencie nasze ustalenia przyjmą formę zakresu badania, który 

możemy określić terytorialnie, czasowo, przedmiotowo, a także podmiotowo.  

 

Zakres terytorialny dotyczy tego, czy badamy wpływ interwencji na całości obszaru, na którym ją 
realizujemy, np. na poziomie całego województwa czy tylko w wybranych subregionach, powiatach 
itp. Ustalenie tego zakresu ma niebagatelny wpływ na zakres danych, które trzeba będzie zebrać w 
trakcie badania. Tym samym przekłada się wprost na jego koszty - im zakres terytorialny jest 
szerszy, tym z reguły większe będą koszty realizacji badania. 
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Zakres czasowy dotyczy okresu, w którym realizowana była badana interwencja. Jeżeli badanie 
realizujemy po zakończeniu interwencji jest to zazwyczaj całość okresu, na jaki ją zaplanowano.  

Zakres przedmiotowy badania mówi o tym, czy badamy całość interwencji, czy interesuje nas tylko 
określony temat – obszar tematyczny interwencji czy też określony aspekt wdrażania interwencji. 
Na przykład podchodząc do badania regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej, 
zastanawiamy się, czy będziemy badać całość programu, czy też wyłącznie część działań 
zaplanowanych w programie, np. działań podejmowanych przez ROPS lub przez OWES. Może nas 
też interesować wyłącznie dany obszar tematyczny, tj. współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego, promocja ES czy współpraca z biznesem i uczelniami.  

Zakres podmiotowy określa podmioty, które będą objęte badaniem. Mogą to więc być instytucje, 
projektodawcy, osoby do których wsparcie jest kierowane itp. 

 

 

Zanim przejdziemy w kolejnym artykule do rozważań na temat zamawiania badań ewaluacyjnych 

jeszcze jedna propozycja spojrzenia na kwestię planowania. Jeżeli bowiem realizacja badań 

ewaluacyjnych wejdzie naszej organizacji „w krew” (a przede wszystkim znajdzie się na nie budżet), 

warto podejść do planowania ewaluacji nie ograniczając się tylko do jednego konkretnego badania, a 

skupiając się na całym procesie i opracowując plan ewaluacji. Praktyka przygotowania takich 

dokumentów wynika z perspektywy finansowej wdrażania funduszy europejskich na lata 2014-2020, 

kiedy to wprowadzono obowiązek przygotowania planu ewaluacji dla programów operacyjnych na 

cały okres ich realizacji. Mając na względzie liczbę realizowanych badań, dostępne środki, 

proponujemy poprzestać na początek na rozpisaniu takiego planu dla naszej jednostki w krótszym 

horyzoncie czasowym np. w perspektywie 1-2 lat. Jakie są zalety sięgnięcia po takie narzędzie? 

Przygotowanie planu pozwoli określić i przedyskutować nasze potrzeby badawcze i umiejscowić je w 

czasie oraz zaplanować zasoby niezbędne do ich realizacji (przede wszystkim finansowe). Jeżeli taki 

plan zostanie upubliczniony na naszej stronie internetowej, dajemy również sygnał potencjalnym 

wykonawcom odnośnie tego, jaki będzie spodziewany minimalny zakres zlecanych przez nas badań i 

kiedy będą one realizowane. Może to mieć przełożenie na lepsze przygotowanie ofert, kiedy już 

ogłosimy postępowanie na dane badanie. Innymi słowy plan ewaluacji może pozwolić naszej 

instytucji otrzymać we właściwym czasie, odpowiednią wiedzę, przydatną w procesie 

podejmowania decyzji dotyczących realizowanych przez nas działań.  

 


