
 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja krok po kroku – realizacja badania 

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

Ekonomii Społecznej II” 

 

W poprzednim artykule omówiliśmy pokrótce etap planowania badania. Kolejnym krokiem będzie 

jego realizacja, która obejmuje najważniejsze  kroki od momentu wyboru wykonawcy po odbiór 

raportu końcowego. Kluczowymi narzędziami dla powodzenia realizacji naszego badania, tj. 

dostarczenia wiedzy na temat tego, co w naszej interwencji działa, a co nie działa, są wymogi 

dotyczące zamawianej przez nas ewaluacji, które określimy w dokumentacji dotyczącej postępowania 

na zamówienie badania.  

W tym artykule znajdziecie Państwo opis najbardziej istotnych, z punktu widzenia realizacji ewaluacji 

elementów jakimi są warunki (kryteria) udziału w postępowaniu i wyboru oferty oraz opis oczekiwań 

wobec wykonawcy, w odniesieniu do sposobu realizacji badania, jak i przedstawionych przez niego 

produktów końcowych. 

Aby wyniki zlecanego badania okazały się przydatne w bieżącej pracy, należy dołożyć starań, aby w 

jego realizację zostali zaangażowani eksperci, o odpowiednim doświadczeniu oraz wiedzy na temat 

badanej materii. Sposobem na to jest właśnie właściwe określenie warunków udziału w 

postępowaniu. Może to mieć duży wpływ na realizację całego procesu badawczego, a tym samym 

również na przydatność wniosków i rekomendacji z badania w naszej pracy. Przygotowując 

zamówienie na badanie ewaluacyjne, możemy posłużyć się następującymi kryteriami: 

 

Rodzaj kryteriów Opis 

Kryteria formalne (techniczne) Pozwalają ocenić wiedzę i doświadczenie zespołu 
zaproponowanego w ofercie. W tym zakresie zweryfikujemy 
m.in.: 

 zrealizowane przez wykonawcę badania ewaluacyjne 

i/lub analizy społeczno-ekonomiczne w obszarze 

ekonomii społecznej;  

 liczebność zespołu badawczego oraz jego wiedzę i 

doświadczenie.  

Ofertę, która nie spełnia tych kryteriów, możemy odrzucić. 
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Rodzaj kryteriów Opis 

Kryteria jakościowe (merytoryczne) Pozwalają ocenić jakość zaproponowanej koncepcji badania oraz 
sposób jego organizacji. Ocenie w ramach tych kryteriów 
podlega też zaproponowana metodologia.  

Kryterium ceny W ramach tego kryterium skupiamy się na cenie 
zaproponowanej za realizację badania. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Hermann-Pawłowska K., Kolczyński M. [2020] Zasady i wskazówki dotyczące 

projektowania, zamawiania i wykorzystywania badań społecznych [2019]. Poradnik, za: Bienias S., Strzęboszewski P., Opałka 

E. [red.] [2012], Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

Warszawa. 

 

Realizując badanie warto również czasem zapisać w dokumentacji dodatkowe wymagania wobec 

wykonawców. Pozwolą nam one w pewnym stopniu ograniczyć ryzyka niepowodzenia realizacji 

badania, w przypadku problemów we współpracy z firmą badawczą lub wychwycić na wczesnym 

etapie pewne „wąskie gardła”, które mogą wpłynąć na finalną jakość raportu. Przede wszystkim, aby 

mieć bieżący wgląd w prace zespołu badawczego powinniśmy zobowiązać przyszłego wykonawcę do 

regularnego przekazywania nam informacji w formie elektronicznej nt. postępów w realizacji 

badania. Nie zaszkodzą również zapisy o bieżącym informowaniu nas o ew. pojawiających się lub 

przewidywanych opóźnieniach i innych problemach. W ramach takich wymogów warto również np. 

rozważyć zastrzeżenie możliwości bieżącego odsłuchiwania nagrań z realizacji telefonicznych badań 

ankietowych lub odczytywania transkrypcji wywiadów (po ich uprzednim zanonimizowaniu rzecz 

jasna).  

Takie zapisy nie wynikają jedynie z chęci bieżącej kontroli nad przebiegiem badania. Stała, bieżąca 

współpraca z wykonawcą pozwala na wczesną identyfikację ew. barier, zagrożeń terminów i 

ewentualne modyfikacje koncepcji badawczej (np. jeśli zachodzą trudności w pozyskaniu danych). 

Zasady takiej współpracy warto określić właśnie na etapie zamawiania badania i ew. doprecyzować 

na pierwszym spotkaniu technicznym z już wybranym wykonawcą.   

Na jakość badania wpływ będzie miał również czas, jaki przeznaczymy na jego realizację. Przy 

planowaniu harmonogramu warto wziąć pod uwagę odpowiednio długi czas na złożenie oferty. 

Bardzo często zamawiający przewidują na ten etap od kilku do kilkunastu dni. Aby jednak otrzymać 

dobrze przygotowane oferty, czas ten powinien wynosić nawet do 2-3 tygodni. Czas potrzebny na 

wybór wykonawcy, z uwagi na znaczenie tego etapu dla całego procesu badawczego, również mógłby 

wynosić ok. 2 tygodni – pozwoli nam to zapoznać się dokładnie z ofertami i ew. skonsultować je z 

innymi komórkami urzędu (zakładamy przecież,  że badanie było planowane wspólnie z innymi 

interesariuszami). Zarezerwowanie odpowiedniego czasu na przygotowanie raportu 

metodologicznego (ponownie, sugerujemy, aby wynosił on ok. 2 tygodni) zwiększa z kolei szanse, że 

otrzymamy przemyślaną koncepcję badania i trafnie skonstruowane narzędzia badawcze.  No i 

oczywiście clou, czyli czas na realizację samego badania - w przypadku małych badań może on 

wynosić ok. 3-4 miesięcy, przy bardziej rozbudowanych badaniach trzeba zarezerwować nawet cały 

rok i więcej. Powyższe założenia opisują oczywiście wariant „idealny”, natomiast bardzo często 

rzeczywistość weryfikuje te terminy i jesteśmy zmuszeni zamawiać badanie „na już”. O ile mamy 

jednak taką możliwość, planując harmonogram badania, warto uwzględnić okoliczności takie jak 

ferie, wakacje, długie weekendy, które będą istotnie wpływać na dostępność respondentów, ale też 

członków zespołu badawczego, czy pracowników ROPS, którzy będą zapoznawać się z 

poszczególnymi produktami końcowymi badania. 
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Nasze oczekiwania powinniśmy również jasno określić właśnie w odniesieniu do tych produktów. W 

przypadku raportu metodologicznego będziemy skupiali się m.in. na ocenie metodologii badania, 

propozycjach narzędzi (ankiet/scenariuszy wywiadów itp.), opisie ryzyk specyficznych dla badania i 

proponowanych sposobów ich ograniczania (o identyfikację ryzyk można również poprosić na etapie 

przygotowywania oferty). Podobnie z planem organizacji pracy – jeżeli nie poprosiliśmy o 

szczegółowy harmonogram pokazujący, w jakiej kolejności będą realizowane poszczególne elementy 

badania na etapie oferty, właściwe będzie zapisanie tego w oczekiwaniach wobec raportu 

metodologicznego. Jeżeli zakładaliśmy konsultowanie raportu z innymi komórkami urzędu, (a wg nas 

warto) zobowiążmy również przyszłego wykonawcę do prezentacji najważniejszych jego treści 

podczas osobnego spotkania.  

W dokumentacji precyzujemy też nasze oczekiwania wobec raportu końcowego. Opisując te 

wymagania zastanówmy się jednak, czego tak naprawdę potrzebujemy. Żeby raport okazał się 

przystępny dla odbiorców warto ustalić pewne limity objętościowe. Warto przy tym podać 

wykonawcy wymagania odnośnie formatowania tekstu, np. w oparciu o standardy dostępności 

określone w Załączniku nr 2 do „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.  

 

Przykładowa struktura raportu końcowego 

 streszczenie (najważniejsze wyniki, wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami), 

 spis treści, 

 wprowadzenie (przedmiot badania, jego główne założenia i cele), 

 opis wyników ewaluacji i ich interpretację (rozdziały mogą zawierać podsumowania i wnioski 

cząstkowe), 

 wnioski oraz rekomendacje, 

 aneksy, w tym: 

o opis wykorzystanych metod i technik gromadzenia danych oraz analizy i oceny, podsumowanie 

realizacji badań terenowych, 

o zestawienia danych oraz narzędzia badawcze/analityczne. 

 

Sugerujemy też określić wymogi odnośnie ‘esencji’ raportu, tj. wniosków i rekomendacji. Aby 

zwiększyć szanse na ich użyteczność można zapisać, pozornie oczywisty warunek, że raport końcowy, 

który będzie jedynie prezentacją zebranego materiału, bez odpowiedniej interpretacji, oceny, a także 

niezawierający wniosków i rekomendacji po prostu odeślemy do poprawy lub odrzucimy. Dobrym 

rozwiązaniem jest też zaproponowanie konkretnego sposobu ich prezentowania, np. w formie 

poniższej tabeli: 

Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin wdrożenia 
(kwartał) 

     

 

Jako często spotykany wymóg odnośnie produktów końcowych z badania znajduje się broszura 

informacyjna. Opisująca najważniejsze wnioski badania, często ma być przygotowana do wydruku, 
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bez konieczności jej dodatkowego formatowania. Warto jednak zastanowić się, czy na pewno 

zakładamy jej późniejszy wydruk i dystrybucję do zewnętrznych partnerów? Być może dla ukazania 

najważniejszych elementów badania warto ograniczyć się do jedno-/dwustronicowego streszczenia 

wykonawczego, obejmującego najważniejsze wnioski i rekomendacje. Takie streszczenie może 

okazać się przydatne również wtedy, gdy chcemy szybko zapoznać naszych szefów z wynikami 

ewaluacji.  

Najczęściej wśród oczekiwań zamawiających znajdziemy też prezentację multimedialną końcowych 

wyników badania wraz z zaproponowanymi rekomendacjami. Polecamy umieścić w dokumentacji 

naszego zamówienia zapis zobowiązujący do kilkukrotnego (z reguły dwu-, trzykrotnego) jej 

wygłoszenia przy okazji prezentowania wyników badania na zewnętrznych spotkaniach 

organizowanych w pewnym okresie po zakończeniu badania (np. 2 miesięcy). Takie rozwiązanie 

znacznie ułatwi nam rozpowszechnianie wyników badania wśród interesariuszy, ze względu na 

zaangażowanie w prezentację osób, które badanie realizowały. Ostatnim „trendem” jest też 

opracowywanie krótkich materiałów video opisujących najważniejsze wyniki badania (tzw. explainer 

video). 

 


