
  
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 

  



 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

²¸Yhw½¸{¢!bL9 ²L95½¸ tw½9½ !5aLbL{¢w!/WB  

ς MECHANIZMY NADZORU OBYWATELSKIEGO 

tǳōƭƛƪŀŎƧŀ ǇƻŘǎǳƳƻǿǳƧŊŎŀ ǇǊƻƧŜƪǘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 2015 r. 

 

 



 
 

 

tǊȊŜŘǊǳƪ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ CǳƴŘŀŎƧƛ L59! wƻȊǿƻƧǳ ǿ ŎŀƱƻǏŎƛ ƭǳō ŎȊťǏŎƛ ƧŜǎǘ Ƴƻȍƭƛǿȅ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ Ȋŀ 
zƎƻŘŊ CǳƴŘŀŎƧƛΦ /ȅǘƻǿŀƴƛŜ ƻǊŀȊ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴƛŜ ŘŀƴȅŎƘ ƧŜǎǘ ŘƻȊǿƻƭƻƴŜ Ȋ ǇƻŘŀƴƛŜƳ ȋǊƽŘƱŀΦ 
 
tǳōƭƛƪŀŎƧŀ ŘȅǎǘǊȅōǳƻǿŀƴŀ ōŜȊǇƱŀǘƴƛŜΦ 
 
Warszawa 2015 
 

Wydawca: 

Fundacja IDEA Rozwoju 
Wierzbica 57b 
05-140 poczta Serock 
www.ideaorg.eu  
tƻƭǳō ƴŀǎ ƴŀ CŀŎŜōƻƻƪΩǳΥ 

  

 
  

http://www.ideaorg.eu/
http://www.facebook.com/FundacjaIdeaRozwoju


 
 

 

{tL{ ¢w9|/L 

 
WPROWADZENIE ............................................................................................................................................. 7 
TOMASZ KUPIEC 
/h ahÀ9a¸ ½wh.L0 .¸ ½²LBY{½¸0 th½Lha ²¸YORZYSTANIA EWALUACJI?  ς WNIOSKI Z BADANIA 
Lb{¢¸¢¦/WL ½!w½+5½!W+/¸/I REGIONALNYMI PROGRAMAMI OPERACYJNYMI 2007-2013. ........................... 8 

WPROWADZENIE ς WYKORZYSTANIE EWALUACJI, JAKO KRYTYCZNA KWESTIA PUBLICZNA ........................................................ 8 

UÀ¸¢9/½bh|0 L ¦À¸/L9 EWALUACJI RPO ς Ywj¢Y! {¸b¢9½! ²¸bLYj² .!5!bL! ................................................................. 9 

J!Y ahÀ9a¸ ½²LBY{½¸0 WYKORZYSTANIE EWALUACJI - REKOMENDACJE ........................................................................... 10 

DR KATARZYNA HERMANN-t!²_h²{Y! 
ROLA ORGANIZACJI POZ!w½+5h²¸/I ² ²¸Yhw½¸{¢!bL¦ ²L95½¸ t_¸b+/EJ Z EWALUACJI  
ς 5h|²L!5/½9bL! ½ twhW9Y¢¦ α²¸Yhw½¸{¢!NIE WIEDZY PRZEZ ADMLbL{¢w!/WB ς MECHANIZMY NADZORU 
h.¸²!¢9[{YL9Dhέ ........................................................................................................................................ 19 

WYKORZYSTANIE WIEDZY PRZEZ ADMINISTRACWB, ! ½!_hÀ9bL! twhW9Y¢¦ ......................................................................... 19 

Pw½9.L9D L 5h|²L!5/½9NIA PROJEKTU ....................................................................................................................... 20 

ROLA ORGANIZACJI POZAw½+5h²¸/I ² twh/9{L9 WYKORZYSTANIA WIEDZY Z EWALUACJI ................................................... 25 

OwD!bL½!/W! th½!w½+5hWA JAKO AKTOR POLITYK PUBLICZNYCH ......................................................................... 25 

OwD!bL½!/W9 th½!w½+5h²9 W!Yh {¢w!ÀbL/¸ .................................................................................................. 25 

OwD!bL½!/W9 th½!w½+5hWE JAKO UCZESTNICY PROCESU BROKERINGU WIEDZY ....................................................... 26 

C½¸bbLYL ²!w¦bY¦W+/9 th²h5½9bL9 5½L!_!c hwD!bL½!/WL th½!w½+5hWYCH ............................................................... 26 

LEKCJE Z PROJEKTU ................................................................................................................................................. 27 

JUSTYNA KULAWIK-DUTKOWSKA 
ahbL¢hwh²!bL9 9C9Y¢jW PRZEPROWADZONYCH D½L!_!c  ς REZULTATY II FAZY PROJEKTU .................. 30 

Z!_hÀ9bL! tw½¸WB¢9 DLA II FAZY PROJEKTU ................................................................................................................. 30 

PRZEBIEG PRAC W RAMACH II FAZY PROJEKTU .............................................................................................................. 31 

REZULTATY PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ................................................................................................................... 32 

R95¦Y/W! h./L+À9c !5aINISTRACYJNYCH W OSTATECZNYCH WERSJACH PwhDw!aj² OPERACYJNYCH NA LATA 2014-

2020 ........................................................................................................................................................ 32 

O./L+À9bL! !5aLbL{¢w!CYJNE W PROJEKTACH WYTYCZNYCH HORYZONTALNYCH ..................................................... 33 

WNIOSKI Z REALIZACJI II FAZY PROJEKTU ..................................................................................................................... 37 

REKOMENDACJE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA WIEDZY Z EWALUACJI I PROCESU KONSULTACJI {th_9/½b¸/I 5[! !5aLNISTRACJI 

I  TRZECIEGO SEKTORA ............................................................................................................................................. 40 

BART ROMANOW 
NORWESKI SYSTEM EWALUACJI I J9Dh ²t_¸² b! w9![L½!/WB ¦{_¦D Yha¦b![b¸/H .............................. 45 

EWALUACJA W SYSTEMIE NORWESKIM ....................................................................................................................... 45 

ZASTOSOWANIA I ZDOLNO|0 ²5w!À!bL! ²bLh{YjW Z EWALUACJI  ................................................................................ 47 

UÀ¸/L9 L 5h|²L!5/½9bLA Z REALIZACJI AUDYTj² ½!w½+5½!bL! ² DaLNACH .................................................................... 49 

JAK JEST PLANOWANY PRh/9{ !¦5¸¢j² ½!w½+5½!bL! ² DaLbACH? J!/¸ !Y¢hw½¸ .Lhw+ ¦5½L!_ ² ¢¸a twh/9{L9? ............. 51 

KTO I NA JAKIEJ PODSTAWIE ZAMAWIA TAKIE EWALUACJE? JAKIE h.{½!w¸ {+ b!W/½B|/LEJ PODDAWANE TAKIEJ FORMIE KONTROLI?

 .......................................................................................................................................................................... 51 

Ch 5½L9W9 {LB ½ w½9/½YWISTYMI REKOMENDACJAMI? .................................................................................................... 52 

A¦5¸¢¸ ½!w½+5½!bL! W!KO PODSTAWA DO UCZENL! {LB b! tw½¸{½_h|0 .......................................................................... 53 

PODSUMOWANIE ................................................................................................................................................... 53 

CASE STUDY - 9²![¦!/W! twhDw!aj² ²{t!w/L! 9¢¸YL ² |²L!5/½9bL¦ ¦{_¦D Yha¦NALNYCH ....................................... 54 

a!/L9W Yh[/½¸c{YL 
²¸Yhw½¸{¢!bL9 ²¸bLYjW EWALUACJI W SYSTEML9 ²{tj_tw!/¸ wh½²hWOWEJ W NORWEGII ............. 61 



 
 

WPROWADZENIE ................................................................................................................................................... 61 

CZYM JEST NORAD I JAK ZORGANIZOWANY JEST SYSTEM EWALUACJI? ............................................................................... 62 

WYNIKI Z ANALIZY INDYWIDUALNYCH .!5!c 9²![¦!/¸Wb¸/I ....................................................................................... 63 

WNIOSKI ZE STUDIUM PRZYPADKU NR 1: RAPORT: EWALUACJA NORWESKIEJ ²{tj_tw!/¸ wh½²hWh²9J NA RZECZ 

PROMOCJI PR!² /½_h²L9Y!. ......................................................................................................................... 65 

WNIOSKI ZE STUDIUM PRZYPADKU NR 2 ς RAPORT: Àh_bL9w½9 thYhW¦ ς EWALUACJA NORWESKICH 5½L!_!c thYhWh²¸/I 

NA SRI LANCE W LATACH 1997-2009 ............................................................................................................. 65 

WNIOSKI ZE STUDIUM PRZYPADKU NR 3 - RAPORT: BADANIE E²![¦!/¸Wbh|/L INICJATYW PARTNERSKICH ς NORWESKIE 

WSPARCIE W REALIZACJL /½²!w¢9Dh L tL+¢9DO MILENIJNEGO CELU ROZWOJEGO .................................................... 66 

WNIOSKI ZE STUDIUM PRZYPADKU NR 4 - RAPORT: EWALUACJA NORWESKIEGO WSPARCIA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA 

wht+ b!C¢h²+ ς {¢¦5L! tw½¸t!5Yj² 5h¢¸/½+/9 MOZAMBIKU, BANGLADESZU, TIMORU WSCHODNIEGO I ANGOLI. .. 67 

WYNIKI Z ANALIZY SYSTEMU WYKORZYSTANIA EWALUACJI .............................................................................................. 68 

WNIOSKI Z ANALIZ ................................................................................................................................................. 68 

WERONIKA FELCIS 
{th_9/½b! h5th²L95½L![bh|0 9²![¦!/WLΣ /½¸[L ½²L+½YL 9²![¦!/WI Z III SEKTOREM. ......................... 70 
5h|²L!5/½9bL! th[{YLEGO TOWARZYSTWA EWALUACYJNEGO. ................................................................ 70 

KONTEKST ............................................................................................................................................................ 70 

O5th²L95½L![bh|0 {th_ECZNA EWALUACJI .............................................................................................................. 71 

Ch ahÀ9 .¸0 tw½95aLh¢EM EWALUACJI W NGO? ...................................................................................................... 71 

AUTODIAGNOZA .................................................................................................................................................... 72 

Dh¢¸/I/½!{h²9 5h|²L!5CZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWALUACYJNEGO W PROWADZENIU EWALUACJI WE ²{tj_tw!/¸ ½ 

ORGANIZACJAMI th½!w½+5h²¸aL ........................................................................................................................... 72 

STANDARDY EWALUACJI PTE ................................................................................................................................... 73 

D½L!_![bh|0 95¦Y!/¸WbA POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWALUACYJNEGO ........................................................................ 74 

B9½th|w95bL9 ²{t!w/L9 ORGAbL½!/WL th½!w½+5h²¸/H PRZEZ PTE ς PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU INICJATYW 

OBYWATELSKICH ................................................................................................................................................... 74 

Zwj²bh²!Àhb¸ wh½²jW 9WALUACJI ...................................................................................................................... 76 

½!_+/½bLY мΦ w!thw¢ α½abL9W{½!bL9 h./L+À9c 5[! .9b9CL/W9b¢j² th[L¢¸YL {tjWbh|/L ¦E  
- w9Yha9b5!/W9 ½ .!5!c EWALUACYJNYCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Wprowadzenie 
hŘŘŀƧŜƳȅ ǿ tŀƵǎǘǿŀ ǊťŎŜ ǇǳōƭƛƪŀŎƧť ǇƻŘǎǳƳƻǿǳƧŊŎŊ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅ ǇǊȊŜȊ CǳƴŘŀŎƧť L59! wƻȊǿƻƧǳ  
ƻŘ ƳŀǊŎŀ нлмп Ǌ ǇǊƻƧŜƪǘ ǇƴΦ α²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ς mechanizmy nadzoru 
obywatelskiegoέΦ 

tǊƻƧŜƪǘ ƳƛŀƱ na celu ukazanie, ǿ Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ƛ ǿ ƧŀƪƛƳ ǎǘƻǇƴƛǳ ǿƛŜŘȊŀ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎŀ Ȋ ōŀŘŀƵ 
ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2007-нлмо ǇƻǎƱǳȍȅƱŀ ǇƻƭǎƪƛŜƧ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ  
ǿ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛǳ Řƻ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ǳƴƛƧƴȅŎƘ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ нлмп-2020. W ramach analiz skupiono  
ǎƛť ǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ƴŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴƛǳ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿ ŎŜƭǳ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ 
ōƛǳǊƻƪǊŀǘȅŎȊƴȅŎƘ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ¦9Φ ²ǇƱȅǿ ƴŀ przebieg realizacji projektu, a co za tym 
idzie ƻǎǘŀǘŜŎȊƴȅ ƪǎȊǘŀƱǘ niniejszej publikacji, ƳƛŀƱŀ ǊƽǿƴƛŜȍ owocna ǿǎǇƽƱǇǊŀŎŀ CǳƴŘŀŎƧƛ Ȋ hȄŦƻǊŘ 
wŜǎŜŀǊŎƘ !{Σ ŦƛǊƳŊ ōŀŘŀǿŎȊŊ Ȋ bƻǊǿŜƎƛƛΣ ƪǘƽǊŀ ǇƻȊǿƻƭƛƱŀ ƴŀƳ ǎǇƻƧǊȊŜŏ ƴŀ ǎȅǎǘŜƳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ 
ǿƴƛƻǎƪƽǿ Ȋ ōŀŘŀƵ Ȋ Ǉǳƴƪǘǳ ǿƛŘȊŜƴƛŀ ƪǊŀƧǳΣ ƻ ŘƱǳȍǎȊȅŎƘ ǘǊŀŘȅŎƧŀŎƘ ǿ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴƛǳ ōŀŘŀƵ 
ewaluacyjnych. 

tǊƻƧŜƪǘ ōȅƱ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳǳ αObywatele dla DemokracjiέΣ ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴŜƎƻ  
Ȋ aŜŎƘŀƴƛȊƳǳ CƛƴŀƴǎƻǿŜƎƻ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ hōǎȊŀǊǳ DƻǎǇƻŘŀǊŎȊŜƎƻΦ tǊƻƎǊŀƳ ǿŘǊŀȍŀƴȅ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜȊ 
CǳƴŘŀŎƧť ƛƳΦ {ǘŜŦŀƴŀ .ŀǘƻǊŜƎƻ ǿ ǇŀǊǘƴŜǊǎǘǿƛŜ Ȋ tƻƭǎƪŊ CǳƴŘŀŎƧŊ 5ȊƛŜŎƛ ƛ aƱƻŘȊƛŜȍȅΦ 

Niniejsza publikacji jest kolejnym, lecz ƳƛŜƧƳȅ ƴŀŘȊƛŜƧť - nie ostatnim, ƎƱƻǎem w powoli 
ǊƻȊǇƻŎȊȅƴŀƧŊŎŜƧ ǎƛť dyskusji, ŘƻǘȅŎȊŊŎŜƧ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ Ǉƭŀƴƻǿŀƴƛǳ ƛ ǊŜŀƭƛȊŀcji 
polityk publicznych. ¢ŜƳǳ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛǳ ǇƻǏǿƛťŎƻƴȅ ƧŜǎǘ ǇƛŜǊǿǎȊȅ Ȋ ǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀƴȅŎƘ ŀǊǘȅƪǳƱƽǿ 
autorstwa Tomasza KupcaΣ ƻǇƛǎǳƧŊŎȅ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ Ȋ ŀƴŀƭƛȊ wykorzystania ewaluacji w procesie 
ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǊŜƎƛƻƴŀƭƴȅƳƛ ǇǊƻƎǊŀƳŀƳƛ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅƳƛ нллт-2013.  

Przebieg ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǎŀƳŜƎƻ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ƻǊŀȊ ǊƻȊǿŀȍŀƴƛŀ ƴŀ ǘŜƳŀǘ perspektyw wykorzystania ewaluacji 
ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ przedstawia Dr Katarzyna Hermann-tŀǿƱƻǿǎƪŀΦ YƻƴǘȅƴǳŀŎƧť ǿŊǘƪǳ 
projektowego znajdziemy w kolejnym artykule, autorstwa Justyny Kulawik-Dutkowskiej.  

Z kolei Bart Romanow z Oxford Research swoim opracowaniem rozpoczyna w niniejszej publikacji 
ǿŊǘŜƪ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ bƻǊǿŜƎƛŊΣ ƪǘƽǊȅ ƧŜǎǘ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ƪƻƴǘȅƴǳƻǿŀƴȅ ǇǊȊŜȊ aŀŎƛŜƧŀ YƻƭŎȊȅƵǎƪƛŜƎƻΦ 
YƻƵŎƻǿŜ ǊƻȊǿŀȍŀƴƛŀ ŀǳǘƻǊǎǘǿŀ ²ŜǊƻƴƛƪƛ CŜƭŎƛǎ ǎǘŀƴƻǿƛŊ ǇƻǿǊƽǘ Řƻ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ  
Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜΣ ǘȅƳ ǊŀȊŜƳ Ȋ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ 
Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.  

½ŀŎƘťŎŀƳȅ tŀƵǎǘǿŀ Řƻ ƪƻƴǘȅƴǳŀŎƧƛ dyskusji ƻ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǊƻȊǇƻŎȊťǘŜƧ w ramach 
niniejszej publikacji ƳΦƛƴΦ Ȋŀ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ ƴŀǎȊŜƎƻ ǇǊƻŦƛƭǳ ƴŀ ǇƻǊǘŀƭǳ  
Facebook: http://www.facebook.com/FundacjaIdeaRozwoju oraz poprzez dane kontaktowe na stronie 
Fundacji: www.ideaorg.euΦ [ƛŎȊȅƳȅ ƴŀ ǘƻΣ ȍŜ ȊŀǊƽǿƴƻ ǘŀ ŘȅǎƪǳǎƧŀΣ Ƨŀƪ ƛ ǿƴƛƻǎƪƛ ǇƱȅƴŊŎŜ Ȋ ƴŀǎȊŜƎƻ 
ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǎǘŀƴŊ ǎƛť ŎȊȅƴƴƛƪƛŜƳ ƛƴǎǇƛǊǳƧŊŎȅƳ ς dla przedstawicieli polskiej administracji publicznej 
ǊƻȍƴŜƎƻ ǎȊŎȊŜōƭŀ Řƻ ōƭƛȍǎȊŜƎƻ ǇǊȊȅƧǊȊŜƴƛŀ ǎƛť  ǿȅƴƛƪƻƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ǇƻŘ ƪŊǘŜƳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǇƱȅƴŊŎŜƧ  
Ȋ ƴƛŎƘ ǿƛŜŘȊȅΣ ȊŀǏ Řƭŀ YƻƭŜȍŀƴŜƪ ƛ YƻƭŜƎƽǿ Ȋ αǘǊȊŜŎƛŜƎƻ ǎŜƪǘƻǊŀέ Řƻ ǎƛťƎƴƛťŎƛŀ Ǉƻ ƳŜǘƻŘȅ ƛ ǘŜŎƘƴƛƪƛ 
ewaluacyjne w swojej codziennej pracy.  

  

http://www.facebook.com/FundacjaIdeaRozwoju
http://www.ideaorg.eu/
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Tomasz Kupiec 

/ƻ ƳƻȍŜƳȅ ȊǊƻōƛŏ ōȅ ȊǿƛťƪǎȊȅŏ ǇƻȊƛƻƳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ?  

ς wnioski z badania LƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ½ŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎȅŎƘ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅƳƛ tǊƻƎǊŀƳŀƳƛ 

Operacyjnymi 2007-2013.1 

Wprowadzenie ς wykorzystanie ewaluacji, jako krytyczna kwestia publiczna 
α²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜέ ƧŜǎǘ ƪƭǳŎȊƻǿȅƳ ƪƻƴŎŜǇǘŜƳ Řƭŀ ŘȊƛŜŘȊƛƴȅ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ ²ƛťƪǎȊƻǏŏ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊƽǿ 

ƻŎȊŜƪǳƧŜΣ ȍŜ ƛŎƘ ōŀŘŀƴƛŀ ōťŘŊ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴŜ ƛ ŀƪŎŜǇǘǳƧŜ ŦŀƪǘΣ ƛȍ ǿŀǊǘƻǏŏ ƛŎƘ ǇǊŀŎȅ ǇƻŘƭŜƎŀ ƻŎŜƴƛŜ 

ƎƱƽǿƴƛŜ Ȋ ǘŜƧ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅ όIŜƴǊȅΣ нллоύΦ tȅǘŀƴƛŜ ŎȊȅ ƛ Ƨŀƪ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ǎŊ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴŜ ōȅƱo zadawane 

ǿ ȊŀǎŀŘȊƛŜ ƻŘ ƳƻƳŜƴǘǳ ǿȅƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ǎƛť ǇǊŀƪǘȅƪƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ό[ŜŘŜǊƳŀƴƴΣ нлммύΣ ŀ ǿ ƭŀǘŀŎƘ мфул ǎǘŀƱƻ 

ǎƛť ƴŀƧƎƻǊťǘǎȊȅƳ ǘŜƳŀǘŜƳ ǘŜƧ ŘȊƛŜŘȊƛƴȅ ό!ƭƪƛƴ ŀƴŘ /ƻȅƭŜΣ мфууύΦ ½ŘŀƴƛŜƳ tŀǘǘƻƴŀΣ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŜ ǳȍȅŎƛŀ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƧŜǎǘ αƪǊȅǘȅŎȊƴŊ ƪǿŜǎǘƛŊ ǇǳōƭƛŎȊƴŊέΣ ōƻǿƛŜƳ ǘƻΣ Ƨŀƪ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ǎŊ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴŜΣ ǿǇƱȅǿŀ  

ƴŀ ǎǇƻǎƽō ǿȅŘŀǘƪƻǿŀƴƛŀ ƳƛƭƛŀǊŘƽǿ ŘƻƭŀǊƽǿ ǿ ƻōǎȊŀǊŀŎƘ ƛǎǘƻǘƴȅŎƘ ǎǇƻƱŜŎȊƴƛŜ όtŀǘǘƻƴ мффтΣ ǎΦ пύΦ 

{ƘŀŘƛǎƘ ƛ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎƻǿƴƛŎȅ όмффмύ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿǎƪŀȊȅǿŀƭƛΣ ȍŜ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ōťŘȊƛŜ ǎǇƻƱŜŎȊƴƛŜ 

akceptowalne ǘȅƭƪƻ ƧŜȍŜƭƛ ōťŘȊƛŜ ƻƴŀ ƎŜƴŜǊƻǿŀŏ ǇƻȊȅǘȅǿƴŜ όƛ ƴŀƧƭŜǇƛŜƧ ƴŀǘȅŎƘƳƛŀǎǘƻǿŜύ ȊƳƛŀƴȅΦ 

½ŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴƛŜ ƪǿŜǎǘƛŊ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ȊŀƻǿƻŎƻǿŀƱƻ Ȋ ƧŜŘƴŜƧ ǎǘǊƻƴȅ ōƻƎŀǘŊ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊŊ 

ŘƻǘȅŎȊŊŎŊ ǘŜƻǊƛƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ όƴǇΦ YƴƻǊǊΣ мфттΤ ²ŜƛǎǎΣ мфулΤ tŀǘǘƻƴΣ 1997;  

{Ƙǳƭŀ ŀƴŘ /ƻǳǎƛƴǎΣ мффтύΣ ŀ Ȋ ŘǊǳƎƛŜƧ ŘƻǎǘŀǊŎȊȅƱƻ ǎȊŜǊŜƎǳ ŜƳǇƛǊȅŎȊƴȅŎƘ ƻōǎŜǊǿŀŎƧƛΣ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ 

ǊƻȊŎȊŀǊƻǿǳƧŊŎȅŎƘΣ ƎŘȅȍ ǿǎƪŀȊǳƧŊŎȅŎƘ ȊǿȅƪƭŜ ƴŀ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ2. 

²ŊǘŜƪ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ Ƴƻȍƴŀ ȊƴŀƭŜȋŏ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿ ƪǊŀƧƻǿŜƧ ŘŜōŀŎƛŜ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧΣ ǿ ƪǘƽǊŜƧ ȊǿǊŀŎŀ  

ǎƛť ǳǿŀƎťΣ ȍŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ ŎŜƭŜƳ ǎŀƳȅƳ ǿ ǎƻōƛŜΣ ƭŜŎȊ Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ ƴŀǊȊťŘȊƛŜƳ 

doskonalenia polityk publicznych (Bienias, Gapski 2011, s. тфΤ YǳƭƛƵǎƪŀΣ 5ƻǊƴŦŜƭŘ нллфΣ ǎΦ тпύΣ ȊŀǏ lepsze 

ƛ ǎȊŜǊǎȊŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿȅƴƛƪƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛǳ ǇǊƻƎǊŀƳŜƳ ǿǎƪŀȊȅǿŀƴŜ ƧŜǎǘ Ƨŀƪƻ ƪƭǳŎȊƻǿŜ 

ǿȅȊǿŀƴƛŜ Řƭŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ tƻƭǎŎŜ ό.ƛŜƴƛŀǎ Ŝǘ ŀƭΦ нллфΣ ǎΦ муоΤ ÀǳōŜǊΣ .ƛŜƴƛŀǎ нллуΣ ǎΦ фтύΦ aƛƳƻ ǘȅŎƘ 

ŘŜƪƭŀǊŀŎƧƛ ƴŀ ƎǊǳƴŎƛŜ ƪǊŀƧƻǿȅƳ ōǊŀƪƻǿŀƱƻ όǿ ƳƻƳŜƴŎƛŜ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛŀ ōŀŘŀƴƛŀΣ ƪǘƽǊŜƎƻ ŘƻǘȅŎȊȅ ǘŜƴ 

ŀǊǘȅƪǳƱύ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴȅŎƘΣ ƻǇŀǊǘȅŎƘ ƴŀ ǊŜǇǊŜȊŜƴǘŀǘȅǿƴŜƧ ǇǊƽōƛŜ ŘƻǿƻŘƽǿ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ3. 

¢ȅƳŎȊŀǎŜƳ ǊƻȊǎŊŘŜƪ ƪŀȊŀƱ ǇƻŘŜƧǊȊŜǿŀŏΣ ȍŜ tƻƭǎƪŀ ƴƛŜ ōťŘȊƛŜ ŎƘƭǳōƴȅƳ ǿȅƧŊǘƪƛŜƳΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ǇǊƻōƭŜƳ 

wykorzystania ewaluacji ƴƛŜ ƛǎǘƴƛŜƧŜΦ ²ǊťŎȊ ǇǊȊŜŎƛǿƴƛŜ ƴŀƭŜȍŀƱƻ ƻŎȊŜƪƛǿŀŏΣ ȍŜ ǇǊƻōƭŜƳ ǘŜƴ ƳƻȍŜ ōȅŏ 

ǇƻǿŀȍƴƛŜƧǎȊȅΣ ǿ ǎȅǘǳŀŎƧƛ ƎŘȅ ƪǊŀƧƻǿŀ ǇǊŀƪǘȅƪŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ƻǎŀŘȊƻƴŀ ǿ ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜƧ ǘǊŀŘȅŎƧƛ  

ƛ ǇƻǘǊȊŜōŀŎƘΣ ŀ ǇƻǿǎǘŀƱŀ ǿ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ƴŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅ ƛƳǇǳƭǎ ς ŦƻǊƳŀƭƴȅ ǿȅƳƽƎ ȊŀǿŀǊǘȅ w regulacjach 

¦9Φ ¢ŀƪŀ αǇǊȊȅƳǳǎƻǿŀ ŀŘƻǇŎƧŀέ ƧŜǎǘ ȊŀǏ ŎȊȅƴƴƛƪƛŜƳ ƴŜƎŀǘȅǿƴƛŜ ǿǇƱȅǿŀƧŊŎȅƳ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳ 

wykorzystania ewaluacji (IǄƧƭǳƴŘ нлмп). 

tƻǿȅȍǎȊŜ ǳǿŀǊǳƴƪƻǿŀƴƛŀ ǎǘŀƴƻǿƛƱȅ ǇǊȊȅŎȊȅƴŜƪ ǇƻŘƧťŎƛŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ōŀŘŀǿŎȊŜƎƻΣ  

ƪǘƽǊȅ ǇƻƪǊƽǘŎŜ ȊƻǎǘŀƱ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛƻƴȅ ǿ ƴŀǎǘťǇƴȅƳ ǇƻŘǊƻȊŘȊƛŀƭŜΦ 

                                                           
1 !ǊǘȅƪǳƱ ǇǊŜȊŜƴǘǳƧŜ ǿƴƛƻǎƪƛ Ȋ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇƴΦ έ!ƴŀƭƛȊŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ƨŀƪƻ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ 
ǎǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴŜƎƻ ǊƻȊǿƻƧŜƳ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ǊŜƎƛƻƴǳέ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜƎƻ ǇǊȊŜȊ !ƪŀŘŜƳƛť [Ŝƻƴŀ YƻȋƳƛƵǎƪƛŜƎƻ ǇǊȊȅ 
wsparciu finansowym z inicjatywy Santander Universidades. 
2 tǊȊȅƪƱŀŘƻǿƻΣ ǇƻǇǳƭŀǊƴŜ ǇǊȊŜƎƭŊŘȅ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊȅ ό/ƻǳǎƛƴǎ ŀƴŘ [ŜƛǘƘǿƻƻŘΣ мфусΤ {ƘǳƭƘŀ ŀƴŘ /ƻǳǎƛƴǎΣ мффтΤ WƻƘƴǎƻƴ 
Ŝǘ ŀƭΦΣ нллфύ ǇƻŘŘŀƧŊ ŀƴŀƭƛȊƛŜ ǇƻƴŀŘ млл ōŀŘŀƵ ŜƳǇƛǊȅŎȊƴȅŎƘ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ 
3 bƛŜǿŊǘǇƭƛǿƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘ Wykorzystanie wiedzy przez adƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ς mechanizmy nadzoru obywatelskiego, w 
ǊŀƳŀŎƘ ƪǘƽǊŜƎƻ ǇƻǿǎǘŀƧŜ ƴƛƴƛŜƧǎȊŀ ǇǳōƭƛƪŀŎƧŀ ƧŜǎǘ ǇƻȊȅǘȅǿƴȅƳ ǇǊȊŜƧŀǿŜƳ ȊƳƛŀƴȅ ǘŜƧ ǎȅǘǳŀŎƧƛΦ  
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¦ȍȅǘŜŎȊƴƻǏŏ ƛ ǳȍȅŎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ wth ς ƪǊƽǘƪŀ ǎȅƴǘŜȊŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƴƛŀ  
Projekt !ƴŀƭƛȊŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ƨŀƪƻ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴŜƎƻ ǊƻȊǿƻƧŜƳ  

na poziomie regionu ȊƻǎǘŀƱ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅ ǿ ƭŀǘŀŎƘ нлмо-мп ǇǊȊŜȊ ȊŜǎǇƽƱ ōŀŘŀŎȊȅ !ƪŀŘŜƳƛƛ [Ŝƻƴŀ 

YƻȋƳƛƵǎƪƛŜƎƻ ǇǊȊȅ ǿǎǇŀǊŎƛǳ ŦƛƴŀƴǎƻǿȅƳ Ȋ ƛƴƛŎƧŀǘȅǿȅ {ŀƴǘŀƴŘŜǊ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘŜǎΦ 

tǊȊŜŘƳƛƻǘŜƳ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ōȅƱƻ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǊŜƎƛƻƴŀƭƴȅƳƛ ǇǊƻƎǊŀƳŀƳƛ 

operacyjnymi 2007-нлмо ȊŀǊȊŊŘȊŀƴȅƳƛ ǇǊȊŜȊ ǎŀƳƻǊȊŊŘȅ ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿΦ ² ǘƻƪǳ ōŀŘŀƴƛŀ ŀƴŀƭƛȊƛŜ 

poddano 3 przypadki ς ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿŀΣ ƛŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳȅ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜ ƻǊŀȊ ǎȅǎǘŜƳ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 

ǇǊƻƎǊŀƳŀƳƛΦ tƻƴŀŘǘƻ Řƻƪƻƴŀƴƻ ŀƴŀƭƛȊȅ ǊŜǇǊŜȊŜƴǘŀǘȅǿƴŜƧ ǇǊƽōȅ ƴҐтм ǊŀǇƻǊǘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎȅjnych  

Ȋ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ мс ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ƭŀǘŀŎƘ нллт-2012 (31% populacji). 

Wŀƪ ǿǎƪŀȊŀƱƻ ōŀŘŀƴƛŜ ǇƻȊƛƻƳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ wth ƧŜǎǘ ƳƻŎƴƻ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴȅ όYǳǇƛŜŎ нлмпŀΣ 

нлмрŀύΦ /Ƙƻŏ ǿ ƪŀȍŘȅƳ Ȋ ǘǊȊŜŎƘ ōŀŘŀƴȅŎƘ ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ōȅƱŀ ǇƻŘǎǘŀǿŊ Řƻ wprowadzenia 

ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ нл ƳƻŘȅŦƛƪŀŎƧƛ ǎȅǎǘŜƳǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ wthΣ ǘƻ ȊƳƛŀƴȅ ǘŜ ƳƛŀƱȅ ōŀǊŘȊƻ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴȅ ȊŀƪǊŜǎ 

ǇǊȊŜŘƳƛƻǘƻǿȅ ƛ ƴƛŜǿƛŜƭƪƛŜ ȊƴŀŎȊŜƴƛŜΦ ²ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ƳƻŘȅŦƛƪŀŎƧŜ ŘƻǘȅŎȊȅƱȅ ǿ ȊŀǎŀŘȊƛŜ ƧŜŘȅƴƛŜΥ  

¶ ǎȊƪƻƭŜƵ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ, np. nacisk na praktyczne przykƱŀŘȅΣ ƳƴƛŜƧǎȊŜ ƎǊǳǇȅΣ ȊƳƛŀƴŀ ǎȊŀǘȅ 

ƎǊŀŦƛŎȊƴŜƧ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴȅŎƘΣ 

¶ ŘȊƛŀƱŀƵ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ƴǇΦ ƴƻǿŀ ȊŀƪƱŀŘƪŀ ƴŀ ǎǘǊƻƴƛŜ ǿǿǿΣ C!vΣ ŀƪǘǳŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘȅ  

Ȋ ȊŀȊƴŀŎȊƻƴȅƳƛ ȊƳƛŀƴŀƳƛΣ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ƻ ǇƻǇŜƱƴƛŀƴȅŎƘ ōƱťŘŀŎƘ ǿŜ ǿƴƛƻǎƪŀŎƘΣ  

¶ ŘȊƛŀƱŀƵ ǇǊƻƳƻŎȅƧƴȅŎƘ, ƴǇΦ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ Ƴŀǎƪƻǘƪƛ wthΣ ǊŜȊȅƎƴŀŎƧŀ Ȋ ƪǊƽǘƪƛŎƘ ǊŜƪƭŀƳΣ  

ƛ ƴƛŜŜŦŜƪǘȅǿƴȅŎƘ ƳŜŘƛƽǿΣ 

¶ Ǉǳƴƪǘƽǿ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴȅŎƘ, np. lepsze oznakowanie, monitorowanie prac, 

¶ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇǊŀŎ ƴŀŘ ǿƴƛƻǎƪŀƳƛ ƻ ǇƱŀǘƴƻǏŏΣ 

¶ ǿǎƪŀȋƴƛƪƽǿ, np. zmiana katalogu, doprecyzowanie nazw. 

Jaƪ ȊŀǘŜƳ ǿƛŘŀŏ ǿǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ȊƳƛŀƴȅ ƳƛŀƱȅ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ƧŜŘȅƴƛŜ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅΣ ǘȊƴΦ ƻŘƴƻǎƛƱȅ  

ǎƛť Řƻ ǎǇƻǎƻōǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻΣ ŀ ƴƛŜ ƧŜƎƻ ȊŀǿŀǊǘƻǏŎƛΦ 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ wth ǿ ŎŀƱȅƳ 

ōŀŘŀƴȅƳ ƻƪǊŜǎƛŜ ƴƛŜ ǿǎǇƛŜǊŀƱŀ ŘŜŎȅȊƧƛ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴȅŎƘΣ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ŜǿŜƴǘǳŀƭƴȅŎƘ ȊƳƛŀƴ ŎŜƭƽǿ 

ǇǊƻƎǊŀƳǳΣ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘƽǿΣ ōǳŘȍŜǘǳΣ ƪƛŜǊǳƴƪƽǿ ǿǎǇŀǊŎƛŀΦ bƛŜ ƻȊƴŀŎȊŀ ǘƻΣ ȍŜ ǘŀƪƛŜ ŘŜŎȅȊƧŜ ƴƛŜ ōȅƱȅ 

ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴŜΦ ²ǊťŎȊ ǇǊȊŜŎƛǿƴƛŜΣ ƪŀȍŘȅ ǇǊƻƎǊŀƳ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅ ōȅƱ ƳƻŘȅŦƛƪƻǿŀƴȅ ǿ ōŀŘŀƴȅƳ ƻƪǊŜǎƛŜ 

Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ ǊŀȊΦ ½ŀǏ ǳǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿƛŜƴƛŜ wthΣ ƪǘƽǊŜ ȊŀǿƛŜǊŀ ƪƭǳŎȊƻǿŜ ǊƻȊǎǘǊȊȅƎƴƛťŎƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ 

ǿǎǇƛŜǊŀƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵΣ ǘȅǇƽǿ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿΣ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΣ ōȅƱƻ ƳƻŘȅŦƛƪƻǿŀƴŜ ǿ ƪŀȍŘȅƳ ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿƛŜ 

ǇƻƴŀŘ нл ǊŀȊȅΦ ² ǘƻƪǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ wth ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴȅ ōȅƱ ȊŀǘŜƳ ǎȊŜǊŜƎ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴȅŎƘ ŘŜŎȅȊƧƛΦ  

bƛŜǎǘŜǘȅ ǿ ȊŀǎŀŘȊƛŜ ȍŀŘƴŀ Ȋ ƴƛŎƘ ƴƛŜ ōȅƱŀ ǿǎǇƛŜǊŀƴŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧŊΦ 

²ȅƧŀǏƴƛŜƴƛŀ ǘŜƎƻ ǎǘŀƴǳ ǊȊŜŎȊȅ ǎȊǳƪŀƴƻ ǇǊȊŜȊ ǇǊȅȊƳŀǘ ƳƻŘŜƭǳ ǇǊƻŘǳƪŎƧƛ ƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ 

ƪǘƽǊȅ ǳƧƳǳƧŜ ƧŊ Ƨŀƪƻ ŘƱǳƎƻŦŀƭƻǿȅ ǇǊƻŎŜǎ ǘƻǿŀǊȊȅǎȊŊŎȅ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛǳ ǇǊƻƎǊŀƳŜƳ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅƳ  

ƛ ƎŜƴŜǊǳƧŊŎȅ ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǊŀǇƻǊǘƽǿΣ ŘŀƴȅŎƘΣ ǿƛŜŘȊȅ όYǳǇƛŜŎ нлмпōύΦ Wŀƪ ǳǎǘŀƭƻƴƻΣ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŊ ǇǊȊȅŎȊȅƴŊ 

ƴƛŜǎŀǘȅǎŦŀƪŎƧƻƴǳƧŊŎŜƎƻ ǎǘƻǇƴƛŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ǘƻΣ ȍŜ ǿƴƛƻǎƪƛ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎŜ Ȋ ǊŀǇƻǊǘƽǿ 

ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ǎŊ ƴƛŜƻŘƪǊȅǿŎȊŜ ƛ ƻŎȊȅǿƛǎǘŜΣ ŀ ǇƻƴŀŘǘƻ ŘƻǘȅŎȊŊ ƪǿŜǎǘƛƛ ƴƛŜƛǎǘƻǘƴȅŎƘΦ ¢ƻ ȊŀǏ ƧŜǎǘ ŜŦŜƪǘŜƳ 

niekoƳǇƭŜǘƴƻǏŎƛ ǊŀǇƻǊǘƽǿΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ōǊŀƪǳƧŜ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ƴŀ Ǉȅǘŀƴƛŀ ƴŀƧōŀǊŘȊƛŜƧ 

ƛƴǘŜǊŜǎǳƧŊŎŜΣ ŀƭŜ ǊƽǿƴƻŎȊŜǏƴƛŜ αǘǊǳŘƴŜέΣ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ŜŦŜƪǘƽǿ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ wthΦ bƛŜƪƻƳǇƭŜǘƴƻǏŏ ǊŀǇƻǊǘƽǿ 

ǿȅƴƛƪŀ Ȋ ōǊŀƪǳ ŘƻǎǘťǇǳ Řƻ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŎƘ ŘŀƴȅŎƘ όƴǇΦ ōǊŀƪƛ ǎǘŀǘȅǎǘȅƪƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧύ ƻǊŀȊ ƴƛǎƪƛŜƧ ƧŀƪƻǏŎƛ 

ŀƴŀƭƛȊȅ ŘŀƴȅŎƘ ƛ ǿȅŎƛŊƎŀƴȅŎƘ ǿƴƛƻǎƪƽǿΣ Ŏƻ ǎǇǊŀǿƛŀΣ ȍŜ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ƴŀ Ǉȅǘŀƴƛŀ ƴƛŜ ǎŊ ǳŘȊƛŜƭŀƴŜΦ  

bƛǎƪŀ ƧŀƪƻǏŏ ŀƴŀƭƛȊȅ ŘŀƴȅŎƘ ƧŜǎǘ ȊǿƛŊȊŀƴŀ ȊŀǊƽǿƴƻ Ȋ ƴƛŜŘƻǎǘŀǘŜŎȊƴȅƳƛ ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧŀƳƛ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊƽǿΣ  

jak i powszechnym niedostosowaniem ƳŜǘƻŘȅƪƛ Řƻ ŎŜƭƽǿ ōŀŘŀǿŎȊȅŎƘΦ bƛŜȊǿȅƪƭŜ ŎȊťǎǘƻ ǎǇƻǘȅƪŀƴȅƳ 

ǇǊƻōƭŜƳŜƳ ƧŜǎǘ ǘŀƪȍŜ ȊƱȅ ƳƻƳŜƴǘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ōŀŘŀƵΦ 



10 
 

WŜǏƭƛ ǇǊȊȅǿƻƱŀŏ ǎǇƻǘȅƪŀƴȅ ǿ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊȊŜ ό{ŀǳƴŘŜǊǎ нлмнΣ /ƻǳǎƛƴǎ ƛ [ŜƛǘƘǿƻƻŘ мфусΣ hǿŜƴ нллтύ ǇƻŘȊƛŀƱ 

ŎȊȅƴƴƛƪƽǿ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴŀ ŀύ ƻŘƴƻǎȊŊŎŜ ǎƛť Řƻ ǎŀƳŜƎƻ ōŀŘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƎƻ ƛ ǇǊƻŎŜǎǳ 

jego realizacji oraz b) ƻŘƴƻǎȊŊŎŜ ǎƛť Řƻ ƪƻƴǘŜƪǎǘǳ όƴǇΦ ǇƻǘŜƴŎƧŀƱǳ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛΣ ƪƭƛƳŀǘǳ ǇƻƭƛǘȅŎȊƴŜƎƻύΣ 

Ƴƻȍƴŀ ȊŀǳǿŀȍȅŏΣ ȍŜ Řǳȍŀ ŎȊťǏŏ ǿȅƳƛŜƴƛƻƴȅŎƘ ǇƻǿȅȍŜƧ ōŀǊƛŜǊ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ƳƛŜǏŎƛ ǎƛť ǿ ǘŜƧ 

pierwszej ƪŀǘŜƎƻǊƛƛΣ ƪǘƽǊŊ Ƴƻȍƴŀ ǊƽǿƴƛŜȍ ǳǘƻȍǎŀƳƛŀŏ Ȋ ƻƎƽƭƴƛŜ ǇƻƧƳƻǿŀƴŊ ǳȍȅǘŜŎȊƴƻǏŎƛŊ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ  

/ŜƭŜƳ ƻǎȊŀŎƻǿŀƴƛŀ ǇǊƻōƭŜƳǳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ wth ǿ ǎƪŀƭƛ ƪǊŀƧǳΣ ƴŀ ǊŜǇǊŜȊŜƴǘŀǘȅǿƴŜƧ ǇǊƽōƛŜ 

ǊŀǇƻǊǘƽǿ Řƻƪƻƴŀƴƻ ƻŎŜƴȅ ǳȍȅǘŜŎȊƴƻǏŎƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ wth ǿ ǎƪŀƭƛ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ мс ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿΦ bŀ ǇƻǘǊȊŜōȅ 

ōŀŘŀƴƛŀ ǇƻƧťŎƛŜ ǳȍȅǘŜŎȊƴƻǏŎƛ ȊƻǇŜǊŀŎƧƻƴŀƭƛȊƻǿŀƴƻ Řƻ ǇƻǎǘŀŎƛ ǘǊȊŜŎƘ ƪǊȅǘŜǊƛƽǿΥ ŀŘŜƪǿŀǘƴƻǏŎƛ ǳǎǘŀƭŜƵΣ 

ǿƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŎƛ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΣ ƛǎǘƻǘƴƻǏŎƛ ǘǿƻǊȊƻƴŜƧ ǿƛŜŘȊȅΦ !ƴŀƭƛȊŀ ǿ ƪŀȍŘȅƳ Ȋ ǘȅŎƘ ǿȅƳƛŀǊƽǿ ǿȅǇŀŘƱŀ 

negatywnie (Kupiec 2014c).  

¶ Jedynie 24% ewaluacji dostarcza wiedzy adekwatnej, tzn. zgodnej z potrzebami informacyjnymi 

ƻŘōƛƻǊŎƽǿΦ !ȍ ǿ ҁ ōŀŘŀƵ ōǊŀƪǳƧŜ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ƴŀ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ ƴƛŜƪǘƽǊŜ Ȋ ƪƭǳŎȊƻǿȅŎƘ ǇȅǘŀƵ 

ōŀŘŀǿŎȊȅŎƘΦ tǊƻōƭŜƳ ǘŜƴ ŘƻǘȅŎȊȅ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ōŀŘŀƵ ǿǇƱȅǿǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ wth ƴŀ ǊƻȊǿƽƧ 

ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿŀΣ ƪǘƽǊŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ ǿǎǇƛŜǊŀŏ ŘŜŎȅȊƧŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴŜΦ h мκо ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ƴƻȍƴŀ ǘŜȍ ǇƻǿƛŜŘȊƛŜŏΣ 

ȍŜ ŘƻǎǘŀǊŎȊȅƱȅ ǿȅƴƛƪƽǿ Ȋōȅǘ ǇƽȋƴƻΣ ōȅ ƳƻƎƱȅ ōȅŏ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴŜΦ 

¶ ¢ȅƭƪƻ мκр ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ wth ǎǇŜƱƴƛŀ ǿŀǊǳƴƪƛ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŎƛΣ ǘȊƴΦ Ƴŀ ŘƻǎǘƻǎƻǿŀƴŊ Řƻ ŎŜƭƽǿ 

badawczycƘ ƳŜǘƻŘȅƪťΣ ǎǇƻǎƽō ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ƳŜǘƻŘ ȊŀǇŜǿƴƛŀ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴŜ ǿȅƴƛƪƛΣ ŀ ŦƻǊƳǳƱƻǿŀƴŜ 

ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ǎŊ ǇƻǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ǿƴƛƻǎƪŀƳƛ Ȋ ōŀŘŀƴƛŀΣ ŎȊȅǘŜƭƴŜ ƛ ƳƻȍƭƛǿŜ Řƻ ǿŘǊƻȍŜƴƛŀΦ 

¶ ² ǇǊŀǿƛŜ нκо ōŀŘŀƵ ǇƻƴŀŘ ǇƻƱƻǿŀ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ŘƻǘȅŎȊȅ ƪǿŜǎǘƛƛ ƴƛŜƛǎǘƻǘƴȅŎƘΣ ŀ мс҈ ōŀŘŀƵ  

ǿ ƻƎƽƭŜ ƴƛŜ ȊŀǿƛŜǊŀ ƛǎǘƻǘƴȅŎƘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΦ {ȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ȋƭŜ ǿȅǇŀŘŀƧŊ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜΣ ƪǘƽǊŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ 

ŘƻǎǘŀǊŎȊŀŏ ǿƛŜŘȊȅ ǿǎǇƛŜǊŀƧŊŎŜƧ ŘŜŎȅȊƧŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴŜΦ ² нκо ōŀŘŀƵ ŜŦŜƪǘƽǿ wth ƴƛŜ Ƴŀ ŀƴƛ ƧŜŘƴŜƧ 

istotnej rekomendacji strategicznej. 

hŎŜƴŀ ǳȍȅǘŜŎȊƴƻǏŎƛ ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ wth ƧŜǎǘ ǿƛťŎ ƴŜƎŀǘȅǿƴŀΦ ²ȅǊŀȋƴŀ ǿƛťƪǎȊƻǏŏ 

ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ōŀŘŀƵ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ƴƛŜǿƛŀǊȅƎƻŘƴȅŎƘΣ ƴŀ ƪǘƽǊȅŎƘ ƴƛŜ Ǉƻǿƛƴƴƻ ǎƛť ƻǇƛŜǊŀŏΣ 

ǇƻŘŜƧƳǳƧŊŎ ŘŜŎȅȊƧŜΦ CƻǊƳǳƱƻǿŀƴŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ŘƻǘȅŎȊŊ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ŘȊƛŀƱŀƵ ƛ ŘŜŎȅȊƧƛ ƴƛŜƛǎǘƻǘƴȅŎƘ  

i niezgodnych z ƻŎȊŜƪƛǿŀƴƛŀƳƛ ƻŘōƛƻǊŎƽǿΦ .ƛƻǊŊŎ ǇƻŘ ǳǿŀƎťΣ ȍŜ ǳȍȅǘŜŎȊƴƻǏŏ ƧŜǎǘ ǿŀǊǳƴƪƛŜƳ 

ƪƻƴƛŜŎȊƴȅƳ ǳȍȅŎƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ Ƴƻȍƴŀ ȊŀǊȅȊȅƪƻǿŀŏ ǎǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŜΣ ƛȍ ǇǊƻōƭŜƳ Ȋ ƴƛŜŘƻǎǘŀǘŜŎȊƴȅƳ 

wykorzystaniem ewaluacji RPO jest zjawiskiem powszechnym, spotykanym we wszystkich 

ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿach. 

Wŀƪ ƳƻȍŜƳȅ ȊǿƛťƪǎȊȅŏ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ - rekomendacje 
² ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ƴŀ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛƻƴŜ ǿ ǇƻǇǊȊŜŘƴƛŜƧ ǎŜƪŎƧƛ ǳǎǘŀƭŜƴƛŀ ƻŘƴƻǏƴƛŜ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴŜƧ ǳȍȅǘŜŎȊƴƻǏŎƛ  

ƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ǿ ƻǇŀǊŎƛǳ ƻ ǿƴƛƻǎƪƛ Ȋ ǇƻƎƱťōƛƻƴŜƧ ŀƴŀƭƛȊȅ ǇǊƻŎŜǎǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ƛ ǿȅƪƻrzystania 

ōŀŘŀƵΣ ǎŦƻǊƳǳƱƻǿŀƴƻ ǎȊŜǊŜƎ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΣ ƪǘƽǊŜ ǿ ƻǇƛƴƛƛ ŀǳǘƻǊŀ ƳƻƎŊ ǎƱǳȍȅŏ ǇƻǇǊŀǿƛŜ ǎȅǘǳŀŎƧƛΦ 

wŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ǘŜ ǎŊ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ƪƻƴǘŜƪǎǘŜƳ ǎȅǎǘŜƳǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ wthΦ WŜŘƴŀƪ Ƴƻȍƴŀ ȊŀƱƻȍȅŏΣ  

ȍŜ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ ǎǇƻǊŀ ŎȊťǏŏ Ȋ ƴƛŎƘ ōťŘȊƛŜ ŀŘŜƪǿŀǘƴŀ ǘŀƪȍŜ Řƭŀ ƛƴƴych jednostek ewaluacyjnych  

ǿ ǇƻƭǎƪƛŜƧ όƛ ōȅŏ ƳƻȍŜ ƴƛŜ ǘȅƭƪƻύ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛΦ   

1. hƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŜ ȊŀƪǊŜǎǳ κ ǊƻȊƭŜƎƱƻǏŎƛ ōŀŘŀƵΦ .ŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŊ ǇǊȊȅŎȊȅƴŊ ƴƛǎƪƛŜƎƻ ǇƻȊƛƻƳǳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ƴƛǎƪŀ ǳȍȅǘŜŎȊƴƻǏŏ ǿƛťƪǎȊƻǏŎƛ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ōŀŘŀƵΣ ǘŀ ȊŀǏ ǿȅƴƛƪŀ ƳΦƛƴΦ ȊŜ Ȋōȅǘ 

ǎȊŜǊƻƪƛŎƘ ȊŀƪǊŜǎƽǿ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ōŀŘŀƵ όYǳǇƛŜŎ нлмпŎύΦ ½ŀƭŜŎŀ ǎƛť ȊŀǘŜƳ ȊƴŀŎȊŊŎŜ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŜ 

zakresu ς liczōȅ ŎŜƭƽǿΣ ǇȅǘŀƵ ōŀŘŀǿŎȊȅŎƘ ς ǿ ǎǘƻǎǳƴƪǳ Řƻ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊŀƴȅŎƘ ƴŀ ōŀŘŀƴƛŜ Ȋŀǎƻōƽǿ  

ƛ ŎȊŀǎǳΦ bƛŜ ƧŜǎǘ ƻŎȊȅǿƛǏŎƛŜ ƳƻȍƭƛǿŜ ƪƻƴƪǊŜǘƴŜ ǿǎƪŀȊŀƴƛŜ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜƧ ƭƛŎȊōȅ ǇȅǘŀƵ κ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵΣ 

ōƻǿƛŜƳ ǘŜ ȊƴŀŎȊŊŎƻ ǎƛť ƻŘ ǎƛŜōƛŜ ǊƽȍƴƛŊΦ ¢ǊȊŜōŀ ƴŀǘƻƳƛŀǎǘ ǘǿƻǊȊŊŎ ƪƻƴŎŜǇŎƧŜ ōŀŘŀƵ ǎȊŀŎƻǿŀŏ ŎȊŀǎΣ 

ǏǊƻŘƪƛΣ ƳŜǘƻŘȅ ƪƻƴƛŜŎȊƴŜ Řƻ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ǎŀǘȅǎŦŀƪŎƧƻƴǳƧŊŎŜƧ ȊŀƳŀǿƛŀƧŊŎŜƎƻ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ƴŀ ƪŀȍŘŜ  
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ȊŜ ǎǘŀǿƛŀƴȅŎƘ ǇȅǘŀƵ ƛ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀŏ ƛŎƘ ƭƛŎȊōť κ ǊƻȊƭŜƎƱƻǏŏ κ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿƻǏŏ ǘŀƪΣ ōȅ ƪƻƴŎŜǇŎƧŀ ōŀŘŀƴƛŀ 

ōȅƱŀ ǿȅƪƻƴŀƭƴŀΦ tǊȊȅƪƱŀŘƻǿƻ ǘǊȊŜōŀ ǇŀƳƛťǘŀŏΣ ȍŜ ǎǘŀǿƛŀƧŊŎ ǇǊȊŜŘ ǿȅƪƻƴŀǿŎŊ ȊŀŘŀƴƛŜ ŀƴŀƭƛȊȅ 

ǇŜǿƴŜƎƻ ȊƧŀǿƛǎƪŀ ǿŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ǇƻǿƛŀǘŀŎƘ κ ƎƳƛƴŀŎƘ ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿŀΣ ȊŀŘŀƧŜƳȅ ƪƛƭƪŀŘȊƛŜǎƛŊǘΣ  

ŀ ƴƛŜ ƧŜŘƴƻ ǇȅǘŀƴƛŜΦ tǊƻǎȊŊŎ ƻ ŀƴŀƭƛȊť ǿǇƱȅǿǳ wth ƴŀ ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿƻ ǿ ƻōǎȊŀǊŀŎƘ ƴǇΦ ȊŘǊƻǿƛŀΣ 

edukacji, turystyki, kultury, wymagamy odpowiedzi nie na jedno pytanie, ale zarysowujemy cztery 

ǎȊŜǊƻƪƛŜ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀΣ Ȋ ƪǘƽǊȅŎƘ ƪŀȍŘŜ ƳƻƎƱƻōȅ ōȅŏ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘŜƳ ƻŘǊťōƴŜƎƻ ōŀŘŀƴƛŀΦ  

2. ¦ƴƛƪŀƴƛŜ ōŀŘŀƵ ǊŜŀƭƛȊǳƧŊŎȅŎƘ ƪƛƭƪŀ ŎŜƭƽǿ κ ŦǳƴƪŎƧƛΦ ¢ǿƻǊȊŊŎ ƪƻƴŎŜǇŎƧŜ ōŀŘŀƵ ǘǊȊŜōŀ ƳƛŜŏ ǊƽǿƴƛŜȍ 

ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ǘȅǇǳΣ ŦǳƴƪŎƧƛΣ ŎŜƭǳ ōŀŘŀƴƛŀΣ ƪǘƽǊŜ ŎƘŎŜ ǎƛť ǊŜŀƭƛȊƻǿŀŏΣ ŀ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǊƻȊǇƻȊƴŀǿŀŏ 

ǎȅǘǳŀŎƧŜΣ ƎŘȅ ǊƽȍƴŜ ŎŜƭŜ κ ŦǳƴƪŎƧŜ ǎŊ ƱŊŎȊƻƴŜ ǿ ƧŜŘƴȅƳ ōŀŘŀƴƛǳΦ /Ƙƻŏ ƱŊŎȊŜƴƛŜ ǊƽȍƴȅŎƘ ŦǳƴƪŎƧƛ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ όƴǇΦ ǇƻǇǊŀǿȅ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ Ȋ ǊŀŎƧƻƴŀƭƛȊŀŎƧŊ ǇƭŀƴƻǿŀƴƛŀύΣ ŎŜƭƽǿ όƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ  

ƛ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴŜƎƻύΣ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘƽǿ όǇǊƻŎŜǎƽǿ ƛ ŜŦŜƪǘƽǿύ ƧŜǎǘ ǘŜƻǊŜǘȅŎȊƴƛŜ ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴŜΣ ǘƻ ȊƴŀŎȊŊŎƻ 

ȊǿƛťƪǎȊŀ ǊȅȊȅƪƻ ƴŀŘƳƛŜǊƴŜƎƻ ǊƻȊǎȊŜǊȊŜƴƛŀ ȊŀƪǊŜǎǳ ōŀŘŀƴƛŀ ƛ ǿ ƪƻƴǎŜƪǿŜƴŎƧƛ ǊƻȊǇǊƻǎȊŜƴƛŀ 

ȊŀǎƻōƽǿΦ ¢ȅǇƻǿŊ ǇǊȊȅǇŀŘƱƻǏŎƛŊ ōŀŘŀƵ ƱŊŎȊŊŎȅŎƘ ǊƽȍƴŜ ŦǳƴƪŎƧŜ κ ŎŜƭŜ ƧŜǎǘ ǘŜȍ ōǊŀƪ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ 

ǿȅōǊŀƴƛŀ ŘƻōǊŜƎƻ ƳƻƳŜƴǘǳ ƴŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ōŀŘŀƴƛŀΣ ōƻǿƛŜƳ ƴǇΦ ƎŘȅ ƴŀ ǿŘǊƻȍŜƴƛŜ ȊƳƛŀƴ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ 

ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ƧŜǎǘ Ƨǳȍ Ȋŀ ǇƽȋƴƻΣ ǘƻ ƴŀ ōŀŘŀƴƛŜ ƧŀƪƛŎƘƪƻƭǿƛŜƪ ŜŦŜƪǘƽǿ ǿǎǇŀǊŎƛŀ ƧŜǎǘ ŎƛŊƎƭŜ Ȋŀ ǿŎȊŜǏƴƛŜΦ 

3. tƻǿǎǘǊȊȅƳȅǿŀƴƛŜ ǿȅƪƻƴŀǿŎƽǿ ǇǊȊŜŘ ǊƻȊǎȊŜǊȊŀƴƛem zakresu badania. ² ƴŀǿƛŊȊŀƴƛǳ  

Řƻ ǇƛŜǊǿǎȊŜƎƻ ȊŀƭŜŎŜƴƛŀΣ ǿŀǊǘƻ ǊƽǿƴƛŜȍ ȊŀŘōŀŏ ōȅ ǿȅƪƻƴŀǿŎȅ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿǳƧŊŎ ƻŦŜǊǘȅ ƴƛŜ ǊƻȊǎȊŜǊȊŀƭƛ 

ƴŀŘƳƛŜǊƴƛŜ ȊŜ ǎǿƻƧŜƧ ǎǘǊƻƴȅ ȊŀƪǊŜǎǳ ōŀŘŀƴƛŀΦ ²ȅŘŀƧŜ ǎƛťΣ ȍŜ Ƴƻȍƴŀ Řƻ ǘŜƎƻ ŘƻǇǊƻǿŀŘȊƛŏ 

ǊŜȊȅƎƴǳƧŊŎ Ȋ ǇǊŜƳƛƻǿŀƴƛŀ ǿ ƪǊȅǘŜǊƛŀŎƘ ƻŎŜƴȅ ŘƻŘŀǘƪƻǿȅŎƘ ǇȅǘŀƵ ƛ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ ōŀŘŀǿŎȊȅŎƘ ƴŀ ǊȊŜŎȊ 

Ǉǳƴƪǘƻǿŀƴƛŀ ǎǇƻǎƻōǳ ŘƻǇǊŜŎȅȊƻǿŀƴƛŀ ƛ ǇƻǊȊŊŘƪƻǿŀƴƛŀ ȊŀƪǊŜǎǳ ōŀŘŀƴƛŀ ǿǎƪŀȊŀƴŜƎƻ ǇǊȊŜȊ 

ȊŀƳŀǿƛŀƧŊŎŜƎƻ ς ǇȅǘŀƵ ǳǎȊŎȊŜƎƽƱŀǿƛŀƧŊŎȅŎƘΣ ǿǎƪŀȊǳƧŊŎȅŎƘΣ ǿ Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ǿȅƪƻƴŀǿŎŀ ōťŘȊƛŜ 

ǇƻǎȊǳƪƛǿŀƱ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛΣ ǇƻǿƛŊȊŀƵ ƳƛťŘȊȅ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅƳƛ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀƳƛΣ ƭƻƎƛƪƛ ōŀŘŀƴƛŀΦ  

WŜȍŜƭƛ ȊŀƳŀǿƛŀƧŊŎȅ ƳƛƳƻ ǿǎȊȅǎǘƪƻ ŎƘŎŊ ŘƻǇǳǏŎƛŏ ŘƻŘŀǘƪƻǿŜ ǇȅǘŀƴƛŀΣ ǘƻ ǘǊȊŜōŀ ƻƎǊŀƴƛŎȊȅŏ  

ƛŎƘ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŊ ƭƛŎȊōť ƻǊŀȊ ǇǊŜƳƛƻǿŀŏ ƧŜŘȅƴƛŜ Ǉȅǘŀƴƛŀ ƧŜŘƴƻȊƴŀŎȊƴƛŜ ǇƻǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ŎŜƭŀƳƛ ōŀŘŀƴƛŀΦ 

4. Radykalne podniesƛŜƴƛŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘƽǿ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘΦ tƻǿǎȊŜŎƘƴŊ ǿŀŘŊ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ wth ƧŜǎǘ 

ƴƛŜŘƻǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ƳŜǘƻŘȅƪƛ Řƻ ŎŜƭƽǿ ōŀŘŀƴƛŀ ƛ ƴƛǎƪŀ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŏ ǳȊȅǎƪƛǿŀƴȅŎƘ ǿȅƴƛƪƽǿΦ  

bƛŜ ǇƻȊƻǎǘŀƧŜ ǘƻ ōŜȊ ǿǇƱȅǿǳ ƴŀ ƴŀǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴȅŎƘ ƻŘōƛƻǊŎƽǿ Řƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ  

Priorytetem JE powƛƴƴƻ ōȅŏ ȊŀŘōŀƴƛŜ ƻ ǊŀŘȅƪŀƭƴŜ ǇƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘƽǿ ƳŜǘƻŘȅƪƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ  

bŀ ŜǘŀǇƛŜ ǘǿƻǊȊŜƴƛŀ ƪƻƴŎŜǇŎƧƛ ōŀŘŀƴƛŀ ǘǊȊŜōŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŜŏ ǎƻōƛŜ ƴŀ ǇȅǘŀƴƛŜ αƧŀƪƛŜ ȋǊƽŘƱŀ 

ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛΣ ƧŀƪƛŜ ƳŜǘƻŘȅ ƳƴƛŜ ǇǊȊŜƪƻƴŀƧŊέ ǿ ƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛǳ Řƻ ƪŀȍŘŜƎƻ ǇǊƻōƭŜƳǳ ōŀŘŀǿŎȊŜƎƻ  

i naǎǘťǇƴƛŜ ŜƎȊŜƪǿƻǿŀŏ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǘŀƪƛŎƘ ƳŜǘƻŘ ƛ ȋǊƽŘŜƱ ǇǊȊŜȊ ǿȅƪƻƴŀǿŎťΦ  

tǊŀŎƻǿƴƛŎȅ W9 ƳǳǎȊŊ ƳΦƛƴΦ ǇƻǎƛŊǏŏ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ ƴƛŜȊōťŘƴŜ Řƻ ƻƪǊŜǏƭŀƴƛŀ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ƛ ǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ǇǊƽō 

ǿ ōŀŘŀƴƛŀŎƘ ƛƭƻǏŎƛƻǿȅŎƘ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎȅŎƘ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴŜ ǿȅƴƛƪƛΣ ōȅ ƳƽŎ ǿŜǊȅŦƛƪƻǿŀŏ ǇǊƻǇƻȊȅŎje 

ǿȅƪƻƴŀǿŎƽǿΦ hŎȊȅǿƛǏŎƛŜ ǿȅƳŀƎŀƴƛǳ ǊȊŜǘŜƭƴƻǏŎƛ ƻŘ ǿȅƪƻƴŀǿŎƽǿ Ƴǳǎƛ ǘƻǿŀǊȊȅǎȊȅŏ ǊŀŎƧƻƴŀƭƴŜ 

ƻƪǊŜǏƭŀƴƛŜ ōǳŘȍŜǘǳ ƛ ŎȊŀǎǳ ƴŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ōŀŘŀƴƛŀΦ  

5. ²ŘǊƻȍŜƴƛŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊ ŎŜǊǘȅŦƛƪŀŎƧƛ ǿƛŜŘȊȅΦ ²ƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŏ ǿƴƛƻǎƪƽǿ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ƻŎȊŀŎƘ ƻŘōƛƻǊŎƽǿ 

ǇƻŘƴƛŜǏŏ ƳƻȍŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ ŎŜǊǘȅŦƛƪŀŎƧƛ ǿƛŜŘȊȅΦ wƻƭŊ W9 ōȅƱƻōȅ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ Řƭŀ ƪŀȍŘŜƎƻ 

ȊŀƪƻƵŎȊƻƴŜƎƻ ōŀŘŀƴƛŀ ƪǊƽǘƪƛŜƧ ǊŜŎŜƴȊƧƛ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŊŎŜƧ ŜǿŜƴǘǳŀƭƴŜ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŀ ōŀŘŀƴƛŀ  

ƛ ǿǎƪŀȊǳƧŊŎŜƧ ƪǘƽǊŜ ǿƴƛƻǎƪƛ Ȋ ōŀŘŀƴƛŀ ǎŊ ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎƻ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴŜ ōȅ ōȅŏ ǇƻŘǎǘŀǿŊ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛŀ 

decyzjiΦ tǊŀƪǘȅŎȊƴȅƳ ǇǊȊȅƪƱŀŘŜƳ ǇǊƻǇƻƴƻǿŀƴŜƎƻ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƳƻƎŊ ōȅŏ ǘȊǿΦ Quality Assurance, 

ǇǊȊȅƎƻǘƻǿȅǿŀƴŜ Řƭŀ ƻŎŜƴ ǎƪǳǘƪƽǿ ǊŜƎǳƭŀŎƧƛ ǿ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǊȊŊŘƻǿŜƧ bƻǿŜƧ ½ŜƭŀƴŘƛƛ ό¢ƘŜ ¢ǊŜŀǎǳǊȅ 

2013, Kupiec 2015b, w druku). 

6. tƻǎȊŜǊȊŜƴƛŜ ȊŀƪǊŜǎǳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴȅŎƘ ȋǊƽŘŜƱ ǿƛŜŘzy. Proces realizacji ewaluacji (od momentu 

ǇƻƧŀǿƛŜƴƛŀ ǎƛť ǇƻǘǊȊŜōȅ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴŜƧ Řƻ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ - ǊŀǇƻǊǘǳύ ǘǊǿŀ ǏǊŜŘƴƛƻ ǇǊŀǿƛŜ  
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т ƳƛŜǎƛťŎȅΦ Wŀƪ ǇǊȊȅȊƴŀƧŊ ǇǊŀŎƻǿƴƛŎȅ W9 ƧŜǎǘ ǘƻ ǎǘŀƴƻǿŎȊƻ Ȋŀ ŘƱǳƎƻ ƛ ǎǇǊŀǿƛŀΣ ȍŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ƴƛŜ ƧŜǎǘ 

ǳȍȅǘŜŎȊƴȅƳ ƴŀǊȊťŘȊƛŜƳ ǿǎǇƛŜǊŀƴƛŀ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ wthΦ {ƪǳǘŜŎȊƴŀ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŀ Ƴǳǎƛ ƳƛŜŏ 

ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ǘŜƎƻ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŀ ƛ ȊŀƳŀǿƛŀŏ ƴƻǿŜ ōŀŘŀƴƛŀ ƎŘȅ ƧŜǎǘ ǘƻ ȊŀǎŀŘƴŜΣ ŀ ǊƽǿƴƻŎȊŜǏƴƛŜ 

ǊƻȊǎȊŜǊȊȅŏ ȊŀƪǊŜǎ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴȅŎƘ ȋǊƽŘŜƱ ǿƛŜŘȊȅ ǘǿƻǊȊŊŎ ƪƻƳǇƭŜǘƴȅ ƛ ǎƪǳǘŜŎȊƴȅ ǎȅǎǘŜƳ 

ewaluacjiΦ {ȊȅōǎȊŜ ƻŘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ōŀŘŀƴƛŀ ǎǇƻǎƻōȅ ƎǊƻƳŀŘȊŜƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ƻōŜƧƳǳƧŊ ƳΦƛƴΦ ŀƴŀƭƛȊȅ 

ƛƭƻǏŎƛƻǿŜ ǿ ƻǇŀǊŎƛǳ ƻ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŜ ōŀȊȅ ŘŀƴȅŎƘΣ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ǎȅǎǘŜƳǳ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎǳ ǇǊƻƎǊŀƳǳ 

ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻΦ wƻƭŊ W9 ƧŜǎǘ ŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŜ ǎƛť ǿ ƪƻƴǎǘǊǳƻǿŀƴƛŜ ƴŀǊȊťŘȊƛ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎƻǿȅŎƘΣ  

tŀƪ ōȅ ƎǊƻƳŀŘȊƻƴŜ ǿ ƴƛƳ ŘŀƴŜ Ƨŀƪ ƴŀƧƭŜǇƛŜƧ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƱȅ ŀƴǘȅŎȅǇƻǿŀƴȅƳ ǇƻǘǊȊŜōƻƳ 

ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴȅƳΦ 5ǊǳƎŊ ƎǊǳǇŊ αǎȊȅōƪƛŎƘέ ȋǊƽŘŜƱ ǿƛŜŘȊȅ ǎŊ ǿǎȊŜƭƪƛŜƎƻ ǊƻŘȊŀƧǳ ǇǊȊŜƎƭŊŘȅ  

Ƨǳȍ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǊŀǇƻǊǘƽǿΣ ōŀŘŀƵΣ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊȅΦ bŀƭŜȍŊ Řƻ ƴƛŎƘ ƴǇΦΥ ƳŀǇƻǿŀƴƛŜ ȋǊƽŘŜƱΣ ǇǊȊŜƎƭŊdy 

ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜΣ ǇǊȊŜƎƭŊŘȅ ȊŀǿťȍŀƧŊŎŜ ƛ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǘȊǿΦ ǎȊȅōƪƛŜ ǇǊȊŜƎƭŊŘȅ όŀƴƎΦ rapid 

reviewsύΣ ǎƱǳȍŊŎŜ ŘƻǎǘŀǊŎȊŜƴƛǳ ǿ ƪǊƽǘƪƛƳ ŎȊŀǎƛŜ ǎȅƴǘŜȊȅ ŘƻǎǘťǇƴŜƧ ǿƛŜŘȊȅ ǿ ǎǘƻǎǳƴƪƻǿƻ 

ȊŀǿťȍƻƴȅƳ ƻōǎȊŀǊȊŜ όƧŜŘƴƻ ƪƻƴƪǊŜǘƴŜ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŜύ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ ƴŀ ǇƻǘǊȊŜōȅ ǇƻŘƧťŎƛŀ ŘŜŎȅȊƧƛ 

(Rajic et al., 2013). 

7. 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ŜŦŜƪǘƽǿ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅ ǘ Ȋ ƳȅǏƭŊ ƻ ǇǊƻƎǊŀƳƛŜ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅ ǘҌнΦ !ƴŀƭƛȊŀ ǇǊƽōȅ ǊŀǇƻǊǘƽǿ 

ǇƻƪŀȊŀƱŀΣ ȍŜ ǿƛŜƭŜ ōŀŘŀƵ ǊƻōƛƻƴȅŎƘ ƧŜǎǘ ǿ ƴƛŜƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƳ όȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ 

odpowiedzi na pytania, jak i wykorzȅǎǘŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿύ ƳƻƳŜƴŎƛŜΦ wƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜƳ ǿ ƴƛŜƪǘƽǊȅŎƘ 

ǇǊȊȅǇŀŘƪŀŎƘ ƳƻȍŜ ōȅŏ ȊƳƛŀƴŀ κ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŜ ȊŀƪǊŜǎǳ ōŀŘŀƴƛŀ όǇŀǘǊȊ ȊŀƭŜŎŜƴƛŜ оύΦ 5ƻōǊŊ ǇǊŀƪǘȅƪŊΣ 

ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ōŀŘŀƵ ŜŦŜƪǘƽǿΣ ƳƻƎŊ ōȅŏ ǊƽǿƴƛŜȍ ƛƴƛŎƧŀǘȅǿȅ Ƨǳȍ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ƴƛŜƪǘƽǊŜ 

ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿŀ, zgodne z ȊŀƭŜŎŜƴƛŀƳƛ Y9 ƻŘƴƻǏƴƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ƴŀǳƪƛ Ȋ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅ n-2  

na potrzeby programowania perspektywy nΦ ²ȊƻǊŎƻǿȅƳ ǇǊȊȅƪƱŀŘŜƳ ƳƻȍŜ ōȅŏ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŀ  

ǿ ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿƛŜ ǏƭŊǎƪƛƳ ŀƴŀƭƛȊŀ ǿǇƱȅǿǳ ƛƴǿŜǎǘȅŎƧƛ ǿ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊť ƪǳƭǘǳǊȅ ƛ ǘǳǊȅǎǘȅƪƛ ƴŀ ǊƻȊǿƽƧ 

ǎǇƻƱŜŎȊƴƻ-ƎƻǎǇƻŘŀǊŎȊȅ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ƎƳƛƴκǇƻǿƛŀǘƽǿ ǊŜƎƛƻƴǳΦ 9ǿŀƭǳŀŎƧť ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴƻ ǿ нлмл ǊΦ 

ς kiedy efekty interwencji z lat 2004-нллс Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ Ƨǳȍ ȊŀǳǿŀȍŀƭƴŜΣ ȊŀǏ ŎŜƭŜƳ ōŀŘŀƴƛŀ ōȅƱƻ 

ȊŀǇǊƻǇƻƴƻǿŀƴƛŜ ǇƻȍŊŘŀƴȅŎƘ ƪƛŜǊǳƴƪƽǿ ǿǎǇŀǊŎƛŀ ǿ ƻōǎȊŀǊȊŜ ǘǳǊȅǎǘȅƪƛ ƛ ƪultury na potrzeby 

perspektywy 2014-2020. 

8. ²ȅȊǿƻƭŜƴƛŜ ǎƛť Ȋ ǊƻŎȊƴŜƎƻ Ŏȅƪƭǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ .ŀǊƛŜǊŊ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ōŀŘŀƵ ǿ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƳ 

momencie jest utrwalony administracyjny roczny cykl ewaluacji warunkowany wymogami PZP  

ƛ Ŧƛƴŀƴǎƽǿ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΦ YƻƴƛŜŎȊƴŜ ƧŜǎǘ ōȅ W9 ǿŜ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ ƪƻƳƽǊƪŀƳƛ ŦƛƴŀƴǎƻǿȅƳƛ ƛ ȊŀƳƽǿƛŜƵ 

ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ ǿȅǇǊŀŎƻǿŀƱȅ ǇǊƻŎŜŘǳǊȅ ǇƻȊǿŀƭŀƧŊŎŜ ǊƻȊǇƻŎȊȅƴŀŏ ǇǊƻŎŜŘǳǊť ȊŀƳŀǿƛŀƴƛŀ  

ƻǊŀȊ ƻŘōƛŜǊŀŏ ōŀŘŀƴƛŀ ǿ ŘƻǿƻƭƴȅƳ ƳƻƳŜƴŎƛŜΣ ǘŀƪ ōȅ ǘŜǊƳƛƴȅ ǘŜ ōȅƱȅ ǿ Ƨŀƪ ƴŀƧƭŜǇǎȊȅ ǎǇƻǎƽō 

dostosowywane do cyklu podŜƧƳƻǿŀƴƛŀ ŘŜŎȅȊƧƛ ǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΦ ²ȅƧǏŎƛŜ ǇƻȊŀ ǊƻŎȊƴȅ Ŏȅƪƭ ȊŀƳŀǿƛŀƴƛŀ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ нκо ƪǿŀǊǘŀƭŜ ƛ ƻŘōƛŜǊŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ǿ п ƪǿŀǊǘŀƭŜ ǇƻȊǿƻƭƛ ǊƽǿƴƛŜȍ ȊƳƛƴƛƳŀƭƛȊƻǿŀŏ 

ƴŜƎŀǘȅǿƴŜ ȊƧŀǿƛǎƪŀ ǇƻǿƻŘƻǿŀƴŜ ƪƻƴŎŜƴǘǊŀŎƧŊ ȊŀƳƽǿƛŜƵ ǇƻŘ ƪƻƴƛŜŎ Ǌƻƪǳ όƴǇΦΥ ŀύ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ 

ǇǊŀŎŊ ȊŀƳŀǿƛŀƧŊŎȅŎƘ ǎƪǳǘƪǳƧŊŎŜ ōǊŀƪƛŜƳ ŎȊŀǎǳ ƴŀ ǊȊŜǘŜƭƴȅ ƴŀŘȊƽǊ ƴŀŘ ǿȅƪƻƴŀǿŎŀƳƛ ƻǊŀȊ ǊŜŦƭŜƪǎƧť 

ƴŀŘ ǿȅƴƛƪŀƳƛ ōŀŘŀƵΣ ōύ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǇǊŀŎŊ ǿȅƪƻƴŀǿŎƽǿ ƻōƛƧŀƧŊŎŜ ǎƛť ƴŜƎŀǘȅǿƴƛŜ ƴŀ ƧŀƪƻǏŎƛ ōŀŘŀƵΣ 

Ŏύ ǇǊŜǎƧŀ ŎȊŀǎǳ ǎƪƱŀƴƛŀƧŊŎŀ ȊŀƳŀǿƛŀƧŊŎȅŎƘ Řƻ ƻŘōƛƻǊǳ ǇǊƻŘǳƪǘƽǿ ǊƽǿƴƛŜȍ ƻ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴŜƧ ƧŀƪƻǏŎƛύΦ 

9. hǇǘȅƳŀƭƛȊŀŎƧŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ōƛŜȍŊŎȅŎƘ Ȋ ƳȅǏƭŊ ƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ŜȄ-ante kolejnego programu. bŀǿƛŊȊǳƧŊŎ Řƻ 

ŦǳƴƪŎƧƻƴǳƧŊŎŜƎƻ όŎƘƻŏ ƴƛŜ ǇƻǿǎȊŜŎƘƴƛŜ ŀƪŎŜǇǘƻǿŀƴŜƎƻύ ǿ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊȊŜ ǇƻƎƭŊŘǳΣ ȍŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ 

ŦƻǊƳŀǘȅǿƴŜ ǎǘŀƴƻǿƛŏ ƳŀƧŊ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǿƪƱŀŘ Řƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇƻŘǎǳƳƻǿǳƧŊŎȅŎƘ (Patton 1996, 

tŀǘǘƻƴ мффпΣ /ƘŜƴ мффсŀύΣ ǿ ƻǇŀǊŎƛǳ ƻ ǿȅƴƛƪƛ ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƎƻ ōŀŘŀƴƛŀ Ƴƻȍƴŀ ǎŦƻǊƳǳƱƻǿŀŏ ȊŀƭŜŎŜƴƛŜΣ 

ƛȍ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ōƛŜȍŊŎŜΣ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ ǘ Ǉƻǿƛƴƴȅ ǎǘŀƴƻǿƛŏ ǿƪƱŀŘ ƛ ōȅŏ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴƛŜ 

wykorzystane przy ewaluacji ex-ante ǇǊƻƎǊŀƳǳ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ ƴŀ ƻƪǊŜǎ ǘҌмΦ hȊƴŀŎȊŀ ǘƻ ȊŀǊƽǿƴƻ 

ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŏ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƻƴ-going w procesie ewaluacji ex-ante,  
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Ƨŀƪ ƛ ǿŎȊŜǏƴƛŜƧǎȊŜƎƻ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŀ ƛ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ōƛŜȍŊŎȅŎƘ Ȋ ƳȅǏƭŊ ƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ŜȄ-ante  

ƛ ǿ ǎǇƻǎƽō ȊǿƛťƪǎȊŀƧŊŎȅ ƛŎƘ ǳȍȅǘŜŎȊƴƻǏŏ Ȋ ǘŜƧ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅΦ tƻǎǘǳƭŀǘ ǘŜƴ ǿȅƴƛƪŀ ƳΦƛƴΦ Ȋ ŦŀƪǘǳΣ ȍŜ ǘŀƪ 

ǿƛŜƭŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ǿ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀŎƘ ŦƻǊƳǳƱƻǿŀƴŀ ƧŜǎǘ Ƨǳȍ Ȋ ƳȅǏƭŊ ƻ ƪƻƭŜƧƴȅƳ 

programie operacyjnym. 

10. WŜŘƴŊ Ȋ ǊŜŎŜǇǘ ƴŀ ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŜ ǎǘƻǇƴƛŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƳƻȍŜ ƻƪŀȊŀŏ ǎƛť zmniejszenie liczby 

ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ōŀŘŀƵΦ ² ōŀŘŀƴȅƳ ƻƪǊŜǎƛŜ ŎȊǘŜǊŜŎƘ ƭŀǘ W9 wth ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƱȅ нос ōŀŘŀƵΣ ŎȊȅƭƛ ǏǊŜŘƴƛƻ 

мр ƴŀ ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿƻΣ ŀ ƭƛŘŜǊȊȅ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƭƛ ǇƻƴŀŘ нл όYǳǇƛŜŎ нлмпŘύΦ ½ǊŜŘǳƪƻǿŀƴƛŜ ǘŜƧ ƭƛŎȊōȅ ǿȅŘŀƧŜ 

ǎƛť ǎƱǳǎȊƴŜ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ǿ ǏǿƛŜǘƭŜ ȊƎƱŀǎȊŀƴŜƎƻ ǇǊȊŜȊ ƴƛŜƪǘƽǊŜ ƧŜŘƴƻǎǘƪƛ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜ ǇǊȊŜŎƛŊȍŜƴƛŀ 

ǇǊŀŎŊΦ aƴƛŜƧǎȊŀ ƭƛŎȊōŀ ōŀŘŀƵ Ǉƻǿƛƴƴŀ ǳƳƻȍƭƛǿƛŏ ǇƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛŜ ƛŎƘ ƧŀƪƻǏŎƛΣ ǎƪǳǇƛŜƴƛŜ ǎƛť ƴŀ ǘȅŎƘ 

ŜƭŜƳŜƴǘŀŎƘ ǇǊƻŎŜǎǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ƪǘƽǊŜ Ƴƻȍƴŀ ǇƻǇǊŀǿƛŏΥ ƭŜǇǎȊŜƧ ƛŘŜƴǘȅŦƛƪŀŎƧƛ ǇƻǘǊȊŜō ƛƴŦƻǊƳŀŎȅjnych, 

ƭŜǇǎȊȅƳ ŘƻǇǊŀŎƻǿŀƴƛǳ ƪƻƴŎŜǇŎƧƛ ōŀŘŀƵ όƴǇΦ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛǳ W9 ǿŜ ǿǎǘťǇƴŊ ŀƴŀƭƛȊť ŘŀƴȅŎƘΣ 

ǇƻȊǿŀƭŀƧŊŎŊ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ ƛŎƘ ŘƻǎǘťǇƴƻǏŏ ƛ ǘȅƳ ǎŀƳȅƳ ǿȅƪƻƴŀƭƴƻǏŏ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ 

ōŀŘŀƴƛŀύΣ ǏŎƛǏƭŜƧǎȊŜƧ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ƛ ƴŀŘȊƻǊȊŜ ƴŀŘ ǿȅƪƻƴŀǿŎŀƳƛ ƴŀ ŜǘŀǇƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀcji badania, 

ǇƻǏǿƛťŎŜƴƛǳ ǿƛťƪǎȊŜƧ ǳǿŀƎƛ ǊŜŦƭŜƪǎƧƛ ƴŀŘ ǿȅƴƛƪŀƳƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ŘȅǎƪǳǎƧƛ ƻ ƛŎƘ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛǳΣ 

ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴƛǳ ƛ ŀƴƛƳƻǿŀƴƛǳ ǇǊƻŎŜǎǳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ƛ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΦ 

11. YƻǊȊȅǎǘƴȅƳ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜƳ ȊŜ ǎǘǊƻƴȅ W9 ƳƻƎƱƻ ōȅ ōȅŏ ǘŜȊ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŜ ǎƛť ǿ ǿƛťƪǎȊym stopniu w 

ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ōŀŘŀƵ ǿƱŀǎƴȅŎƘΦ ²ȅƴƛƪŀ ǘƻ Ȋ ƧŜŘƴŜƧ ǎǘǊƻƴȅ Ȋ ŦŀƪǘǳΣ ƛȍ ƴƛŜƪǘƽǊŜ ǘŜƳŀǘȅ ōŀŘŀƵΣ ǇǊȊŜŘŜ 

ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǇǊƻŎŜǎƻǿȅŎƘΣ ǎŊ ōŀǊŘȊƻ ŘƻōǊȊŜ ȊƴŀƴŜ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƻƳ L½Σ ŀ ǘǊǳŘƴŜ Řƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊȊŜȊ 

ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊƽǿΣ ƴƛŜȊƴŀƧŊŎȅŎƘ ǎǇŜŎȅŦƛŎȊƴŜƎƻ ƪƻƴǘekstu danego programu. W efekcie 

Ȋȅǎƪƛ ǿ ǇƻǎǘŀŎƛ ǿƴƛƻǎƪƽǿ κ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ Ȋ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ ōŀŘŀƴƛŀ ǎŊ ƴƛŜǿǎǇƽƱƳƛŜǊƴŜ Řƻ ǿȅǎƛƱƪǳ 

ǿƱƻȍƻƴŜƎƻ ǿ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ ǇǊȊŜǘŀǊƎǳΣ ƴŀŘȊƽǊΣ ƻŘōƛƽǊ ǊŀǇƻǊǘǳΦ Wŀƪ ǇǊȊȅȊƴŀǿŀƭƛ ǊŜǎǇƻƴŘŜƴŎƛ 

ƴƛŜƧŜŘƴƻƪǊƻǘƴƛŜ αƭŜǇǎȊŜ ōŀŘŀƴƛŜ ōȅƭƛōȅ ǿ ǎǘŀƴƛŜ ȊǊƻōƛŏ ǎŀƳƛέΣ ȊŀǘŜƳ ȊŀǎŀŘƴȅƳ ƧŜǎǘ ōȅ Řŀŏ ǎƻōƛŜ 

ǘŀƪŊ ǎȊŀƴǎť ƛ ƻƎǊŀƴƛŎȊȅŏ ǳŘȊƛŀƱ ōŀŘŀƵΣ ƪǘƽǊŜ ƻŦŜǊǳƧŊ ƧŜŘȅƴƛŜ ǿƴƛƻǎƪƛ ƻŎȊȅǿƛǎǘŜ Řƭŀ ƻŘōƛƻǊŎƽǿΦ 

tƻƴŀŘǘƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ ǇƻȊǿƻƭƛ ȊŀǇƻȊƴŀŏ ǎƛť ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƻƳ W9 Ȋ ǇǊƻŎŜǎŜƳ 

badawczym ς wyzwaniaƳƛ ƛ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŀƳƛΣ ƪǘƽǊŜ ǎƛť Ȋ ƴƛƳ ǿƛŊȍŊΦ ¢ƻ Ǉƻǿƛƴƴƻ ǇƻŘƴƛŜǏŏ  

ƛŎƘ ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧŜ ƛ ǇƻȊǿƻƭƛŏ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀŏ ȊŀƭŜŎŜƴƛŜ мΣ ǘȊƴΦ ǘǿƻǊȊȅŏ ƭŜǇǎȊŜΣ ǊŜŀƭƴŜ ƛ ǿȅƪƻƴŀƭƴŜ 

koncepcje badawcze. 

12. !ƴŀƭƛȊŀ ǎǘǳŘƛƽǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǎǳƎŜǊǳƧŜΣ ȍŜ ƪƻǊȊȅǎǘƴȅƳ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜƳΣ Ȋ Ǉǳƴƪǘǳ ǿƛŘȊŜƴƛŀ ǘǊŀŦƴƻǏŎƛ 

ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ όǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ƛŎƘ ǘŜƳŀǘȅƪƛ Ȋ ǇƻǘǊȊŜōŀƳƛ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴȅƳƛ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ L½ύΣ  

jest ǳǎȅǘǳƻǿŀƴƛŜ W9 ǿ ƪƻƳƽǊŎŜ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴŜƧ Ȋŀ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ƛ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ǇǊƻƎǊŀƳŜƳ 

operacyjnymΦ .ƭƛǎƪŀ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎŀ Ȋ ƻǎƻōŀƳƛ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎȅƳƛ ǇǊƻƎǊŀƳŜƳΣ ōŊŘȋ ǿǊťŎȊ ǎŀƳƻŘȊƛŜƭƴŜ 

ǳŎȊŜǎǘƴƛŎǘǿƻ ǿ ǘŀƪƛŎƘ ȊŀŘŀƴƛŀŎƘ ǇƻȊǿƻƭƛ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƻƳ W9 ƭŜǇƛŜƧ ȊǊƻȊǳƳƛŜŏ ǇǊƻōƭŜƳŀǘȅƪť 

ǇǊƻƎǊŀƳǳΣ ŘƻōƛŜǊŀŏ ǘŜƳŀǘȅ ōŀŘŀƵΣ ǿŜǊȅŦƛƪƻǿŀŏ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŏ ǿƴƛƻǎƪƽǿ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ 

ƪƻƳǳƴƛƪƻǿŀŏ ƛŎƘ ǿȅƴƛƪƛΦ YƻƳǳƴƛƪŀŎƧŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ƻŘōȅǿŀƱŀōȅ ǎƛť ǿƽǿŎȊŀǎ ǿ ǿƛťƪǎȊȅƳ ǎǘƻǇƴƛǳ  

ǿ ǎǇƻǎƽō αƴŀǘǳǊŀƭƴȅέ4. YƻƳǇŜǘŜƴŎƧŜ ǘŜ ǳƱŀǘǿƛŊ ǊƽǿƴƛŜȍ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘΦ  

¢ŀƪƛŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎȅƧƴŜ ƳƻȍŜ ǊƻŘȊƛŏ ȊŀǎǘǊȊŜȍŜƴƛŀ Ŏƻ Řƻ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ W9Σ ƧŜŘƴŀƪȍŜ ȍadna  

JE usytuowana ǿ ǊŀƳŀŎƘ L½ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴŀΦ tƻƴŀŘǘƻ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴƻǏŏ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ƪƻƴƛŜŎȊƴŀ  

ǇǊȊȅ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀŎƘΣ ƪǘƽǊȅŎƘ ŦǳƴƪŎƧŊ ƧŜǎǘ ǇƻǇǊŀǿŀ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ŎȊȅ ǊŀŎƧƻƴŀƭƛȊŀŎƧŀ ǇƭŀƴƻǿŀƴƛŀΣ  

                                                           
4 Tak jak ma to miejsce np. w ramach struktury macierzowej zaimplementowanej w Millennium Challenge 
Corporation όa//ύΣ ƎŘȊƛŜ ǇǊŀŎƻǿƴƛŎȅ ǿȅŘȊƛŀƱǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǎŊ ǊƽǿƴƻŎȊŜǏƴƛŜ ŎȊƱƻƴƪŀƳƛ ȊŜǎǇƻƱƽǿ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƧŊŎȅŎƘ 
Ȋŀ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴŜ ǇǊƻƎǊŀƳȅ ǇƻƳƻŎȅΣ ǿƛťŎ ǎǿƻƧŊ ƻōŜŎƴƻǏŎƛŊ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜ ǿƴƻǎȊŊ ǿƛŜŘȊť ȊŘƻōȅǘŊ ǿ ƧŜŘƴƻǎǘŎŜ 
ewaluacyjnej w proces podejmowania decyzji (Olejniczak et al. 2014). 
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ŀ ǘŜ ǎǘŀƴƻǿƛŊ ȊŘŜŎȅŘƻǿŀƴŊ ǿƛťƪǎȊƻǏŏ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ tƻȊƻǎǘŀƱŜ ōŀdania powinny  

ōȅŏ ȊƭŜŎŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ǇƻŘƳƛƻǘȅ ŦŀƪǘȅŎȊƴƛŜ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴŜ ƻŘ L½Σ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ȊŀƭŜŎŜƴƛŜƳ мпΦ 

13. ½ŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧŊ Ƨŀƪƻ ŎŀƱƻǏŎƛƻǿȅƳ ǇǊƻŎŜǎŜƳΦ ² ŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿŀŎƘ ōǊŀƪƻǿŀƱƻ 

ŎŀƱƻǏŎƛƻǿŜƎƻΣ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƎƻ ǇƻŘŜƧǏŎƛŀ Řƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ tƭŀƴȅ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƛ ǇǊƻcedury realizacji ewaluacji 

ƴŀƭŜȍŀƱƻōȅ ǳȊǳǇŜƱƴƛŏ ƻ Ƨŀǎƴƻ ȊŘŜŦƛƴƛƻǿŀƴŜ ŦǳƴƪŎƧŜ κ ŎŜƭŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ȊŜ ǿǎƪŀȊŀƴƛŜƳ ƪǘƽǊŜ ŦǳƴƪŎƧŜ 

ƴŀ ƧŀƪƛƳ ŜǘŀǇƛŜ ǎŊ ŘƻƳƛƴǳƧŊŎŜΦ 5ƻ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ŦǳƴƪŎƧƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǘǊȊŜōŀ ŘƻǇŀǎƻǿŀŏ ƳΦƛƴΦ ǊƽȍƴŜ 

ǎǇƻǎƻōȅ ǊƻȊǇƻǿǎȊŜŎƘƴƛŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿΦ tǊƻŎŜǎ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ŎȅƪƭƛŎȊƴƛŜ ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴȅ  

ƛ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴȅΣ ǘȊƴΦ ƧŜƎƻ ŎŜƭŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ ŘƻǇǊŜŎȅȊƻǿŀƴŜ ǿǎƪŀȋƴƛƪŀƳƛΣ ŀ ƛŎƘ ǇƻƳƛŀǊ ƛ ŜǿŜƴǘǳŀƭƴŜ 

ƻŘŎƘȅƭŜƴƛŀ ǎǘŀƴƻǿƛŏ ǇƻŘǎǘŀǿť ƳƻŘȅŦƛƪŀŎƧƛ ǎǇƻǎƻōǳ ǿ Ƨŀƪƛ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŀ ƧŜǎǘ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀΦ  

hŎŜƴŀ ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŎƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƛ ǎǳƎŜǎǘƛŜ ȊƳƛŀƴ Ǉƻǿƛƴƴȅ ǎǘŀƴƻǿƛŏ ƻōƻǿƛŊȊƪƻǿȅ ŜƭŜƳŜƴǘ ǊƻŎȊƴŜƎƻ 

ǇƻŘǎǳƳƻǿŀƴƛŀ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ ² ŘƛŀƎƴƻȊƛŜ ƭƻƪŀƭƴŜƎƻ ǎȅǎǘŜƳǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇƻƳƻŎƴȅ ƳƻȍŜ ƻƪŀȊŀŏ  

ǎƛť ƳƻŘŜƭ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ōŀŘŀƵΣ ƪǘƽǊȅ ǎǘǿƻǊȊƻƴƻ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƎƻ ōŀŘŀƴƛŀ ƛ ƪǘƽǊȅ 

prȊŜŘǎǘŀǿƛƻƴƻ ǿ ŀƴŜƪǎƛŜΦ hōŜƧƳǳƧŜ ƻƴ ȊŜǎǘŀǿ ŎȊȅƴƴƛƪƽǿ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴŀ ǊƽȍƴȅŎƘ 

ŜǘŀǇŀŎƘ ǇǊƻŎŜǎǳΣ ƪǘƽǊŜ Ȋ ǇƻǿƻŘȊŜƴƛŜƳ Ƴƻȍƴŀ ǎǘƻǎƻǿŀŏ Ƨŀƪƻ ƪǊȅǘŜǊƛŀ ƻŎŜƴȅ ƭƻƪŀƭƴŜƎƻ ǎȅǎǘŜƳǳ 

ewaluacji.   

14. ½ƭŜŎŀƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǊƻȊƭƛŎȊŀƧŊŎȅŎƘ ŜŦŜƪǘȅ ǇǊȊŜȊ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜ ƛƴǎǘȅǘǳŎje. Przedstawiciele IZ,  

ǿ ǘȅƳ W9 ōťŘŊŎȅ ǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘŀƳƛ ǿȅǿƛŀŘƽǿ ǘǿƛŜǊŘȊŊΣ ȍŜ ǿƛťƪǎȊƻǏŏ ōŀŘŀƵ ƴƛŜ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀ ƛƳ ƴƻǿŜƧ 

ǿƛŜŘȊȅΦ ² ōŀŘŀƴƛŀŎƘ ƴƛŜ ǇƻƧŀǿƛŀƧŊ ǎƛť ǊƽǿƴƛŜȍ ǘǊŜǏŎƛ ƪƻƴǘǊƻǿŜǊǎȅƧƴŜΣ ǘǊǳŘƴŜ Řƻ ȊŀŀƪŎŜǇǘƻǿŀƴƛŀ 

Řƭŀ ƻŘōƛƻǊŎƽǿΦ wŜǎǇƻƴŘŜƴŎƛ ǇǊȊȅȊƴŀƧŊ ǊƽǿƴƛŜȍΣ ȍŜ ƴŀ ŜǘŀǇƛŜ ƻŘōƛƻǊǳ ǊŀǇƻǊǘǳ ȊŘŀǊȊŀ  

ƛƳ ǎƛť αǇƻǇǊŀǿƛŀŏέ ǊŀǇƻǊǘΣ ƳƻŘȅŦƛƪƻǿŀŏ ƧŜƎƻ ǘǊŜǏŏΦ ½ ŘǊǳƎƛŜƧ ǎǘǊƻƴȅ ȊŀƳŀǿƛŀƧŊŎȅ ȊŀǳǿŀȍŀƧŊΣ  

ŀ ǿȅƪƻƴŀǿŎȅ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊȊȅȊƴŀƧŊΣ ȍŜ ƴŀǳŎȊȅƭƛ ǎƛť ǇǊƻŘǳƪƻǿŀƴƛŀ ǊŀǇƻǊǘƽǿ ǇǊƻǎǘȅŎƘ ƛ ƴƛŜƛǎǘƻǘƴȅŎƘΣ 

ƎŘȅȍ ǘŀƪƛŜ ǎŊ ǎȊȅōƪƻ ƛ ōŜȊ ǇǊƻōƭŜƳƽǿ ǇǊȊȅƧƳƻǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ȊŀƳŀǿƛŀƧŊŎȅŎƘΣ ƪǘƽǊȊȅ ǊƽǿƴƻŎȊŜǏƴƛŜ  

ǎŊ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ǇƻŘƳƛƻǘŜƳ ǿ ǊŀǇƻǊŎƛŜ ƻŎŜƴƛŀƴȅƳΦ ² ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ǇƻǿȅȍǎȊȅƳ ǇǊƻǇƻƴǳƧŜ  

ǎƛť ōȅ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ ŎȊťǏŏ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ όǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǇƻŘǎǳƳƻǿǳƧŊŎȅŎƘ ŜŦŜƪǘȅ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 

programu) zlecana i finansowŀƴŀ ōȅƱŀ ǇǊȊŜȊ ǇƻŘƳƛƻǘ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅΣ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴȅ ƻŘ L½ ŘŀƴŜƎƻ 

ǇǊƻƎǊŀƳǳ όƧŜŘȅƴȅƳ ƪŀƴŘȅŘŀǘŜƳ ǿȅŘŀƧŜ ǎƛť YǊŀƧƻǿŀ WŜŘƴƻǎǘƪŀ 9ǿŀƭǳŀŎƧƛ ȊƭƻƪŀƭƛȊƻǿŀƴŀ ǿ aLwύΦ 

5ƻǇƛŜǊƻ ǘŀƪŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ōťŘȊƛŜ ƳƻƎƱŀ ōȅŏ ǘǊŀƪǘƻǿŀƴŀ Ƨŀƪƻ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŀ ƛ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴŀΣ  

ǇǊȊŜȊ ǘƻ ǿ ǿƛťƪǎȊȅƳ ǎǘƻǇƴƛǳ ƻōƛŜƪǘȅǿƴŀ ƛ ōȅŏ ƳƻȍŜ ǇƻǊǳǎȊŀƧŊŎŀ ƪǿŜǎǘƛŜ ƪƻƴǘǊƻǿŜǊǎȅƧƴŜΣ  

ŀƭŜ ōŀǊŘȊƛŜƧ ǳȍȅǘŜŎȊƴŜ Řƭŀ L½Φ 

15. {ȊŀƴǎŊ ƴŀ ƴƻǿŊ ƧŀƪƻǏŏ ǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ wth ƳƻȍŜ ōȅŏ ǊƻȊǿƛƧŀƴƛŜ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ L½ ȊŜ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƛŜƳ 

naukowymΦ Wŀƪ ǇƻƪŀȊŀƱƻ ōŀŘŀƴƛŜΣ ƻōŜŎƴȅ ǳŘȊƛŀƱ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ōŀŘŀǿŎȊȅŎƘ ƛ ǳŎȊŜƭƴƛ ǿȅȍǎȊȅŎƘ ǿǏǊƽŘ 

ǿȅƪƻƴŀǿŎƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ wth ƧŜǎǘ ōŀǊŘȊƻ ƴƛǎƪƛ όоΣс҈ύΦ hōƛŜ ǎǘǊƻƴȅ ƳŀƧŊ ǎƻōƛŜ ǿƛŜƭŜ Řƻ ȊŀƻŦŜǊƻǿŀƴƛŀΦ 

W9 ŘȅǎǇƻƴǳƧŊ ŎƛŜƪŀǿȅƳ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘŜƳ ōŀŘŀƴƛŀΣ ǊƻȊƭŜƎƱȅƳ ȊŀǎƻōŜƳ ŘŀƴȅŎƘ ƴŀ ƧŜƎƻ ǘŜƳŀǘ ƛ ǏǊƻŘƪŀƳƛ 

ƴŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ōŀŘŀƵΦ !ƪŀŘŜƳƛŎȅ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ǿ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ōŀŘŀƵ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ ƛ ǊƻȊƭŜƎƱŊ 

ǿƛŜŘȊť ǿ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŎƘ ŘȊƛŜŘȊƛƴŀŎƘ όƻōǳ ǘȅŎƘ ǊȊŜŎȊȅ ŎȊťǎǘƻ ōǊŀƪǳƧŜ ƻōŜŎƴȅƳ ǿȅƪƻƴŀǿŎƻƳ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛύΦ tǊƻǇƻƴƻǿŀƴŀ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎŀ ƴƛŜ Ƴǳǎƛ ǇƻƭŜƎŀŏ ƧŜŘȅƴƛŜ ƴŀ ȊƭŜŎŀƴƛǳ ōŀŘŀƵ ƧŜŘƴƻǎǘƪƻƳ 

ƴŀǳƪƻǿȅƳΣ ŀƭŜ ǊƽǿƴƛŜȍ ƴŀ ȊŀǘǊǳŘƴƛŀƴƛǳ όƴŀ ǳƱŀƳŜƪ Ŝǘŀǘǳύ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ ƴŀǳƪƻǿȅŎƘΣ 

ƻǊƎŀƴƛȊƻǿŀƴƛǳ ǎǘŀȍȅ Řƭŀ ŘƻƪǘƻǊŀƴǘƽǿΣ ǿȊŀƧŜƳƴȅƳ ƪƻƳǳƴƛƪƻǿŀƴƛǳ ƛ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƴƛǳ ǇƻǘǊȊŜō  

όƴǇΦ ǳŎȊŜƭƴƛŀ ǿ ōŀŘŀƴƛŀŎƘ ǿƱŀǎƴȅŎƘ ƳƻƎƱŀōȅ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀŏ ǿŊǘƪƛ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ƛǎǘƻǘƴŜ Řƭŀ L½ wth  

ƛ ƻŘǿǊƻǘƴƛŜ ǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ƴƻȍƴŀ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŏ ǇǊƻōƭŜƳȅ ŎƛŜƪŀǿŜ Řƭŀ ƴŀǳƪƻǿŎƽǿύΦ bŀǿƛŊȊŀƴƛŜ 

ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ƳƻȍŜ ǇƻƳƽŎ ƻƎǊŀƴƛŎȊȅŏ ǇǊƻōƭŜƳ ƴƛǎƪƛŜƧ ƧŀƪƻǏŎƛ ƳŜǘƻŘȅƪƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ tƻƴŀŘǘƻ ƛǎǘƴƛŜƧŜ 

ǎȊŀƴǎŀΣ ōȅ ǿƛťŎŜƧ ōŀŘŀƵ ƻŦŜǊƻǿŀƱƻ ǿƛŜŘȊť ƻƎƽƭƴŊΣ ƳƻȍƭƛǿŊ Řƻ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǇǊȊy realizacji innych 
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ǇƻŘƻōƴȅŎƘ ƛƴǘŜǊǿŜƴŎƧƛΣ ŀ ƴƛŜ ǘŀƪ Ƨŀƪ ƻōŜŎƴƛŜ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŊΣ ƻǎŀŘȊƻƴŊ ǿ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ƧŜŘƴŜƎƻ 

ƪƻƴƪǊŜǘƴŜƎƻ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ƛ ƧŜƎƻ ǇǊƻōƭŜƳƽǿΣ ŀ ǇǊȊŜȊ ǘƻ ǎȊȅōƪƻ ǎƛť ŘŜȊŀƪǘǳŀƭƛȊǳƧŊŎŊ5. 

16. tƻȊŀ ǇƻǇǊŀǿƛŀƴƛŜƳ ǇǊƻŎŜǎǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ǿǎƪŀȊŀƴŜ ǿȅŘŀƧŜ ǎƛť ǊƽǿƴƛŜȍ dostosowanie programu 

ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻΣ ŀ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǎǇƻǎƻōǳ ƧŜƎƻ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ Řƻ ƛŘŜƛ evidence based policy ǘŀƪΣ ȍŜōȅ 

ȊǿƛťƪǎȊȅŏ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛŀ ŘŜŎȅȊƧƛΦ 

tǊƻǇƻƴǳƧŜ ǎƛť ǎǘƻǎƻǿŀŏ ƴŀōƻǊȅ ǇƛƭƻǘŀȍƻǿŜΣ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀŏ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ н ƴŀōƻǊȅ ǿ ƪŀȍŘȅƳ Ȋ ŘȊƛŀƱŀƵ 

wth ǿ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƳ ƻŘǎǘťǇƛŜ ŎȊŀǎƻǿȅƳΣ ǘŀƪ ōȅ ǿƴƛƻǎƪƛ Ȋ ŀƴŀƭƛȊȅ ǇƛŜǊǿǎȊŜƎƻ ƴŀōƻǊǳ ƳƻƎƱȅ ōȅŏ 

wykorzystane w drugim. 

Rycina 1 Wykorzystanie ewaluacji ς naiwne oczekiwanie? 

 

¾ǊƽŘƱƻΥ Opracowanie ǿƱŀǎƴŜ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ YƛƴƎ όмффуύΣ .ƛǊƪŜƭŀƴŘ Ŝǘ ŀƭΦ όнллрύΣ !ƭǾƛǊŀ Ŝǘ ŀƭΦ όнлмнύΣ 

Patton (1997), Dehar (1993). 

 

² ƭƛǘŜǊŀǘǳǊȊŜ ƻŎȊŜƪƛǿŀƴƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ŎȊťǎǘƻ ǳȊƴŀǿŀƴŜ ƧŜǎǘ Ȋŀ ƴŀƛǿƴŜ όǊȅŎƛƴŀ мύΦ 

bŀƛǿƴȅƳ ōȅƱƻōȅ ǊƽǿƴƛŜȍ ǎǇƻŘȊƛŜǿŀŏ ǎƛťΣ ȍŜ ǿŘǊƻȍŜƴƛŜ Ǉrzedstawionych w tym opracowaniu 

ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ōťŘȊƛŜ ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎȅƳ ǿŀǊǳƴƪƛŜƳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ǇƻƭǎƪƛŜƧ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛΦ 

bƛŜƳƴƛŜƧ ƛŎƘ ǿŘǊƻȍŜƴƛŜ ƳƻȍŜ ǇƻǇǊŀǿƛŏ ŦǳƴƪŎƧƻƴƻǿŀƴƛŜ ǎȅǎǘŜƳǳ ƛ ǳȍȅǘŜŎȊƴƻǏŏ ǇǊƻŘǳƪǘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ 

ǘȊƴΦ ǎǇǊŀǿƛŏΣ ȍŜ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴŀ ǿƛŜŘȊŀ ōťŘȊƛŜ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƴŀ ŘŜŎȅŘŜƴǘƻƳ ǿ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƳ ƳƻƳŜƴŎƛŜ  

ƛ ǿ ǇǊȊȅǎǘťǇƴȅ ǎǇƻǎƽōΦ bƛŜ ƧŜǎǘ ǘƻ ǿŀǊǳƴŜƪ ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎȅ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ŀƭŜ ƳƻȍŜ Řŀŏ 

ƧŜŘƴƻǎǘƪƻƳ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅƳ ƪƻƳŦƻǊǘ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŎƛΣ ȍŜ ȊǊƻōƛƱȅ ǘȅƭŜ ƛƭŜ ƳƻƎƱȅ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǎǿƻƧŜƎƻ ȊŀƪǊŜǎǳ 

kompetencƧƛΣ ōȅ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜ ōȅƱȅ ǊȊŜŎȊȅǿƛǏŎƛŜ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ǿ ƻǇŀǊŎƛǳ ƻ ǊȊŜǘŜƭƴŊ ǿƛŜŘȊťΦ   

 

  

                                                           
5 wŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŀ ǘŀ ƴŀǿƛŊȊǳƧŜ Řƻ ƪƻƴŎŜǇŎƧƛ ōǊƻƪŜǊŀ ǿƛŜŘȊȅΣ ƪǘƽǊŊ Ƨŀƪƻ ǊŀƳȅ Řƭŀ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ 
ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿƻ ȊŀǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀƱ hƭŜƧƴƛŎȊŀƪ ƛ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎƻǿƴƛŎȅ όнлмпύΦ 
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!ƴŜƪǎ м {ȊŎȊŜƎƽƱƻǿȅ ƳƻŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Tomasz Kupiec 

Uwarunkowania procesu 
ewaluacji 

(U1) Bliskie otoczenie JE: 

¶ nastawienie kierownictwa 

¶ ƴŀǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ǿŘǊŀȍŀƧŊŎȅŎƘΣ 
ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳŜƳ  

¶ ƴŀǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ƪƻƳƽǊƪƛ t½t 
 
(U2) Dalsze otoczenie JE 

¶ ǎǇƻǎƽō podejmowania decyzji 

¶ kontekst polityczno ς decyzyjny 
 
ό¦оύ 9ƭŀǎǘȅŎȊƴƻǏŏ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ 
programem 
ό¦пύ YƻƴƪǳǊǳƧŊŎŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ 
 
 

 

Planowanie procesu ewaluacji 

 (P1) Charakterystyka JE: 

¶ umiejscowienie JE w strukturze 
ǳǊȊťŘǳ 

¶ zasoby kadrowe 

¶ ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧŜ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ 

¶ ƱŊŎȊŜƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ȋ ƛƴƴȅƳƛ 
ƻōƻǿƛŊȊƪŀƳƛ 
 

(P2) .ǳŘȍŜǘ ƴŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧť 
(P3) Procedury realizacji 

 

Realizacja procesu ewaluacji 
ό5мύ tǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƵ ƴŀ ǊȊŜŎȊ ǊƻȊǿƻƧǳ ƪǳƭǘǳǊȅ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƧ 

Planowanie i zlecanie 
ōŀŘŀƵ 

Realizacja badania Produkty badania 

ό½мύ ¢ǊŀŦƴƻǏŏ ōŀŘŀƵΥ 

¶ wynikanie badania z 
potrzeb 

¶ moment realizacji 
  
(½нύ tƻǇǊŀǿƴƻǏŏ ȊŀƱƻȍŜƵ 
badawczych: 

¶ ǇƻǿƛŊȊŀƴƛŜ ǇȅǘŀƵ Ȋ 
celami, potrzebami 
informacyjnymi 

¶ ȊŀƱƻȍŜƴƛŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŎȊƴŜ 

¶ czas przeznaczony na 
badanie 
  

(½оύ ²ȅōƽǊ ǿȅƪƻƴŀǿŎȅ 

¶ kryteria wyboru oferty 

¶ ǿŀǊǘƻǏŏ ŘƻŘŀƴŀ ƻŦŜǊty 

¶ ǇƻǘŜƴŎƧŀƱ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊŀ 
 
 

όwмύ WŀƪƻǏŏ ǇǊƻŎŜǎǳ 
badawczego  

¶ ƧŀƪƻǏŏ ŘƻǎǘťǇƴȅŎƘ ŘŀƴȅŎƘ 

¶  sumienna realizacja 
metod zbierania danych 

¶ ǇƻǇǊŀǿƴƻǏŏ ŀƴŀƭƛȊȅ ƛ 
ǿȅŎƛŊƎŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ 
 
όwнύ ½ŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŜ 
interesariuszy w proces 
badania 
 
όwоύ bŀŘȊƽǊ ȊƭŜŎŀƧŊŎŜƎƻ ƴŀ 
etapie realizacji badania 
 

ό.мύ WŀƪƻǏŏ ǊŀǇƻǊǘǳ 

¶ ǎǇŜƱƴƛŀƴƛŜ ƻŎȊŜƪƛǿŀƵ 
informacyjnych 

¶ ƪƻƳǇƭŜǘƴƻǏŏ 

¶ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŏ ǿƴƛƻǎƪƽǿ 

¶ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴƻǏŏ 
rekomendacji  
 

(B2) Stworzona wiedza 

¶ odkrywcza / oczywista 

¶ kontrowersyjna / 
akceptowalna 

¶ ƛǎǘƻǘƴŀ κ ƴƛŜȊƴŀŎȊŊŎŀ 

¶ diagnostyczna / 
preskryptywna 

 

Wsparcie procesu 
ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ 

(W1) Strategia 
rozpowszechniania 
ǿȅƴƛƪƽǿ 

 (W2) Praktyki 
refleksji 

(W3) Akumulacja 
wiedzy 

 ό²пύ ½ŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ƛ 
monitorowanie 
rekomendacji 

 

ό/ύ hƪǊŜǏƭŜƴƛŜ ŎŜƭƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 

¦ȍȅŎƛŜ 
ewaluacji 

όWмύ ¦ȍȅŎƛŜ 
instrumentalne 
 
όWнύ ¦ȍȅŎƛŜ 
koncepcyjne 

 

(K) Kontrola procesu ewaluacji 
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Dr Katarzyna Hermann-tŀǿƱƻǿǎƪŀ6 

wƻƭŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǿ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛǳ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 

ς ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ Ȋ ǇǊƻƧŜƪǘǳ α²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ς 

ƳŜŎƘŀƴƛȊƳȅ ƴŀŘȊƻǊǳ ƻōȅǿŀǘŜƭǎƪƛŜƎƻέ 

²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť, ŀ ȊŀƱƻȍŜƴƛŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ  
5ƻ ǊŊƪ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ ǘǊŀŦƛŀƧŊ ǊŀǇƻǊǘȅΣ ŜƪǎǇŜǊǘȅȊȅΣ ƻǇǊŀŎƻǿŀƴƛŀ ȊŀƳŀǿƛŀƴŜ ƴŀ Ǉotrzeby 
ǘǿƻǊȊŜƴƛŀ ƛ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ƛƴǘŜǊǿŜƴŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΦ ²ƛŜŘȊŀ ǿ ƴƛŎƘ ȊŀǿŀǊǘŀ ǎƱǳȍȅŏ Ƴŀ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛǳ 
ŘŜŎȅȊƧƛ Ŏƻ Řƻ ƪǎȊǘŀƱǘǳ Ǉƻƭƛǘȅƪ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΦ WŜŘƴȅƳ ȊŜ ȋǊƽŘŜƱ ȊŀǎƛƭŀƧŊŎȅƳ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ǿƛŜŘȊŊ ƧŜǎǘ 
system ewaluacyjny stworzony w Polsce w ramach polityki sǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9Φ 5ƻǎǘŀǊŎȊŀ ƻƴ ŎƻǊƻŎȊƴƛŜ 
ȊƴŀŎȊŊŎŊ ƭƛŎȊōť ǇǊƻŘǳƪǘƽǿ ǇǊƻŎŜǎǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ǇƻǎǘŀŎƛ ǊŀǇƻǊǘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΦ  
{ȊŀŎǳƧŜ ǎƛťΣ ȍŜ ƴŀ ȊƭŜŎŜƴƛŜ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴŜƧ ǿ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 ǿ tƻƭǎŎŜ  
ƻŘ нллп Ǌƻƪǳ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴƻ ƻƪƻƱƻ ǘȅǎƛŊŎŀ ōŀŘŀƵ7.  

9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ǎƱǳȍȅŏ Ƴŀ ǇƻǇǊŀǿƛŜ ƧŀƪƻǏŎƛ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ ǇƻǇǊȊŜȊ ƛŎƘ ƻŎŜƴť ǇƻŘ ƪŊǘŜƳ 
ǊƽȍƴȅŎƘ ƪǊȅǘŜǊƛƽǿ όǘƧΦ ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŎƛΣ ŜŦŜƪǘȅǿƴƻǏŎƛΣ ǳȍȅǘŜŎȊƴƻǏŎƛ ƛǘǇΦ8). W przypadku ewaluacji 
interwencji publicznych finansowanych z funduszy unijnych wiedza zebrana w trakcie tego procesu 
Ǉƻǿƛƴƴŀ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀŏ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ όǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛύ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ƳƻȍƭƛǿȅŎƘ ǎǇƻǎƻōƽǿ ǇƻǇǊŀǿȅ ǇǊƻŎŜǎƽǿ 
ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǇǊƻƎǊŀƳŀƳƛ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅƳƛ ƛ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǏǊƻŘƪƽǿ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ǳƴƛƧƴȅŎƘΦ 5ƭŀ ǎǇǊŀǿƴŜƎƻ 
ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǘŊ ǿƛŜŘȊŊ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǎȅǎǘŜƳǳ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ǳǘǿƻǊȊƻƴƻ ǊƽǿƴƛŜȍ ǎǇŜŎƧŀƭƴŜ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ  
tj. bazť ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ9 oraz Zintegrowany {ȅǎǘŜƳ ½ŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ²ƴƛƻǎƪŀƳƛ ƛ wŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŀƳƛ10.  

Niemniej, mimo tycƘ ǊƻȊǿƛŊȊŀƵ ǇƻŘ ȊƴŀƪƛŜƳ ȊŀǇȅǘŀƴƛŀ ǎǘŀƧŜ ǎǘƻǇƛŜƵ ƛ ǎǇƻǎƽō ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ 
ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ǇǳōƭƛŎȊƴŊΦ Wŀƪ ȊŀǳǿŀȍŀƧŊ ƴƛŜƪǘƽǊȊȅ ōŀŘŀŎȊŜΥ α½ŀǊƽǿƴƻ 
ǇƻǿǎȊŜŎƘƴŜ ƻŘŎȊǳŎƛŀ ǳŎȊŜǎǘƴƛƪƽǿ ǎȅǎǘŜƳǳΣ Ƨŀƪ ƛ ǿȅƴƛƪƛ ǳǎȅǎǘŜƳŀǘȅȊƻǿŀƴȅŎƘ ŀƴŀƭƛȊ ǿǎƪŀȊǳƧŊΣ ȍŜ 
ǇǊƻŘǳƪŎƧŀ ōŀŘŀƵ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪƱŀŘŀ ǎƛť ƴŀ ƛŎƘ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ǘǿƻǊȊŜƴƛŀ ƛ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ 
interwencjami publicznymi11έ. YǿŜǎǘƛŀ ǎƪǳǘŜŎȊƴŜƎƻ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǇǊƻŎŜǎƽǿ ŘŜŎȅȊȅƧƴȅŎƘ ȊŜōǊŀƴŊ ǿƛŜŘȊŊ 
ƧŜǎǘ ǇǊƻōƭŜƳŜƳ ȊŀǳǿŀȍŀƴȅƳ ǇǊȊŜȊ ǎŀƳŊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ǇǳōƭƛŎȊƴŊΦ 5ƭŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘǳ ǘŜƳŀǘȅƪŀ X 
Konferencji Ewaluacyjnej ȊƻǊƎŀƴƛȊƻǿŀƴŜƧ ǇǊȊŜȊ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿƻ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ƛ wƻȊǿƻƧǳ ƻǊŀȊ tƻƭǎƪŊ 
!ƎŜƴŎƧť wƻȊǿƻƧǳ tǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊŎȊƻǏŎƛ ǿ ²ŀǊǎȊŀǿƛŜ ǿ нлмп Ǌƻƪǳ ŘƻǘȅŎȊȅƱŀ ǿƱŀǏƴƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ 
ǿȅƴƛƪƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ tǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴŀ Ȋ ǘŜƧ ƻƪŀȊƧƛ ǇǳōƭƛƪŀŎƧŀ YǊŀƧƻǿŜƧ WŜŘƴƻǎǘƪƛ 9ǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƧ ǇƻǏǿƛťŎƻƴŀ 

                                                           
6 Fundacja IDEA Rozwoju 
7 P. Herman, YƻƳŜƴǘŀǊȊŜ ŜƪǎǇŜǊǘƽǿ Řƻ ǊƻȊŘȊƛŀƱǳΥ .ǊƻƪŜǊȊȅ ǿƛŜŘȊȅΦ bƻǿŜ ǎǇƻƧǊȊŜƴƛŜ ƴŀ Ǌƻƭť ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ 
ewaluacyjnych, w: A. Haber, K. Olejniczak (red.), όwύŜǿŀƭǳŀŎƧŀ нΦ ²ƛŜŘȊŀ ǿ ŘȊƛŀƱŀƴƛǳ, PARP, Warszawa 2014, s. 
116. 
8 ²ƛťŎŜƧ ƴŀ ǘŜƴ ǘŜƳŀǘ ƪǊȅǘŜǊƛƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΥ {Φ .ƛŜƴƛŀǎΣ tΦ {ǘǊȊťōƻǎȊŜǿǎƪƛΣ 9Φ hǇŀƱƪŀ [red.], Ewaluacja. 
tƻǊŀŘƴƛƪ Řƭŀ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012. 
9 Baza gromadzi ǊŀǇƻǊǘȅ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜ Ȋ ōŀŘŀƵ ȊƭŜŎŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧŜ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜ ƛ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎȊŊŎŜ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ 
ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 ǿ tƻƭǎŎŜΦ .ŀȊŀ ŘƻǎǘťǇƴŀ ƧŜǎǘ ƴŀ ǎǘǊƻƴƛŜΥ 
https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Wyniki_badan.aspx  
10 ½ƛƴǘŜƎǊƻǿŀƴȅ {ȅǎǘŜƳ ½ŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ²ƴƛƻǎƪŀƳƛ ƛ wŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŀƳƛ ǎƱǳȍȅ koordynacji i monitorowaniu procesu 
ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΦ ½ŀƱƻȍŜƴƛŀ ǎȅǎǘŜƳǳ ŘƻǎǘťǇƴŜ ǎŊ ƴŀ ǎǘǊƻƴƛŜΥ 
https://www.ewaluacja.gov.pl/dokumenty_ewaluacyjne/strony/dokumenty_systemowe.aspx. 
11 K. Olejniczak, T. Kupiec, E. Raimondo, .ǊƻƪŜǊȊȅ ǿƛŜŘȊȅΦ bƻǿŜ ǎǇƻƧǊȊŜƴƛŜ ƴŀ Ǌƻƭť ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ, w: . 
Haber, K. Olejniczak [red.], (R)ewalǳŀŎƧŀ нΦ ²ƛŜŘȊŀ ǿ ŘȊƛŀƱŀƴƛǳ, PARP, Warszawa 2014, s. 67. Dla potwierdzenia 
ǎǿƻƧŜƧ ǘŜȊȅ ŀǳǘƻǊȊȅ ŀǊǘȅƪǳƱǳ ǇƻǿƻƱǳƧŊ ǎƛť ƴŀ ǿŎȊŜǏƴƛŜƧǎȊŜ ŀǊǘȅƪǳƱȅ ǿ ǘȅƳ ƻōǎȊŀǊȊŜΥ YΦ hƭŜƧƴƛŎȊŀƪ όнлмоύΣ 
Mechanisms Shaping Evaluation System ς A Case of Poland 1999-2010Σ α9ǳǊƻǇŜ-Aǎƛŀ {ǘǳŘƛŜǎέ, 65(8), 1642-1666 
oraz T. Kupiec, ¦ȍȅǘŜŎȊƴƻǏŏ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ƨŀƪƻ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǊŜƎƛƻƴŀƭƴȅƳƛ ǇǊƻƎǊŀƳŀƳƛ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅƳƛΣ 
α{ǘǳŘƛŀ wŜƎƛƻƴŀƭƴŜ ƛ [ƻƪŀƭƴŜέΣ нόрсύΣ рн-67. 
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ȊƻǎǘŀƱŀ ǇƻǎȊǳƪƛǿŀƴƛǳ ŘƻōǊȅŎƘ ǇǊŀƪǘȅƪ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ Řƭŀ ǇƻǇǊŀǿȅ 
ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŎƛ ƛ ŜŦŜƪǘȅǿƴƻǏŎƛ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 ǿ tƻƭǎŎŜ12.  

5Ŝōŀǘŀ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ 
istotna w momencie przechodzenia z jednej perspektywy finansowej (2007-2013) do kolejnej  
(2014-2020)Φ WŜǎǘ ǘƻ ƳƻƳŜƴǘΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ Ƴƻȍƴŀ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǊŜŦƻǊƳť ǎȅǎǘŜƳǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ 
ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 ƪƻǊȊȅǎǘŀƧŊŎ Ȋ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ ƛ ǿƛŜŘȊȅ ȊŜōǊŀƴŜƧ w okresie 2007-нлмоΦ ½ŀǿŀǊǘŜ ǿ ǿȅȍŜƧ 
ǿǎǇƻƳƴƛŀƴŜƧ ǇǳōƭƛƪŀŎƧƛ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿ tƻƭǎŎŜ ǇƻƪŀȊǳƧŊΣ ȍŜ ōŀŘŀƴƛŀ 
ewaluacyjne przeprowadzone w okresie 2007-нлмо ǿǇƱȅǿŀƧŊ ƴŀ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ƴƻǿŜƧ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅΣ 
ǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ƧŜǏƭƛ ǇŜƱƴƛŊ ƻƴŜ ŦǳƴƪŎƧť ǎȅƴǘŜǘȅȊǳƧŊŎŊ ς ȊōƛŜǊŀƧŊŎŊ ǿƛŜŘȊť Ȋ ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎ 
ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ōŀŘŀƵ13Φ bƛŜƳƴƛŜƧΣ ǇǊȊȅƪƱŀŘ ȊŜōǊŀƴȅŎƘ ƴŀƧƭŜǇǎȊȅŎƘ ŘƻōǊȅŎƘ ǇǊŀƪǘȅƪ ƴƛŜ ƻȊƴŀŎȊŀΣ  
ȍŜ ǿ ŎŀƱȅƳ ǎȅǎǘŜƳƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 ƛǎǘƴƛŜƧŜ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛ ǇƻǘŜƴŎƧŀƱ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ  
Řƻ ŀōǎƻǊǇŎƧƛ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƵ Řƻ ƻƪǊŜǎǳ нлмп-2020. 

² ǘȅƳ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜΣ CǳƴŘŀŎƧŀ L59! wƻȊǿƻƧǳ ǊƻȊǇƻŎȊťƱŀ ǿ нлмп Ǌƻƪǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ǇǊƻƧŜƪǘǳ  
ǇǘΦ α²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ς ƳŜŎƘŀƴƛȊƳȅ ƴŀŘȊƻǊǳ ƻōȅǿŀǘŜƭǎƪƛŜƎƻέΦ  
tƻƳȅǎƱ ƴŀ ǇǊƻƧŜƪǘ ǿȅǊƽǎƱ Ȋ ǇǊȊŜƪƻƴŀƴƛŀΣ ȍŜ Ƴƻȍƴŀ ǇǊƽōƻǿŀŏ ȊǿƛťƪǎȊȅŏ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ zebranej 
w okresie 2007-2013 dla lepszego zaprogramowania perspektywy 2014-2020Φ tǊƻƧŜƪǘ ȊŀƪƱŀŘŀƱ 
ǊƽǿƴƛŜȍΣ ȍŜ ƛǎǘƴƛŜƧŜ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƵ Řƻ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŊ ǇǳōƭƛŎȊƴŊΣ ƪǘƽǊŀ ǇƻȊǿƻƭi na 
przygotowanie takiego systemu realizacji w Polsce Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9Σ ƪǘƽǊȅ ƧŜǎǘ ǇǊȊȅƧŀȊƴȅ Řƭŀ 
ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΦ ² ƪƻƵŎǳΣ ȊŀƱƻȍŜƴƛŜƳ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ōȅƱƻΣ ȍŜ ƪƻƴƛŜŎȊƴŜ ƧŜǎǘ ǿȅǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ ƳŜŎƘŀƴƛȊƳƽǿ 
kontroli obywatelskiej nad efektami procesu ewaluacji.  

PrzeōƛŜƎ ƛ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ 
tǊƻƧŜƪǘ CǳƴŘŀŎƧƛ L59! wƻȊǿƻƧǳ ǇǘΦ α²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ς mechanizmy nadzoru 
ƻōȅǿŀǘŜƭǎƪƛŜƎƻέ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ о ƳŀǊŎŀ нлмп Ǌƻƪǳ ς о ǿǊȊŜǏƴƛŀ нлмр Ǌƻƪǳ ǿ ǊŀƳŀŎƘ 
programu Obywatele dla Demokracji Fundacji im. Stefana Batorego finansowanego z Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

/ŜƭŜ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ŘƻǘȅŎȊŊΥ 

1) ǿȅǇǊŀŎƻǿŀƴƛŀ ƳŜŎƘŀƴƛȊƳƽǿ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƴŀŘ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀƳƛ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǊȊŊŘƻǿŜƧ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ 
ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ ȊŜ ȊƭŜŎƻƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƴƛŊ ōŀŘŀƵΣ 

2) ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ǇƻƭǎƪŊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť 
ǇǳōƭƛŎȊƴŊ ǇƻǇǊȊŜȊ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǇŀǊǘȅŎȅǇŀŎȅƧƴŜΣ  

3) promocji lepszego wykorzystania ewaluacji Ƨŀƪƻ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ ǇƻǇǊŀǿȅ Ǉƻƭƛǘȅƪ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ 
ǿǏǊƽŘ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧΦ 

/Ŝƭ ǇƛŜǊǿǎȊȅ ƻǎƛŊƎƴƛťǘȅ ƳƛŀƱ ōȅŏ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǇƻǇǊȊŜȊ zōŀŘŀƴƛŜ ǿ Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ƛ ǿ ƧŀƪƛƳ ǎǘƻǇƴƛǳ 
ǿƛŜŘȊŀ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎŀ Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ǇŜǊǎǇŜƪtywy finansowej 2007-2013 ǎƱǳȍȅ 
ǇƻƭǎƪƛŜƧ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ ǿ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛǳ Řƻ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ǳƴƛƧƴȅŎƘ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ нлмп-
2020. Do analizy Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ wybrano obszar istotny z punktu 
ǿƛŘȊŜƴƛŀ ǊŜƭŀŎƧƛ ƳƛťŘȊȅ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŊ ŀ ǎǇƻƱŜŎȊŜƵǎǘǿŜƳ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƛ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ 
ǿǎǇƽƱŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ ȊŜ ǏǊƻŘƪƽǿ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ǳƴƛƧƴȅŎƘ - kwestiť ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ 
ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ.  

Realizacji celu pierwszegoΣ ǘƧΦ ǿȅǇǊŀŎƻǿŀƴƛŀ ƳŜŎƘŀƴƛȊƳƽǿ ƪƻƴǘǊƻƭƛΣ ǎƱǳȍȅŏ ƳƛŀƱȅ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜΥ 

¶ ƛŘŜƴǘȅŦƛƪŀŎƧƛ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΣ ōťŘŊŎȅŎƘ 
produktem ewaluacji przeprowadzonych w okresie 2007-2013 (I faza projektu), 

                                                           
12 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa Jednostka Ewaluacji, ²ǇƱȅǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴŀ ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŏ ƛ 
ŜŦŜƪǘȅǿƴƻǏŏ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ǿ tƻƭǎŎŜ, Warszawa, listopad 2014. 
13 Ibidem, s. 48. 
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¶ ŀƴŀƭƛȊȅ ǎǘƻǇƴƛŀ ƛ ǎǇƻǎƻōǳ ƛŎƘ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƴƛŀ ǿ ǇǊƻƧŜƪǘŀŎƘ ƛ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴȅŎƘ ǿŜǊǎƧŀŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ 
operacyjnych (I i II faza projektu), 

¶ ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴƛŀ ǎǘƻǇƴƛŀ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŀ ȊƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ǇƛŜǊǿǎȊŜƧ ŦŀȊƛŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ǿ 
ǇǊƻŎŜǎƛŜ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƵ Řƻ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ŦǳƴŘǳǎȊy w latach 2014-2020 (II faza projektu). 

Realizacja celu drugiegoΣ ǘƧΦ ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ, ȊŀƪƱŀŘŀƱŀ 
wypracowanie ǊƻȊǿƛŊȊŀƵ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ w oparciu o wyniki 
ewaluacji przeprowadzonych w latach 2007-нлмоΣ ƪǘƽǊŜ Ƴƻȍƴŀ ōȅ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀŏ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƵ 
do perspektywy 2014-2020. Dla realizacji tego celu:  

¶ ǇƻŘƧťǘƻ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǳǇƻǿǎȊŜŎƘƴƛŀƧŊŎŜ ǿȅƴƛƪƛ ŀƴŀƭƛȊȅ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜƧ ǿ L ŦŀȊƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǿǏǊƽŘ 
ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ (II faza projektu), 

¶ ŜƪǎǇŜǊŎƛ CǳƴŘŀŎƧƛ ǿȊƛťƭƛ ǳŘȊƛŀƱ ǿ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧŀŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ȊƎƱŀǎȊŀƧŊŎ ǳǿŀƎƛ 
ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ƳƻȍƭƛǿȅŎƘ ǎǇƻǎƻōƽǿ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ όLL ŦŀȊŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳύ 

Cel trzeci - promocja lepszego wykorzystania ewaluacji - ƳƛŀƱ Ȋƻǎǘŀŏ ƻǎƛŊƎƴƛťǘȅ ǇƻǇǊȊŜȊ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ 
ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴŜ ƛ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎȅƧƴŜ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǳǇƻǿǎȊŜŎƘƴƛŜƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ǇǊƻƧŜƪǘǳΣ  
Ƨŀƪ ƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǇǊƻƳƻŎȅƧƴŜ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǎǇƻǎƻōƽǿ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ  
ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜΦ  

Ponadto, projŜƪǘ ȊŀƪƱŀŘŀƱΣ ȍŜ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇƻǎƱǳȍŊ ƛƴƴȅƳ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƻƳ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅƳ Ƨŀƪƻ 
dobra praktyka w zakresie ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ƨŀƪƻ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ ƴŀŘȊƻǊǳ ƻōȅǿŀǘŜƭǎƪƛŜƎƻ ƴŀŘ 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŀƳƛ ǿƱŀŘȊ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΦ 

² ǿȅƴƛƪǳ ŘȊƛŀƱŀƵ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǿ L ŦŀȊƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴȅ ȊƻǎǘŀƱ ǊŀǇƻǊǘ ǇƻŘ ǘȅǘǳƱŜƳ 
α½ƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŜ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 - ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ȋ ōŀŘŀƵ 
ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘέ. Raport pƻǿǎǘŀƱ ǿ ǿȅƴƛƪǳ ŀƴŀƭƛȊȅ мтс ǊŀǇƻǊǘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ƪǊŀƧƻǿȅŎƘ 
ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ14Φ !ƴŀƭƛȊŀ ŘƻǇǊƻǿŀŘȊƛƱŀ Řƻ ƛŘŜƴǘȅŦƛƪŀŎƧƛ плу ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ 
ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΦ wƻȊƪƱŀŘ ǊŀǇƻǊǘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ƛ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ƳƛťŘȊȅ 
badanymi programami operacyjnymi przedstawia wykres 1 i 2. 

  

                                                           
14 ½ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜƳ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ tƻƳƻŎ ¢ŜŎƘƴƛŎȊƴŀ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ǎǇŜŎȅŦƛŎȊƴȅ ς instytucjonalny 
ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ƧŜƎƻ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΣ ǎƪƱŀŘŀƧŊŎȅŎƘ ǎƛť Ȋ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ ǿŎƘƻŘȊŊŎȅŎƘ ǿ ǎƪƱŀŘ ǎȅǎǘŜƳǳ 
ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀƭƴȅŎƘΦ 
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Wykres 1. ¦ŘȊƛŀƱ ǊŀǇƻǊǘƽǿ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ 

ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ th ƛ ǊŀǇƻǊǘƽǿ ƻ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȊŜ 

ƘƻǊȅȊƻƴǘŀƭƴȅƳ ǿ ŎŀƱƻǏŎƛ ǇǊȊŜōŀŘŀƴȅŎƘ 

ǊŀǇƻǊǘƽǿ  

²ȅƪǊŜǎ нΦ ¦ŘȊƛŀƱ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ 

ŘŀƴŜƎƻ th ƛ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ Ȋ ōŀŘŀƵ ƻ 

ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȊŜ ƘƻǊȅȊƻƴǘŀƭƴȅƳ ǿ ŎŀƱƻǏŎƛ 

zidentyfikowanych rekomendacji 

  

¾ǊƽŘƱƻΥ CǳƴŘŀŎƧŀ L59! wƻȊǿƻƧǳΣ wŀǇƻǊǘ α½ƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŜ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 - 
ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘέΣ ²ŀǊǎȊŀǿŀ нлмпΦ 

Wŀƪ ǿƛŘŀŏ ƴŀ ǇƻǿȅȍǎȊȅŎƘ ǿȅƪǊŜǎŀŎƘ ƴŀƧǿƛťŎŜƧ ǇǊȊŜōŀŘŀƴȅŎƘ ǊŀǇƻǊǘƽǿΣ ŀ ȊŀǊŀȊŜƳ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ 
ŘƻǘȅŎȊȅƱƻ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƛ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƴŀ ƭŀǘŀ нллт-нлмо όth L|ύΣ ŀ ǿ ƴŀǎǘťǇƴŜƧ 
ƪƻƭŜƧƴƻǏŎƛ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ LƴƴƻǿŀŎȅƧƴŀ DƻǎǇƻŘŀǊƪŀ ƴŀ ƭŀǘŀ нллт-2013 (PO IG). {ǇƻǏǊƽŘ 
zidentyfikowanych rekomendacji dokonano wyboru 66 kluczowych, kǘƽǊŜ ǳȊƴano w drodze analizy15 
Ȋŀ ƴŀƧōŀǊŘȊƛŜƧ ǳȍȅǘŜŎȊƴŜ Řƭŀ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΦ 

DƱƽǿƴŜ ƻōǎȊŀǊȅΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ Ȋŀobserwowano ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ŘƻǘȅŎȊȅƱȅ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ  
ƛ ǇǊƻƳƻŎƧƛ όоф҈ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛύ ƻǊŀȊ ƪǿŜǎǘƛƛ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ƴŀōƻǊŜƳ ƛ ǿȅōƻǊŜƳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ 
όнр҈ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛύΦ LƴƴŜ ƻōǎȊŀǊȅΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿȅǎǘťǇǳƧŊ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ ǘƻΥ ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴƛŜΣ 
finansowanie, kwestie systemowe, inne16Φ wƻȊƪƱŀŘ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ƻǊŀȊ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ 
ƪƭǳŎȊƻǿȅŎƘ ƳƛťŘȊȅ ȋǊƽŘƱƻ ǇƻŎƘƻŘȊŜƴƛŀ17 orŀȊ ƳƛťŘȊȅ ƻōǎȊŀǊȅ ǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀ ǿȅƪǊŜǎ мΦ  

¢ŀƪƛ ǊƻȊƪƱŀŘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ǇƻƪŀȊǳƧŜ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ƻōǎȊŀǊȅΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴƻ ōŀŘŀƴƛŀ 
ewaluacyjne. Niemniej, ǘŀƪƛ ǊƻȊƪƱŀŘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ Ƴƻȍƴŀ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘƻǿŀŏ ǊƽǿƴƛŜȍ jako wskazanie,  
ȍŜ ǿ ǘȅŎƘ ƻōǎȊŀǊŀŎƘ ǿȅǎǘťǇǳƧŜ ƴŀƧǿƛťŎŜƧ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΦ ²ȅƴƛƪŀ ǘƻ Ȋ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ōŀŘŀƵ 

                                                           
15 YƭǳŎȊƻǿŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ǿȅōǊŀƴŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ ƪǊȅǘŜǊƛƽǿΥ liczba rekomendacji tego 
ǎŀƳŜƎƻ ǊƻŘȊŀƧǳΣ ƧŀƪƻǏŏ ǳȊŀǎŀŘƴƛŜƴƛŀ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΣ ƛƴƴƻǿŀŎȅƧƴƻǏŏ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀΣ ǿǎƪŀȊŀƴƛŜ ǿ ōŀŘŀƴƛǳ Ƨŀƪƻ ŘƻōǊŊ 
ǇǊŀƪǘȅƪť ƻǊŀȊ ǿȅȊƴŀŎȊŜƴƛŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ Řƻ ǿŘǊƻȍŜƴƛŀ ǿ ƴƻǿȅƳ ƻƪǊŜǎƛŜ нлмп-2020.  
16 Kategoria tematyczna ς ǎȅǎǘŜƳƻǿŜ ŘƻǘȅŎȊȅ ƪǿŜǎǘƛƛ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ƻǘƻŎȊŜƴƛŜƳ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƻƴŀƭƴȅƳ ƛ ǇǊŀǿnym 
ǎȅǎǘŜƳǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 ǿ tƻƭǎŎŜ ƻǊŀȊ ŦǳƴƪŎƧƻƴƻǿŀƴƛŜƳ ŎŀƱŜƎƻ ǎȅǎǘŜƳǳ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ŦǳƴŘǳǎȊȅ 
unijnych. Kategoria Inne ƻōŜƧƳǳƧŜ ǎǇŜŎȅŦƛŎȊƴŜ ǇǊƻōƭŜƳȅ ƴƛŜƳƛŜǎȊŎȊŊŎŜ ǎƛť ǿ ƛƴƴȅŎƘ ǿȅƻŘǊťōƴƛƻƴȅŎƘ 
kategoriach. 
17 Wŀƪƻ ȋǊƽŘƱƻ ǇƻŎƘƻŘȊŜƴƛŀ ǿǎƪŀȊŀƴƻ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǇǊƻƎǊŀƳȅ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜΣ ƪǘƽǊȅŎƘ ŘƻǘȅŎȊȅƱȅ ōŀŘŀƴƛŀ 
ƛŘŜƴǘȅŦƛƪǳƧŊŎŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΦ YŀǘŜƎƻǊƛŀ αƘƻǊȅȊƻƴǘŀƭƴŜέ 
ƻōŜƧƳǳƧŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ǇƻŎƘƻŘȊŊŎŜ Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ƻ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȊŜ ƘƻǊȅȊƻƴǘŀƭƴȅƳ - wykrŀŎȊŀƧŊŎȅƳ 
swoim zakresem poza jeden program operacyjny). Kategoria kluczowe ς ǿǎƪŀȊǳƧŜ ǊƻȊƪƱŀŘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ 
ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ŜƪǎǇŜǊǘƽǿ Ƨŀƪƻ ƪƭǳŎȊƻǿŜ Řƭŀ ǘŜƳŀǘǳ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ 
funduszy.  

9%

19%

26%

40%

6%

PO RPW PO KL PO IG PO IS Horyzontalne

10%

15%

16%

41%

18%

PO RPW PO KL PO IG PO IS Horyzontalne



23 
 
 

ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ǘŀƳ ƎŘȊƛŜ ǿȅǎǘťǇǳƧŊ ǇǊƻōƭŜƳȅ ǿŜ ǿŘǊŀȍŀƴƛǳΣ ǇǊƻōƭŜƳȅ ǘŜ ȊŀǏ ƳƻƎŊ ǿȅǇƱȅǿŀŏ  
Ȋ ƴŀŘƳƛŜǊƴȅŎƘ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΦ 

Wykres 3Φ wƻȊƪƱŀŘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ƳƛťŘȊȅ ȋǊƽŘƱƻ ǇƻŎƘƻŘȊŜƴƛŀ ƻǊŀȊ ƻōǎȊŀǊȅ ǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜ 

 

hǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ ǿƱŀǎƴŜ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜΥ CǳƴŘŀŎƧŀ L59! wƻȊǿƻƧǳ, wŀǇƻǊǘ α½ƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŜ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ 
Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 - ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘέ, Warszawa 2014. 

Identyfikacja rekomendacji na I etapie realizacji ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇƻǎƱǳȍȅƱŀ ƻŎŜƴƛŜ ǿǎǘťǇƴȅŎƘ ǿŜǊǎƧƛ ƪǊŀƧƻǿȅŎƘ 
ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020 (PO)18Φ hŎŜƴŀ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŀƴŀ ōȅƱŀ ǇƻŘ ƪŊǘŜƳ ǎǘƻǇƴƛŀ 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŀ ǿ ǇǊƻƧŜƪǘŀŎƘ th ȊƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴȅŎƘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΦ hŎŜƴŀ ŘƻǘȅŎȊȅƱŀ ǘȅŎƘ ǊƻȊŘȊƛŀƱƽw 
ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ thΣ ƪǘƽǊŜ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ǿȅƳƻƎŀƳƛ ǊƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƵ ǳƴƛƧƴȅŎƘ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-нлнл Ǉƻǿƛƴƴȅ ȊŀǿƛŜǊŀŏ 
ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŏ ǇƭŀƴƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ŎŜƭǳ ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ19. 
!ƴŀƭƛȊŀ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ŘƻǎǘťǇƴȅŎƘ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ ƪǿƛŜŎƛŜƵ ς ŎȊŜǊǿƛŜŎΣ ǳȊǳǇŜƱƴƛƻƴŀ ȊƻǎǘŀƱŀ 
ǇƻƴƻǿƴŊ ŀƴŀƭƛȊŊ ȊŀǇƛǎƽǿ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴȅŎƘ ǿŜǊǎƧƛ ƪǊŀƧƻǿȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020 
ǇǊȊȅƧťǘȅŎƘ ǇǊȊŜȊ YƻƳƛǎƧť 9ǳǊƻǇŜƧǎƪŊΦ tǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴƻ ƧŊ ǿ ƳŀǊŎǳ нлмр ǊƻƪǳΦ ²ȅƴƛƪƛ ǘŜƧ ŀƴŀƭƛȊȅ 
ȊƴŀƭŀȊƱȅ ǎƛť ǿ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴŜƧ ǿŜǊǎƧƛ ǊŀǇƻǊǘǳ ŘƻǎǘťǇƴej na stronie Fundacji IDEA Rozwoju20.  

²ȅƴƛƪƛ ŀƴŀƭƛȊȅ ǿǎƪŀȊŀƱȅΣ ȍŜ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ȊŀǇƛǎƽǿ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ǘǊǳŘƴƻ ōŜȊǎǇƻǊƴƛŜ 
ǎǘǿƛŜǊŘȊƛŏΣ ŎȊȅ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ȋ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅ ŦƛƴŀƴǎƻǿŜƧ нллт-2013 zidentyfikowane w raporcie 
ȊƻǎǘŀƴŊ ǳǿȊƎƭťŘƴƛƻƴŜ ǿ ǇǊocesie programowania perspektywy finansowej 2014-2020.  

                                                           
18 ½ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜƳ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ tƻƳƻŎ ¢ŜŎƘƴƛŎȊƴŀ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƻƴŀƭƴȅ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ǿƛťƪǎȊƻǏŎƛ 
ƧŜƎƻ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΣ ǎƪƱŀŘŀƧŊŎȅŎƘ ǎƛť Ȋ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ ŘȊƛŀƱŀƧŊŎȅŎƘ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 
Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9Φ 
19 Art. 96 wƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŀ tŀǊƭŀƳŜƴǘǳ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
ǳǎǘŀƴŀǿƛŀƧŊŎŜ ǿǎǇƽƭƴŜ ǇǊȊŜǇƛǎȅ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ wƻȊǿƻƧǳ wŜƎƛƻƴŀƭƴŜƎƻΣ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ 
CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻΣ CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƽƧƴƻǏŎƛΣ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ wƻƭƴŜƎƻ ƴŀ ǊȊŜŎȊ wƻȊǿƻƧǳ hōǎȊŀǊƽǿ 
WiejsƪƛŎƘ ƻǊŀȊ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ aƻǊǎƪƛŜƎƻ ƛ wȅōŀŎƪƛŜƎƻ ƻǊŀȊ ǳǎǘŀƴŀǿƛŀƧŊŎŜ ǇǊȊŜǇƛǎȅ ƻƎƽƭƴŜ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ 
9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ wƻȊǿƻƧǳ wŜƎƛƻƴŀƭƴŜƎƻΣ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻΣ CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƽƧƴƻǏŎƛ ƛ 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ucƘȅƭŀƧŊŎŜ ǊƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŜ wŀŘȅ ό²9ύ ƴǊ млуоκнллсΦ 
20 wŀǇƻǊǘ ǿ ǿŜǊǎƧƛ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴŜƧ ŘƻǎǘťǇƴȅ ƧŜǎǘ ƴŀ ǎǘǊƻƴƛŜΥ http://ideaorg.eu/wp-
content/uploads/2015/05/Batory_raport_wersja_ostateczna.pdf. 
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hƎƽƭƴȅ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ȊŀǇƛǎƽǿ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƴƛŜ ǇƻȊǿŀƭŀƱ ƴŀ ƧŜŘƴƻȊƴŀŎȊƴŊ ƻŎŜƴť ǿ ǘȅƳ 
ȊŀƪǊŜǎƛŜΦ tǊƻǇƻȊȅŎƧŜ ǳǇǊƻǎȊŎȊŜƵ ǿ ƴƻǿȅƳ ƻƪǊŜǎƛŜ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ǿ ǿƛťƪǎȊƻǏŎƛ ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿ 
ƪƻƴǎǳƳǳƧŊ ŎȊťǏŏ ȊƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴȅŎƘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΦ !ƴŀƭƛȊŀ ǿȅƪŀȊŀƱŀ ƧŜŘƴŀƪ ǇŜǿƴŜ ƴƛŜǇƻƪƻƧŊŎŜ 
ǘŜƴŘŜƴŎƧŜ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ƪƻƴŎŜƴǘǊŀŎƧŊ ƴŀ ƻǇƛǎƛŜ ŘȊƛŀƱŀƵΣ ƪǘƽǊŜ ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎ ǇƻŘƧťǘƻ ƛ ƪǘƽǊŜ ōťŘŊ 
kontynuowane w okresie 2014-нлнлΦ ¢ŀƪƛŜ ǳƧťŎƛŜ ǘŜƳŀǘǳ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƱƻΣ ȍŜ ƳƴƛŜƧǎȊŊ ǳǿŀƎť 
ǇƻǏǿƛťŎƻƴƻ ǇǊƻǇƻȊȅŎƧƻƳ ƴƻǿȅŎƘ ǳǇǊƻǎȊŎȊŜƵΦ {ǳƎŜǊǳƧŜ ǘƻ ǊƽǿƴƛŜȍΣ ȍŜ ƎƱƽǿƴȅƳ ȋǊƽŘƱŜƳ ǿƛŜŘȊȅ ƴŀ 
ǘŜƳŀǘ ǳǇǊƻǎȊŎȊŜƵ ƧŜǎǘ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ȊŜōǊŀƴŜ ǿ ǇǊƻŎŜǎŀŎƘ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ƛ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ th21. Tylko jeden 
Ȋ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǿǎƪŀȊȅǿŀƱ ŜǿŀƭǳŀŎƧť Ƨŀƪƻ ȋǊƽŘƱƻ ǿƛŜŘȊȅ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ƳƻȍƭƛǿȅŎƘ ǳǇǊƻǎȊŎȊŜƵ 
όth Lƛ|ύΦ !ƴŀƭƛȊŀ ǿȅƪŀȊŀƱŀ ǊƽǿƴƛŜȍΣ ȍŜ ƴƛŜ ǿ ǇŜƱƴƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƻ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿƴƛƻǎƪƛ Ȋ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ 
ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ŜȄ ŀƴǘŜΦ .ƛƻǊŊŎ ǇƻŘ ǳǿŀƎť ƻōǎȊŀǊȅ ǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ Ƴƻȍƴŀ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀŏ ƻōŎƛŊȍŀƴƛŀ Řƭŀ 
ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΣ ƴƛŜǇƻƪƻƛ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŜ ǇǊƻǇƻȊȅcji zmian w zakresie komunikacji i promocji prawie 
ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ Řƻ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ Ǉǳƴƪǘƽǿ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴȅŎƘΦ WŜǎǘ ǘƻ ǇǊȊŜŎƛŜȍ ƻōǎȊŀǊ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ȊƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴƻ 
ƴŀƧǿƛťŎŜƧ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ƛ ƪǘƽǊȅ ȊŘŀƧŜ ǎƛť ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ŘƻǎƪǿƛŜǊŀŏ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƻƳΦ  

Cel drugi i trzeci projektu realizowany ōȅƱ ǇƻǇǊȊŜȊ ǳǇƻǿǎȊŜŎƘƴƛŜƴƛŜ ǿƴƛƻǎƪƽǿ Ȋ ŀƴŀƭƛȊȅ ōŀŘŀƵ 
ewaluacyjnych zrealizowanych w okresie 2007-нлмо ǿǏǊƽŘ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧΦ wŀǇƻǊǘ 
ȊƻǎǘŀƱ ǇǊȊŜƪŀȊŀƴȅ ŘǿƽƳ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻƳ w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju ǇŜƱƴƛŊŎȅƳ 
kluŎȊƻǿŜ ŦǳƴƪŎƧŜ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 ǿ tƻƭǎŎŜΦ ½ŀƻǿƻŎƻǿŀƱƻ ǘƻ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎŊ  
z ƻǎƻōŀƳƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴȅƳƛ Ȋŀ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ ǎȅǎǘŜƳǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 ǿ tƻƭǎŎŜ ƴŀ ƭŀǘŀ 
2014-нлнлΣ ƪǘƽǊŜ odnioǎƱȅ ǎƛť Řƻ ǿƴƛƻǎƪƽǿ z raportu w formie uwag do raportu. Niemniej, rozmowy  
Ȋ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŎƛŜƭŀƳƛ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿŀ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ƛ wƻȊǿƻƧǳΣ ŀ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ȊƎƱƻǎȊƻƴŜ przez jego 
przedstawicieli uwagi, ǿȅƪŀȊŀƱȅΣ ȍŜ ƛǎǘƴƛŜƧŊ ǇŜǿƴŜ ƻōǎȊŀǊȅΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿȅǎǘťǇǳƧŊ ǊƻȊōƛŜȍƴƻǏŎƛ ƻǇƛƴƛƛΣ 
Ŏƻ Řƻ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǿprowadzania ǳǇǊƻǎȊŎȊŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΦ {ȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ǇǊƻǇƻȊȅŎƧŜ zmiany 
procedur ƴŀōƻǊǳ ƛ ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǇƻǇǊȊŜȊ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ǇǊŜǎŜƭŜƪŎƧƛΣ ŎȊȅ ǳŜƭŀǎǘȅŎȊƴƛŜƴƛŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊ 
ƻŎŜƴȅ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ƛƴƴƻǿŀŎȅƧƴȅŎƘ ǎǇƻǘƪŀƱȅ ǎƛť Ȋ ǊŜȊŜǊǿŊ ȊŜ ǎǘǊƻƴȅ administracji. Podnoszone przez 
ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ƪƻƴǘǊŀǊƎǳƳŜƴǘȅ ŘƻǘȅŎȊȅƱȅ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŎƛ ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŀ ǊƽǿƴƻǏŎƛ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΣ ǊȅȊȅƪŀ 
ǇǊȊŜŘƱǳȍŀƧŊŎȅŎƘ ǎƛť ǇǊƻŎŜŘǳǊ ƴŀōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ƻǊŀȊ ƴŀŘƳƛŜǊƴŜƎƻ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ ǇǊŀŎŊ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ 
ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ǿŘǊŀȍŀƧŊŎȅŎƘΦ ² ǘŜƧ ǎȅǘǳŀŎƧƛΣ CǳƴŘŀŎƧŀ IDEA Rozwojǳ ȊŀǇǊƻǇƻƴƻǿŀƱŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧť ŘȅǎƪǳǎƧƛ 
ƴŀ ǘŜƳŀǘ ȊƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴȅŎƘ ƻōŎƛŊȍŜƵ ƛ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ƛŎƘ ǊŜŘǳƪŎƧƛ ƴŀ ƧŜŘƴȅƳ Ȋ ŦƻǊƽǿ ȊǊȊŜǎȊŀƧŊŎȅŎƘ ǇǊȊŜŘŜ 
ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧŜ ŘȊƛŀƱŀƧŊŎŜ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 tj. Komitecie 
Koordynacyjnym NSRO lub na jŜŘƴŜƧ Ȋ ƎǊǳǇ ǊƻōƻŎȊȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƧŊŎȅŎƘ ǿ ǊŀƳŀŎƘ YƻƳƛǘŜǘǳΦ  
Niestety, ostatecznie ƴƛŜ ǳŘŀƱƻ ǿƱŊŎȊȅŏ ŘȅǎƪǳǎƧƛ ƴŀŘ ǊŀǇƻǊǘŜƳ ǿ ǇǊŀŎŜ ǘȅŎƘ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛΦ 

² ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ǇƻǿȅȍǎȊȅƳ ǊŀǇƻǊǘ ȊŀǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀƴȅ ȊƻǎǘŀƱ ƴŀ αOpolskiej Konferencji Monitorowania  
i Ewaluacji Polityk Publicznych ς ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǇǊȊŜǎȊƱƻǏŎƛ ǿȅȊǿŀƴƛŜƳ Řƭŀ ǇǊȊȅǎȊƱƻǏŎƛέΣ ƪǘƽǊŀ ƻŘōȅƱŀ 
ǎƛť ǿ ŘƴƛŀŎƘ мл-11 grudnia 2014 roku . tƻȊǿƻƭƛƱƻ ǘƻ ƴŀ ŘȅǎƪǳǎƧť z przedstawicielami administracji 
ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧΣ ǳŎȊŜƭƴƛ ƻǊŀȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǿȅƴƛƪƽǿ ǇǊŀŎ ŀƴŀƭƛǘȅŎȊƴȅŎƘΣ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ 
ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŊ ǿ ƻōǎȊŀǊȊŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƻǊŀȊ Ǌƻƭƛ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ 
ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǿ ǘȅƳ ƻōǎȊŀǊȊŜΦ tǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴŀ ǇǊȊŜȊ ¦ǊȊŊŘ aŀǊǎȊŀƱƪƻǿǎƪƛ ǿ hǇƻƭǳ Ǉublikacja 
ǇƻƪƻƴŦŜǊŜƴŎȅƧƴŀ ȊŀǿƛŜǊŀ ǊƽǿƴƛŜȍ ŀǊǘȅƪǳƱȅ ŜƪǎǇŜǊǘƽǿ CǳƴŘŀŎƧƛ L59! wƻȊǿƻƧǳΣ ǿ ǘȅƳ ƧŜŘŜƴ ǇƻǏǿƛťŎƻƴȅ 
ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛo projektowi22Φ ² ƪƻƵŎǳΣ ǊŀǇƻǊǘ ȊƻǎǘŀƱ ǊƻȊŜǎƱŀƴȅ ǊƽǿƴƛŜȍ Řƻ ǳŎȊŜǎǘƴƛƪƽǿ ƪƻƴŦŜǊŜƴŎƧƛΦ  

wƽǿƴƻŎȊŜǏƴƛŜ ǇƻŘƧťǘƻ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎƻǿŜ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ŀƴŀƭƛȊȅ ǇƻǿǎǘŀƧŊŎȅŎƘ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƽǿ 
prawnych, tj. wytyŎȊƴȅŎƘ aLƛwΣ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƴƛŀ ȊƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴȅŎƘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΦ ² ǘŜƧ ŦŀȊƛŜ 
ǇǊƻƧŜƪǘǳ ŜƪǎǇŜǊŎƛ CǳƴŘŀŎƧƛ ȊƎƱŀǎȊŀƭƛ ǊƽǿƴƛŜȍ ǳǿŀƎƛ Řƻ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ 
ǘȅŎƘ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿΦ ² ƪƻƵŎǳΣ ǇǊƻƳƻŎƧƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ƨŀƪƻ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ Ǉƻprawy polityk 
ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ ǎƱǳȍȅŏ Ƴŀ ǇǳōƭƛƪŀŎƧŀΣ ƪǘƽǊŜƧ ǘŜƴ ŀǊǘȅƪǳƱ ǎǘŀƴƻǿƛ ŜƭŜƳŜƴǘ oraz organizacja Konferencji 
                                                           
21 bƛŜƳƴƛŜƧΣ ǿǎƪŀȊŀŏ ƴŀƭŜȍȅΣ ȍŜ ǇǊƻŎŜǎȅ ǘŜ ȊŀǎƛƭŀƴŜ ǎŊ ƴŀ ōƛŜȍŊŎƻ ǿȅƴƛƪŀƳƛ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅƳƛ ƛ ǎǘŊŘ ǿǇƱȅǿ 
ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴŀ ǇǊƻǇƻƴƻǿŀƴŜ ǳǇǊƻǎȊŎȊŜƴƛŀ ƳƻȍŜ ōȅŏ ōŀǊŘȊƛŜƧ ǇƻǏǊŜŘƴƛ ƴƛȍ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛΦ tƻǏǊŜŘƴƛΣ ŎȊȅƭƛ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎȅ 
Ȋ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅch w  trakcie realizacji PO.  
22 K. Hermann-tŀǿƱƻǿǎƪŀΣ плл ǎǇƻǎƻōƽǿ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ¦9 - rola organizacji 
ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǿ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛǳ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ, Publikacja pokonferencyjna (w druku) 
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α²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ς mechanizmy nadzoru obywatelskiegoέ w dniu 10 czerwca 
2015 r. w Warszawie. Konferencja ǎƪƛŜǊƻǿŀƴŀ ōȅƱŀ ȊŀǊƽǿƴƻ Řƻ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ,  
jak i administracji publicznej.  

bŀƭŜȍȅ ǇƻŘƪǊŜǏƭƛŏΣ ȍŜ ǿnioski z niniejszego ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇƻȊǿŀƭŀƧŊ ƴƛŜ ǘȅƭƪƻ ƴŀ ǿǎƪŀȊŀƴƛŜ ǇǊƻōƭŜƳƽǿ 
ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ǇǊƻŎŜǎŜƳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎŜƧ Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ  
dla poŘŜƧƳƻǿŀƴƛŀ ŘŜŎȅȊƧƛ ǇǊȊŜȊ ǇƻƭǎƪŊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧťΣ ŀƭŜ ǊƽǿƴƛŜȍ ƴŀ ƛŘŜƴǘȅŦƛƪŀŎƧť ŘƻōǊȅŎƘ ǇǊŀƪǘȅƪ  
ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǿƱŊŎȊŀƴƛŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǿ ǇǊƻŎŜǎȅ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ  

wƻƭŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ z ewaluacji 
½ŜōǊŀƴŜ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ƴŀ ŜǘŀǇƛŜ ǳǇƻǿǎȊŜŎƘƴƛŀƴƛŀ 
ǿȅƴƛƪƽǿ ǇǊŀŎȅ ŀƴŀƭƛǘȅŎȊƴŜƧ ǿ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ ǿǎƪŀȊǳƧŊ ƴŀ ƳƻȍƭƛǿŜ ǎǇƻǎƻōȅ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŀ 
ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǿ ǇǊƻŎŜǎȅ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ Organizacje 
ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ƳƻƎŊ ǇŜƱƴƛŏ ǘǳ ǘǊȊȅ ǊƻƭŜ23: 

¶ rola aktora polityk publicznych ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊŎŜƎƻ ŘƻǿƻŘȅ όǿȅƴƛƪƛ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘύ  
w debatach publicznych, 

¶ Ǌƻƭŀ ǎǘǊŀȍƴƛƪŀ ǇŜƱƴƛŊŎŜƎƻ ƴŀŘȊƽǊ ƴŀŘ ǇǊƻŎŜǎŜƳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵ, 

¶ rola uczestnika procesu brokeringu wiedzy. 

hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŀ Ƨŀƪƻ ŀƪǘƻǊ Ǉƻƭƛǘȅƪ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ 
hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ǘǊŀƪǘƻǿŀƴŜ ǎŊ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ Ƨŀƪƻ ƛƴǘŜǊŜǎŀǊƛǳǎȊŜ Ǉƻƭƛǘȅƪ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΣ 
ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴƛ αȊ ȊŜǿƴŊǘǊȊέ ǿȅƴƛƪŀƳƛ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ realizowanymi na zlecenie administracji. 
LŎƘ ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴƛŜ ǿȅƴƛƪŀ Ȋ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ǿ ŘŀƴȅƳ ƻōǎȊŀǊȊŜ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ όƴǇΦ ŜŘǳƪŀŎȅƧƴŜƧΣ 
ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƧΣ ƛǘǇΦύΦ ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9Σ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ Ƨŀƪƻ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴŎƛ  
ǘŜƧ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ƳƻƎŊ ƳƛŜŏ ƛƴǘŜǊŜǎ ǿ ŀƪǘȅǿƴȅƳ ǳŘȊƛŀƭŜ ǿ ǘǿƻǊȊŜƴƛǳ ǊŜƎǳƱ ƛ ȊŀǎŀŘ ǘŜƧ ǇƻƭƛǘȅƪƛΦ  

² ȊǿƛŊȊƪǳ ǿ ǘȅƳ ŀƴƎŀȍǳƧŊŎ ǎƛť ǿ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǇŀǊǘȅŎȅǇŀŎȅƧƴŜ όŎȊȅ ǿ ǇƻǎǘŀŎƛ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΣ  
ŎȊȅ ǿ ōŀǊŘȊƛŜƧ ȊŀŀǿŀƴǎƻǿŀƴŊ ŦƻǊƳť ǇŀǊǘȅŎȅǇŀŎƧƛ Ƨŀƪ ƴǇΦ ǳŘȊƛŀƱ ǿ ƎǊǳǇŀŎƘ ǊƻōƻŎȊȅŎƘύ ƳƻƎŊ ƻƴŜ 
ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀŏ ǿƛŜŘȊť ȊŀǿŀǊǘŊ ǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Řƭŀ ōǳŘƻǿŀƴƛŀ ǎƪǳǘŜŎȊƴƛŜƧǎȊŜƧ ŀǊƎǳƳŜƴǘŀŎƧƛ Řƭŀ ƻōǊƻƴȅ 
ǿƱŀǎƴȅŎƘ ƛƴǘŜǊŜǎƽǿ ƭǳō ƛƴǘŜǊŜǎƽǿ ƎǊǳǇȅ ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƧ, ƴŀ ǊȊŜŎȊ ƪǘƽǊŜƧ ŘȊƛŀƱŀƧŊΦ W kontaktach  
Ȋ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŊ ƻparcie argumentacji na dowodach ς wynikach przeprowadȊƻƴȅŎƘ ōŀŘŀƵ 
ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ Ǉƻǿƛƴƴƻ ǇƻȊǿƻƭƛŏ ƴŀ ƻǎƛŊƎŀƴƛŜ ǿƛťƪǎȊŜƧ ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŎƛ ŘȊƛŀƱŀƵ ǇŀǊǘȅŎȅǇŀŎȅƧƴȅŎƘΦ bŀƭŜȍȅ 
ǇŀƳƛťǘŀŏΣ ȍŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ǎŊ ǿ ƛǎǘƻŎƛŜ ōŀŘŀƴƛŀƳƛ ǎǇƻƱŜŎȊƴƻ-ekonomicznymi, i jakie takie powinny 
ŘƻǎǘŀǊŎȊŀŏ ǊȊŜǘŜƭƴŜƧ ǿƛŜŘȊȅ ς ǿƛŜŘȊȅ ǳȊȅǎƪŀƴŜƧ ŘȊƛťki metodzie naukowej. W konsekwencji, 
ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ Řƭŀ ōǳŘƻǿŀƴƛŀ ƛ ǳȊŀǎŀŘƴƛŀƴƛŀ ǎǿƻƧŜƎƻ ǎǘŀƴƻǿƛǎƪŀ 
Ǉƻǿƛƴƴƻ ǿǇƱȅǿŀŏ ǊƽǿƴƛŜȍ na ǿƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŏ ǘrzeciego sektora jako partnera administracji w dyskusjach 
ƴŀ ǘŜƳŀǘ ƳƻȍƭƛǿȅŎƘ ƪƛŜǊǳƴƪƽǿ zmian w politykach czy sposobie realizacji interwencji publicznych.  

Organizacje ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ Ƨŀƪƻ ǎǘǊŀȍƴƛŎȅ 
Wŀƪ ǇƻƪŀȊǳƧŊ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ, ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ƳƻƎŊ ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǎǘǊŀȍƴƛŎȊŜ 
w zakresie kontroli nad wykorzystaniem wiedzy ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ .ƛƻǊŊŎ ǇƻŘ ǳǿŀƎťΣ ȍŜ ǿƛŜŘȊŀ 
ȊŀǿŀǊǘŀ ǿ ōŀŘŀƴƛŀŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ƧŜǎǘ ȊŀǎƻōŜƳ ǇǳōƭƛŎȊƴȅƳΣ ƴŀ ƪǘƽǊȅ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŀ ǇǳōƭƛŎȊƴŀ 
ǿȅŘŀƧŜ ǏǊƻŘƪƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜΣ ƪƻƴƛŜŎȊƴŜ ƧŜǎǘ ǊƽǿƴƛŜȍ ǎǇǊŀǿƻǿŀƴƛŜ ƴŀŘȊƻǊǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ ƴŀŘ ǿƱŀǏŎƛǿȅƳ 
wykorzystaniem wynikƽǿ ȊƭŜŎŀƴȅŎƘ ōŀŘŀƵΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ŘȊƛŀƱŀƧŊŎ ǿ ƻōǎȊŀǊȊŜ ǎǿƻƛŎƘ 
ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƵ ƳƻƎŊ ƪƻǊȊȅǎǘŀŏ z ewaluacji dla systematycznego badania, czy administracja publiczna 
ǇƻŘŜƧƳǳƧŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴŀǇǊŀǿŎȊŜ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŀƳƛ ȊŀǿŀǊǘȅƳƛ ǿ ǊŀǇƻǊǘŀŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧnych24. 
tƻŘŜƧƳǳƧŊŎ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǎǘǊŀȍƴƛŎȊŜ ǿ ǘȅƳ ƻōǎȊŀǊȊŜ ƳƻȍŜ ƳƻōƛƭƛȊƻǿŀŏ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť Řƻ ōŀǊŘȊƛŜƧ 

                                                           
23 K. Hermann-tŀǿƱƻǿǎƪŀ, op. cit.  
24 bŀƭŜȍȅ ǇǊȊȅ ǘȅƳ ǇŀƳƛťǘŀŏΣ ȍŜ ƴƛŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ǊŀǇƻǊǘȅ Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΣ Ƨŀƪ ƛ ǿƴƛƻǎƪƛ ƛ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ǎŊ 
ǇƻŘƻōƴŜƧ ƧŀƪƻǏŎƛΦ bƛŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ƴƻȍƴŀ ǿŘǊƻȍȅŏ ƴŀǘȅŎƘƳƛŀǎǘƻǿƻΦ YƻƴǘǊƻƭƛ ǇƻŘƭŜƎŀŏ Ǉƻǿƛƴƴƻ 
ƧŜŘƴŀƪȍŜ Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ ǘƻΣ ŎȊȅ ǿƴƛƻǎƪƛ ƛ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ǘŜ ǎŊ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘŜƳ ǊŜŦƭŜƪǎƧƛ ƛ ŘȅǎƪǳǎƧƛΦ  
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ŜŦŜƪǘȅǿƴŜƎƻ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ tǊȊȅƪƱŀŘŜƳ ǘŜƎƻ ǘȅǇǳ ŘȊƛŀƱŀƵ ƧŜǎǘ ǊŀǇƻǊǘ 
ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴȅ ǇǊȊŜȊ CǳƴŘŀŎƧť IDEA wƻȊǿƻƧǳΣ ƪǘƽǊȅ ƻŎŜƴƛŀƱ ǿ Ƨŀƪim stopniu programy operacyjne  
na lata 2014-нлнл ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƧŊ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ  
w perspektywie 2007-нлмоΦ ¢ŜƳǳ ŎŜƭƻǿƛ ǎƱǳȍȅƱŀ ǊƽǿƴƛŜȍ ŦŀȊŀ ŘǊǳƎŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ŘƻǘȅŎȊŊŎŀ 
ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴƛŀ ǘŜƳŀǘȅƪƛ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ǿ ǇǊƻƧŜƪǘŀŎƘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ aLƛwΦ 

hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ Ƨŀƪƻ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȅ ǇǊƻŎŜǎǳ ōǊƻƪŜǊƛƴƎǳ ǿƛŜŘȊȅ 
hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ Ƨŀƪƻ ŀƪǘƻǊȊȅ Ǉƻƭƛǘȅƪ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ ƛ ƛŎƘ ƛƴǘŜǊŜǎŀǊƛǳǎȊŜ ǘǊŀƪǘƻǿŀƴƛ ǎŊ ȊŀȊǿȅŎȊŀƧ 
Ƨŀƪƻ ƻŘōƛƻǊŎȅ ǿƛŜŘȊȅΣ Ƨŀƪƻ ǇƻŘƳƛƻǘȅΣ Řƻ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿƱŀŘȊŀκŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŀ ƪƛŜǊǳƧŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴŜΦ 
aƻȍƴŀ ƧŜŘƴŀƪ Ȋŀǎǘŀƴƻǿƛŏ ǎƛťΣ ŎȊȅ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ƴƛŜ ƳƻƎƱȅōȅ ǇŜƱƴƛŏ Ǌƻƭƛ ōǊƻƪŜǊŀ ǿƛŜŘȊȅΦ 
WŜǏƭƛ ŎŜƭŜƳ ōǊƻƪŜǊŀ ƧŜǎǘΥ αpomaganie aktorom polityki publicznej, ώŘƻ ƪǘƽǊȅŎƘ ƴŀƭŜȍŊ Ǌƽǿƴieȍ ŘŜŎȅŘŜƴŎƛ 
i administracja publiczna όǿǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ǿƱŀǎƴŜύϐ, w zdobyciu i wykorzystaniu rzetelnej wiedzy  
do lepszego zaprojektowania i poprowadzenia interwencji publicznych25έ ǘƻ CǳƴŘŀŎƧŀ IDEA Rozwoju  
ǿ ǘŀƪƛŜƧ Ǌƻƭƛ ǿƱŀǏƴƛŜ ǿȅǎǘťǇƻǿŀƱŀ ǊŜŀƭƛȊǳƧŊŎ ƻƳŀǿƛŀƴȅ ǘǳ ǇǊƻƧŜƪǘΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ŘȊƛŀƱŀƧŊŎ 
Ƨŀƪƻ ǊȊŜŎȊƴƛŎȅ ŘŀƴŜƧ ǎǇǊŀǿȅ ƭǳō ƎǊǳǇȅ ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƧ ǎǘŀƴƻǿƛŊ ǇƻƳƻǎǘ ƳƛťŘȊȅ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŊ ǇǳōƭƛŎȊƴŊ  
ŀ ǎǇƻƱŜŎȊŜƵǎǘǿŜƳΦ wŜŀƭƛȊǳƧŊŎ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǇŀǊǘȅŎȅǇŀŎȅƧƴŜ ȊōƛŜǊŀƧŊ ǿƛŜŘȊť ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǇƻǘǊȊŜō ǿ ŘŀƴȅƳ 
ƻōǎȊŀǊȊŜ ŎȊȅ ǇǊŜŦŜǊŜƴŎƧƛ ƎǊǳǇ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘΣ ƪǘƽǊŜ ǊŜǇǊŜȊŜƴǘǳƧŊΦ !ǊƎǳƳŜƴǘŀŎƧŜ ǘť ƳƻƎŊ ǇƻŘōǳŘƻǿȅǿŀŏ 
ǿȅƴƛƪŀƳƛ ōŀŘŀƵΣ ǿ ǘȅƳ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΦ ½ ƪƻƭŜƛΣ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎ ǎȅǘǳŀŎƧƛ ǿ ŘŀƴȅƳ ƻōǎȊŀǊȊŜ  
ǿ ǊŀƳŀŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ ǎǘǊŀȍƴƛŎȊȅŎƘ ƳƻƎŊ ǊƽǿƴƛŜȍ ǇǊȊŜƪŀȊȅǿŀŏ ǿȅƴƛƪƛ ǘȅŎƘ ǇǊŀŎ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛΦ  
!ƪǳƳǳƭǳƧŊŎ ǿƛŜŘȊť ƛ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎ ƧŊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǊŜŀƭƛȊǳƧŊ ƧŜŘƴŜ Ȋ ȊŀŘŀƵ ōǊƻƪŜǊƽǿ ǿƛŜŘȊȅΦ  

bŀƭŜȍȅ ȊŀǳǿŀȍȅŏΣ ȍŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ƴƛƎŘȅ ƴƛŜ ōťŘŊ ǿ ǎǘŀƴƛŜ ǿȅǇŜƱƴƛŀŏ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ȊŀŘŀƵ 
ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƻƴŀƭƴŜƎƻ ōǊƻƪŜǊŀ ǿƛŜŘȊȅΣ ǿ ǘȅƳ ƴƛŜ ōťŘŊ ǊŜƎǳƭŀǊƴƛŜ ȊƭŜŎŀŏ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ƴƻǿȅŎƘ ōŀŘŀƵΦ aƻƎŊ 
ƧŜŘƴŀƪ ƎǊƻƳŀŘȊƛŏ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŊ ǿƛŜŘȊťΣ ǎȅƴǘŜǘȅȊƻǿŀŏ ƧŊ ƛ ŦƻǊƳǳƱƻǿŀŏ ǿ ǇǊȊȅǎǘťǇƴȅ ǎǇƻǎƽōΦ ! ƴŀǎǘťǇƴƛŜ 
ǿƱŊŎȊŀŏ ǎƛť ǿ ǇǊƻŎŜǎȅ ōǊƻƪŜǊƛƴƎǳ ǿƴƻǎȊŊŎ Řƻ ŘȅǎƪǳǎƧƛ ǳǇƻǊȊŊŘƪƻǿŀƴŊ ǿƛŜŘȊť ƴŀ ǘŜƳŀǘΣ ƪǘƽǊȅ ƧŜǎǘ ƛŎƘ 
ƻōǎȊŀǊŜƳ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛΦ {ƪƻǊƻ, jak stwierdzili K. Olejniczak, T. Kupiec i E. Raimondo, ǊƻƭŊ ōǊƻƪŜǊŀ ƧŜǎǘ 
zamienianie kropel wiedzy w strumienie26 ƻǊŀȊ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ǘȅƳƛ ǎǘǊǳƳƛŜƴƛŀƳƛ ǿƛŜŘȊȅΣ ǘƻ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ 
ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ƳƻƎƱȅōȅ ǿƱŊŎȊȅŏ ǿƱŀǎƴȅ ǎǘǊǳƳƛŜƵ ǿƛŜŘȊȅ ǿ ǘŜ ǇǊƻŎŜǎȅΦ    

Czynniki warunkǳƧŊŎŜ ǇƻǿƻŘȊŜƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƵ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ 
² ƻǇŀǊŎƛǳ ƻ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǿǎƪŀȊŀŏ Ƴƻȍƴŀ ŎȊȅƴƴƛƪƛΣ ƪǘƽǊŜ ǿŀǊǳƴƪƻǿŀƱȅ ǇƻǿƻŘȊŜƴƛŜ 
ǇǊƻƧŜƪǘǳΦ {Ŋ ǘƻ ȊŀǊŀȊŜƳ ŎȊȅƴƴƛƪƛΣ ƪǘƽǊŜ ǿǇƱȅǿŀƧŊ ƴŀ ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŏ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ 
ǇƻȊŀǊȊŊŘowych w obszarze wykorzystania ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ. bŀƭŜȍŊ Řƻ ƴƛŎƘΥ 

¶ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛ ƳƻƳŜƴǘ ȊŀƛƴƛŎƧƻǿŀƴƛŀ ŘȊƛŀƱŀƵ ƛ ǳǇƻǿǎȊŜŎƘƴƛŜƴƛŀ ȊŜōǊŀƴŜƧ ǿƛŜŘȊȅΣ 

¶ ŘƻǘŀǊŎƛŜ Ȋ ǿƛŜŘȊŊ Řƻ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŎƘ ƻǎƽōΣ 

¶ forma przekazywanej wiedzy, 

¶ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŏ ǇǊȊŜƪŀȊȅǿŀƴȅŎƘ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ.  

Kluczowym czynnikiem jest czas ς ŘƻǘŀǊŎƛŜ Ȋ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŊ ƴŀ ǘŀƪƛƳ ŜǘŀǇƛŜ ǇǊŀŎ ƴŀŘ ƛƴǘŜǊǿŜƴŎƧŊ 
ǇǳōƭƛŎȊƴŊΣ ƪǘƽǊȅ ǇƻȊǿŀƭŀ ƴŀ ǿƱŀǏŎƛǿŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ŘŀƴŜƧ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛΦ ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜƎƻ 
ǇǊȊŜȊ CǳƴŘŀŎƧť L59! wƻȊǿƻƧǳ ǇǊƻƧŜƪǘǳΣ ƳƻƳŜƴǘ ȊŀƛƴƛŎƧƻǿŀƴƛŀ ŘȊƛŀƱŀƵ ōȅƱ ǿƱŀǏŎƛǿȅΣ ƎŘȅȍ ǇƻȊǿŀƭŀƱ  
ƴŀ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŜ ǿȅƴƛƪƽǿ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜƧ ŀƴŀƭƛȊȅ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƵ Řƻ ƴƻǿŜƧ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅ 
finansowej 2014-нлнлΦ bŀǘƻƳƛŀǎǘ ƻǇƽȋƴƛŜƴƛŀ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ǳǊǳŎƘƻƳƛŜƴƛŜƳ ŎŀƱŜƎƻ ǎȅǎǘŜƳǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 
Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 ǎǇǊŀǿƛƱȅΣ ȍŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎƻǿŜ ƻōƧťƱȅ ǘȅƭƪƻ ƧŜŘŜƴ ǊƻŘȊŀƧ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿΣ  
ǘƧΦ ǿȅǘȅŎȊƴŜ aLƛwΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜΣ ƪǘƽǊŜ ŎƘŎŊ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀŏ ǿƛŜŘȊť ǇƱȅƴŊŎŊ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Řƭŀ 
ǎǿƻƛŎƘ ŎŜƭƽǿ Ǉƻǿƛƴƴȅ ǊƽǿƴƛŜȍ ōǊŀŏ ǇƻŘ ǳǿŀƎťΣ ȍŜ ȊŀǊƽǿƴƻ ƎǊƻƳŀŘȊŜƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅΣ Ƨŀƪ ƛ ƧŜƧ ǇǊȊȅǎǿƻƧŜƴƛŜ 
prȊŜȊ ƻŘōƛƻǊŎƽǿ ǿȅƳŀƎŀ ŎȊŀǎǳΣ Φ 

                                                           
25 K. Olejniczak, T. Kupiec, E. Raimondo, op. cit., s. 69. 
26 Ibidem, s. 88.  
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5ǊǳƎƛƳ ƛǎǘƻǘƴȅƳ ŎȊȅƴƴƛƪƛŜƳ ƧŜǎǘ ŘƻǘŀǊŎƛŜ Ȋ ǿƛŜŘȊŊ Řƻ ǿƱŀǏŎƛǿȅŎƘ ƻǎƽōΣ ƪǘƽǊŜ ǎŊ ǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴƛŜ 
ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴŜ ƧŜƧ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳΦ ² ǊŀƳŀŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǳŘŀƱƻ ǎƛť ȊƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀŏ ƪƭǳŎȊƻǿŜ ƧŜŘƴƻǎǘƪƛ 
administracji zainteresowane wykorzysǘŀƴƛŜƳ ǿȅƴƛƪƽǿ ǊŀǇƻǊǘǳΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ŘƻǘǊȊŜŏ Řƻ ƻǎƽō 
ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴȅŎƘ Ȋŀ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ ǎȅǎǘŜƳǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 ƴŀ ƻƪǊŜǎ нлмп-2020. 
bƛŜƳƴƛŜƧΣ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŜƳ Řƭŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ǊŀǇƻǊǘǳ ƻƪŀȊŀƱ ǎƛť ǎŀƳ ŦŀƪǘΣ ȍŜ ǊŀǇƻǊǘ ƴƛŜ ǇƻǿǎǘŀƱ 
na zlecenie ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛΣ ƭŜŎȊ Ȋ ƛƴƛŎƧŀǘȅǿȅ CǳƴŘŀŎƧƛΦ Wŀƪ ǿǎƪŀȊǳƧŊ ōŀŘŀƴƛŀΣ ƴŀ ǎǘƻǇƛŜƵ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ 
ǿȅƴƛƪƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿǇƱȅǿŀ ŀƪǘȅǿƴŜ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎǘǿƻ ŘƻŎŜƭƻǿȅŎƘ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ27. 
tǊȊȅƪƱŀŘ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǿǎƪŀȊǳƧŜΣ ȍŜ ǿȅƧǏŎƛŜ Ȋ ƛƴƛŎƧŀǘȅǿŊ ȊŜ ǎǘǊƻƴȅ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜƧ ƳƻȍŜ ōǳŘȊƛŏ 
ƴƛŜǇƻƪƽƧ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧΣ Ŏƻ Řƻ ƛƴǘŜƴŎƧƛ ƻǎƽō ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎȅŎƘ ǿƛŜŘȊťΦ hōŀǿȅ ǘŜ ǇƻƧŀǿƛŀƧŊ ǎƛť 
ǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳΣ ƎŘȅ ƪƻƴǘŀƪǘȅ Ȋ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŊ ǿȅŎƘƻŘȊŊ ǇƻȊŀ ȊƛƴǎǘȅǘǳŎƧƻƴŀƭƛȊƻǿŀƴŜ 
ŦƻǊƳȅ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ǘƧΦ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŜ ƪƻƳƛǘŜǘȅ ƛ ƎǊǳǇȅ ǊƻōƻŎȊŜΣ Ƨŀƪ ǘƻ ǎƛť ƻŘōȅƱƻ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƻƳŀǿƛŀƴŜƎƻ 
projektu.  

YƻƭŜƧƴŊ ǿŀȍƴŊ ƪǿŜǎǘƛŊ ƧŜǎǘ ŦƻǊƳŀ ǇǊȊŜƪŀȊȅǿŀƴŜƧ ǿƛŜŘȊȅΦ α½ŀǎȅǇŀƴƛŜέ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳƛ плу 
ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŀƳƛ ȊŜōǊŀƴȅƳƛ ǿ ȊŀƱŊŎȊƴƛƪŀŎƘ ƳŀƧŊŎȅŎƘ ƻƪƻƱƻ млл ǎǘǊƻƴ ƴƛŜ ǿǇƱȅƴťƱƻōȅ ǇƻȊȅtywnie  
ƴŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿȅƴƛƪƽǿ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ǇǊŀŎ ŀƴŀƭƛǘȅŎȊƴȅŎƘΦ bŀǘƻƳƛŀǎǘ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ ǊŀǇƻǊǘǳ 
ǇǊŜȊŜƴǘǳƧŊŎŜƎƻ ƴŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊŜ ǿƴƛƻǎƪƛ ǿ ǎȅƴǘŜǘȅŎȊƴȅ ǎǇƻǎƽō ǇƻȊǿƻƭƛƱƻ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŎƛŜƭƻƳ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ 
ƻŘƴƛŜǏŏ ǎƛť Řƻ ǇǊƻǇƻƴƻǿŀƴȅŎƘ ǳǇǊƻǎȊŎȊŜƵΦ  

² ƪƻƵŎǳΣ ŎȊȅƴƴƛƪƛŜƳ ǿǇƱȅǿŀƧŊŎȅƳ ƴŀ ǇƻǿƻŘȊŜƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƵ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿȅŎƘ ōȅƱŀ ƪǿŜǎǘƛŀ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŎƛ 
ǇǊȊŜƪŀȊȅǿŀƴȅŎƘ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛΦ ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǇǊƻƧŜƪǘǳ CǳƴŘŀŎƧƛ ǊŀǇƻǊǘ ƻǇƛŜǊŀƱ ǎƛť ƴŀ ǿȅƴƛƪŀŎƘ ōŀŘŀƵ 
ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ƪǘƽǊŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ ǎǘŀƴƻǿƛŏ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴŜ ȋǊƽŘƱƻ ǿƛŜŘȊȅΦ ½ƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴŜ Ǌekomendacje 
ǇƻŘƭŜƎŀƱȅ ƧŜǎȊŎȊŜ ŘƻŘŀǘƪƻǿŜƧ ŀƴŀƭƛȊƛŜ ŜƪǎǇŜǊŎƪƛŜƧΣ ƪǘƽǊŀ ǇƻȊǿƻƭƛŏ ƳƛŀƱŀ ƴŀ ƛŘŜƴǘȅŦƛƪŀŎƧť ƪƭǳŎȊƻǿȅŎƘ ς 
ƴŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊȅŎƘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΦ tǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴŀ ǿŜ ǿƱŀǏŎƛǿȅ ǎǇƻǎƽō ǎȅƴǘŜȊŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵ 
ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ƳƛŀƱŀ ȊŀǇŜǿƴƛŏ ǊȊŜǘŜƭƴƻǏŏ ƛ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŏ Řostarczanej wiedzy. 

Lekcje z projektu 
5ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ CǳƴŘŀŎƧƛ L59! wƻȊǿƻƧǳ α²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ς 
ƳŜŎƘŀƴƛȊƳȅ ƴŀŘȊƻǊǳ ƻōȅǿŀǘŜƭǎƪƛŜƎƻέ ǿǎƪŀȊǳƧŊΣ ȍŜ ƳƻȍƭƛǿŜ ƧŜǎǘ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ  
Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Řƭŀ ŘȊƛŀƱŀƵ ǇŀǊǘȅŎȅǇŀŎȅƧƴȅŎƘ ƛ ǎǘǊŀȍƴƛŎȊȅŎƘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜΦ 
Przy okazjiΣ ǊŜŀƭƛȊǳƧŊŎ ǎǿƻƧŜ ŎŜƭŜ ǎǘŀǘǳǘƻǿŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ƳƻƎŊ ǿƱŊŎȊŀŏ ǎƛť ǿ ǇǊƻŎŜǎȅ 
brokeringu ǿƛŜŘȊȅΣ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƧŊŎ ŘƻǎǘťǇƴŊ ƛƳ ǿƛŜŘȊť ƛ ǇǊȊŜƪŀȊǳƧŊŎ ƧŊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛΦ bƛŜǿŊǘǇƭƛǿŊ 
ƪƻǊȊȅǏŎƛŊ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ƧŜǎǘ ǳȊȅǎƪŀƴƛŜ 
ǊȊŜǘŜƭƴȅŎƘ ŘƻǿƻŘƽǿ ς ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΦ ²ȊƳŀŎƴƛŀ ǘƻ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŏ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ 
ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ Ƨŀƪƻ ǇŀǊǘƴŜǊƽǿ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧΦ  

bŀ ǇƻǿƻŘȊŜƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƵ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿȅŎƘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ CǳƴŘŀŎƧť L59! wƻȊǿƻƧǳ ǿǇƱȅǿŀƱȅ ǘŀƪƛŜ 
czynniki jak czas ς ǿƱŀǏŎƛǿȅ ƳƻƳŜƴǘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŘȊƛŀƱŀƵ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿȅŎƘΣ ŘƻǘŀǊŎƛŜ Ȋ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŊ  
Řƻ ǿƱŀǏŎƛǿȅŎƘ ƻǎƽōΣ ǇǊȊŜƪŀȊŀƴƛŜ ƧŜƧ ǿ ǇǊȊȅǎǘťǇƴŜƧ ŦƻǊƳƛŜ ƻǊŀȊ ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŜ ƧŜƧ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŎƛΦ 
bƛŜƳƴƛŜƧΣ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇƻƧŀǿƛƱȅ ǎƛť ǊƽǿƴƛŜȍ ŎȊȅƴƴƛƪƛ ǿǇƱȅǿŀƧŊŎŜ ƴŜƎŀǘȅǿƴƛŜ  
ƴŀ ƻǎƛŊƎŀƴƛŜ ƧŜƎƻ ŎŜƭƽǿΦ tƻ ǇƛŜǊǿǎȊŜΣ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǿǎƪŀȊǳƧŊΣ ȍŜ ǘǊǳŘƴƻ ƧŜǎǘ ƱŊŎȊȅŏ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ 
ǇŀǊǘȅŎȅǇŀŎȅƧƴŜ ȊŜ ǎǘǊŀȍƴƛŎȊȅƳƛΦ /Ƙƻŏ ƪƻƴǘǊƻƭŀ ƴŀŘ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀƳƛ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ƴƛŜ Ǉƻǿƛƴƴŀ 
ǳƴƛŜƳƻȍƭƛǿƛŀŏ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ǿ ŎŜƭǳ ƴŀǇǊŀǿȅ ȊŀƛǎǘƴƛŀƱȅŎƘ ǇǊƻōƭŜƳƽǿΣ ǘƻ ƧŜŘƴŀƪ ǎƪǳǘŜŎȊƴƛŜ ƧŊ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀΦ 
5ƭŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ȊŀƱƻȍŜƵ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ƪƻƴƛŜŎȊƴŜ ōȅƱƻ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ǘȅƳ ǎƪǳǘŜŎȊƴŜ ōŀƭŀƴǎƻǿŀƴƛŜ ƳƛťŘȊȅ ǊƽȍƴȅƳƛ 
ŎŜƭŀƳƛ ǇǊƻƧŜƪǘǳΦ tǊȊȅ ŎȊȅƳΣ Ȋŀǳǿŀȍȅŏ ƴŀƭŜȍȅΣ ȍŜ ōǊŀƪ ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎŜƧ ƻǘǿŀǊǘƻǏŎƛ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ 
Řƻ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀƳƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅƳƛ ƳƻȍŜ ǿȅƳǳǎȊŀŏ ȊŀŎƘƻǿŀƴƛŀ ǎǘǊŀȍƴƛŎȊŜ ǿ ƳƛŜƧǎce 
partnerskich. 

tƻ ŘǊǳƎƛŜΣ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅƳ ǇǊƻōƭŜƳŜƳ ōȅƱƻ ƴŀǿƛŊȊŀƴƛŜ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŎƘ ƪƻƴǘŀƪǘƽǿ Ȋ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŊ 
ǇǳōƭƛŎȊƴŊ ǇƻȊŀ ȊƛƴǎǘȅǘǳŎƧƻƴŀƭƛȊƻǿŀƴȅƳƛ ŦƻǊƳŀƳƛ ƧŜƧ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀƳƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅƳƛ 

                                                           
27 M. Q. Patton, Ewaluacja skoncentrowana na wykorzystaniu, w: Haber A., Popis Z., (red.), (R)ewaluacja 
Poszukiwanie nowych ƳŜǘƻŘ ƻŎŜƴȅ ŜŦŜƪǘƽǿ, PARP, Warszawa 2013, s. 19. 
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ƛǎǘƴƛŜƧŊŎȅƳƛ ǿ ǊŀƳŀŎƘ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛΦ bƛŜ ǳŘŀƱƻ ǎƛť ǿǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǊŀǇƻǊǘǳ ǇƻŘ ŘȅǎƪǳǎƧť ƪƻƳƛǘŜǘƽǿ 
ƛ ƎǊǳǇ ǊƻōƻŎȊȅŎƘ ǇƻǿƻƱŀƴȅŎƘ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǎȅǎǘŜƳǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǿ tƻƭǎŎŜ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9Φ hƎǊŀƴƛŎȊȅƱƻ 
ǘƻ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ŘȅǎƪǳǎƧƛ ƴŀŘ ǿȅƴƛƪŀƳƛ ǊŀǇƻǊǘǳ Ȋ ǎȊŜǊǎȊȅƳ ƎǊƻƴŜƳ ƻŘōƛƻǊŎƽǿΦ ² ƪƻƴǎŜƪǿŜƴŎƧƛ ƴƛŜ ǳŘŀƱƻ 
ǎƛť ȊŀƛƴƛŎƧƻǿŀŏ ŘŜōŀǘȅ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ƳƻȍƭƛǿȅŎƘ ǎǇƻǎƻōƽǿ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΦ  
² ƻǇƛƴƛƛ ŜƪǎǇŜǊǘƽǿ CǳƴŘŀŎƧƛ ǘȅƭƪƻ ǘŀƪŀ ŘŜōŀǘŀ ƳƻƎƱŀōȅ ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ Řƻ ȊƳƛŀƴȅ ǇǊȊŜƪƻƴŀƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ 
ǿ ƴƛŜƪǘƽǊȅŎƘ ƪǿŜǎǘƛŀŎƘΦ  

² ƪƻƵŎǳΣ ƛǎǘƻǘƴȅƳ ograniczeniem ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŎƛ Ǌƻƭƛ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ Ƨŀƪƻ ǇƻŘƳƛƻǘƽǿ 
ǳǇƻǿǎȊŜŎƘƴƛŀƧŊŎȅŎƘ ǿƛŜŘȊť ǇƱȅƴŊŎŊ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ αȊ ȊŜǿƴŊǘǊȊέ ǇǊƻŎŜǎǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 
ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜƎƻ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧťΦ ¦ŘȊƛŀƱ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǿ ōǊƻƪŜǊƛƴƎǳ ǿƛŜŘȊȅ ƧŜǎǘ ƴƻǿȅƳ 
ƻōǎȊŀǊŜƳΣ ƪǘƽǊȅ ƳƻȍŜ ōǳŘȊƛŏ ƴƛŜǇƻƪƽƧ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛΦ !ōȅ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ƳƻƎƱȅ Ȋŀǎƛƭŀŏ 
ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ƴƻǿȅƳƛ ǎǘǊǳƳƛŜƴƛŀƳƛ ǿƛŜŘȊȅΣ ƪƻƴƛŜŎȊƴŜ ƧŜǎǘ ǿƛťŎ ǎǘǿƻǊȊŜƴƛŜ ǘŀƪƛŜƧ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƛ  
Řƻ ŘŜōŀǘȅΣ ǿ ƪǘƽǊŜƧ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŀ ōťŘȊƛŜ ǎȊŜǊƻƪƻ ƻǘǿŀǊǘŀ ƴŀ ȋǊƽŘƱŀ ǿƛŜŘȊȅ ƛƴƴŜ ƴƛȍ ǘŜ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ 
zamŀǿƛŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ƴƛŊΦ /ƘƻŘȊƛ ǘǳ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ƻ ƛƴƛŎƧƻǿŀƴƛŜ ŘŜōŀǘȅ ƻǇŀǊǘŜƧ ƴŀ ŘƻǿƻŘŀŎƘ ς 
ǿȅƴƛƪŀŎƘ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΣ Řƻ ƪǘƽǊŜƧ ȊŀǇǊŀǎȊŀƴŜ ōťŘŊ ǊƽǿƴƛŜȍ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜΦ  
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Justyna Kulawik-Dutkowska28 

Monitorowanie ŜŦŜƪǘƽǿ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ  ς rezultaty II fazy 

projektu 
 
W niniejszym artykule opisana ȊƻǎǘŀƱŀ II faza projektu pt. ²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ς 
mechanizmy nadzoru obywatelskiego ȊŀǘȅǘǳƱƻǿŀƴa αaƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴƛŜ ŜŦŜƪǘƽǿ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ 
ŘȊƛŀƱŀƵέΦ Faza ta ōȅƱa realizowana w okresie ǇŀȋŘȊƛŜǊƴƛƪ нлмп - marzec 2015 ƛ ƻōŜƧƳƻǿŀƱa prace 
ǇƻƭŜƎŀƧŊŎŜ ƴŀ ŀƴŀƭƛȊƛŜ wybranych ǇƻǿǎǘŀƧŊŎȅŎƘ w tym czasie ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ǿŘǊƻȍŜƴƛƻǿȅŎƘ 
ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ǎȅǎǘŜƳǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 ǿ latach 2014-2020.  

W artykule ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛƻƴŜ ȊƻǎǘŀƴŊ wnioski z realizacji tej fazy projektuΣ ŀ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴŀ ǳǿŀƎŀ ōťŘȊƛŜ 
ǇƻǏǿƛťŎƻƴŀ ƛŎƘ ǇǊȊȅŘŀǘƴƻǏŎƛ Řƭŀ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ƛ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘΣ ȊŀǊƽǿƴƻ ǿ ƻōǎȊŀǊȊŜ 
Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛΣ Ƨŀƪ ƛ ƛƴƴȅŎƘ Ǉƻƭƛǘȅƪ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ. Dodatkowym efektem tej fazy projektu jest ǘŀƪȍŜ 
wypracowanie konkretnych rekomendacji dla administracji w zakresie prowadzenia konsultacji 
ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ ǿ ǎǇƻǎƽō ǇƻȊǿŀƭŀƧŊŎȅ ƻōȅǿŀǘŜƭƻƳ ƪƻƴǘǊƻƭƻǿŀŏ ǘŜƴ ǇǊƻŎŜǎΦ  

ZŀƱƻȍŜƴƛŀ ǇǊȊȅƧťǘŜ Řƭŀ LL ŦŀȊȅ ǇǊƻƧŜƪǘǳ 
{ȊŎȊŜƎƽƱƻǿȅƳ Ŏelem II fazy projektu ōȅƱƻ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŀƴŀƭƛȊȅ wybranych ǇƻǿǎǘŀƧŊŎȅŎƘ 
ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ǿŘǊƻȍŜƴƛƻǿȅŎƘ Řƭŀ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ w perspektywie finansowej 
2014ς2020 ǇƻŘ ƪŊǘŜƳ ǎǘƻǇƴƛŀ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŀ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ȊƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴȅŎƘ ǿ L ŦŀȊƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘu. 
WŜŘƴŀƪȍŜ w szerszym zakresie wyniki analizy ƳŀƧŊ ǘŀƪȍŜ ǇƻƪŀȊŀŏΣ ǿ Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŀ  
ƛ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ƳƻƎŊ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀŏ ǿƛŜŘȊť ǇƻŎƘƻŘȊŊŎŊ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ  Řƭŀ ǇƻǇǊŀǿȅ ƧŀƪƻǏŎƛ 
polityk publicznych w swoim obszarze zainteresowania. 

Zgromadzony mŀǘŜǊƛŀƱ ƳƛŀƱ ǇƻǎƱǳȍȅŏ do stworzenia ǇǊȊȅƪƱŀŘƽǿ wykorzystania ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ  
z ewaluaŎƧƛ Ƨŀƪƻ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƴŀŘ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀƳƛ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ƻǊŀȊ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊŎŜƎƻ 
organizacjom pozarzŊŘƻǿȅƳ ǇŀǊǘȅŎȅǇŀŎƧť ǿ ǇǊƻŎŜǎŀŎƘ planowania i realizacji polityk publicznych.  
Wŀƪ ǇƻƪŀȊǳƧŜ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ȊƎǊƻƳŀŘȊƻƴŜ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ projektuΣ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧŀ ǘŀƪƛŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ ƧŜǎǘ ƳƻȍƭƛǿŀΣ 
ƴŀǇƻǘȅƪŀ ƧŜŘƴŀƪ ǇŜǿƴŜ ōŀǊƛŜǊȅ ƻǇƛǎŀƴŜ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿƻ ǿ ŘŀƭǎȊŜƧ ŎȊťǏŎƛ ŀǊǘȅƪǳƱǳΦ  

tǊƻŎŜǎŜƳ ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴƛŀ ƻōƧťǘƻ Řǿŀ ǊƻŘȊŀƧŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿΥ 

1. Ostateczne wersje pǊƻƎǊŀƳƽǿ oǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ȊŀŀƪŎŜǇǘƻǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ YƻƳƛǎƧť 9ǳǊƻǇŜƧǎƪŊ 
w  ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊŀǇƛǎƽǿ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ǊŜŘǳƪŎƧƛ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΣ 

2. tǊƻƧŜƪǘȅ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ aƛƴƛǎǘǊŀ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ƛ wƻȊǿƻƧǳ ǇƻŘŘŀƴŜ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƻƳ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅƳ 
popǊȊŜȊ ǎǘǊƻƴť ƛƴǘŜǊƴŜǘƻǿŊ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿŀ www.mir.gov.pl.  

W przypadku pǊƻƎǊŀƳƽǿ oǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ƛƴǘŜǊŜǎǳƧŊŎŜ ōȅƱƻ ǇƻǊƽǿƴŀƴƛŜ ȊŀǇƛǎƽǿ 
ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ǊŜŘǳƪŎƧƛ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ǿ ostatecznych wersjach 
pǊƻƎǊŀƳƽǿ z ich projektami. Celem takiego ǇƻǊƽǿƴŀƴƛŀ ōȅƱƻ sprawdzenie, czy ostateczne wersje 
pǊƻƎǊŀƳƽǿ ǇǊȊŜǿƛŘǳƧŊ ǎȊŜǊǎȊȅ ȊŀƪǊŜǎ ǊŜŘǳƪŎƧƛ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƴƛȍ ǿŜǊǎƧŜ ǿǎǘťǇƴŜ. 
Wnioski z tej analizy ȊƻǎǘŀƱȅ ȊŀǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀƴŜ ǿ ŘŀƭǎȊŜƧ ŎȊťǏŎƛ ǘŜƎƻ ŀǊǘȅƪǳƱǳΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǇƻǎƱǳȍȅƱȅ Řƻ 
aktualizacji ǊŀǇƻǊǘǳ ǇǘΦ α½mniejszaniŜ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 - rekomendacje 
Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘέ opracowanego w I fazie projektu.   

Wŀƪ Ƨǳȍ ǿǎǇƻƳƴƛŀƴƻΣ przedmiotem analizy ōȅƱȅ ǘŀƪȍŜ projekty wytycznych horyzontalnych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju, zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa29 w celu poddania ich 
ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƻƳ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅƳ. bŀƭŜȍȅ ƧŜŘƴŀƪ ƻŘ ǊŀȊǳ ȊŀȊƴŀŎȊȅŏΣ ȍŜ ǿ ƻǎǘŀǘƴƛƳ ŎȊŀǎƛŜ ǎǘǊƻƴŀ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿŀ 

                                                           
28 Fundacja IDEA Rozwoju 
29 ½ŀƪƱŀŘƪŀ CǳƴŘǳǎȊŜ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜ Ҧ ²ȅǘȅŎȊƴŜ Ҧ ²ȅǘȅŎȊƴŜ нлмп-нлнл Ҧ YƻƴǎǳƭǘŀŎƧŜ 
http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/konsultacje/strony/start.aspxΣ ŘƻǎǘťǇ ǿ 
Řƴƛǳ нл ƪǿƛŜǘƴƛŀ нлмр ǊΦΣ ƻōŜŎƴƛŜ ǎǘǊƻƴŀ ƧŜǎǘ ƴƛŜŘƻǎǘťǇƴŀ  

http://www.mir.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/konsultacje/strony/start.aspx
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ȊƻǎǘŀƱŀ ŎŀƱƪƻǿƛŎƛŜ ȊƳƻŘȅŦƛƪƻǿŀƴŀΣ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ŎȊȅƳ ƴƛŜ ƧŜǎǘ Ƨǳȍ Ƴƻȍƭƛǿȅ ŘƻǎǘťǇ Řƻ ǿŜǊǎƧƛ ǎǘǊƻƴȅΣ  
Ȋ ƪǘƽǊŜƧ ƪƻǊȊȅǎǘŀƴƻ ǇƻŘczas realizacji prac w ramach projektu. Projekty wytycznych oraz same 
ǿȅǘȅŎȊƴŜ ȊƴŀƧŘǳƧŊ ǎƛť ƻōŜŎƴƛŜ ƴŀ tƻǊǘŀƭǳ CǳƴŘǳǎȊȅ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŎƘ www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  
WȅǘȅŎȊƴŜ ǎŊΣ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ȊŀǇƛǎŜƳ ŀǊǘΦ м ǳǎǘΦ о Ǉƪǘ он ǳǎǘŀǿȅ Ȋ Řƴƛŀ мм ƭƛǇŎŀ нлмп ǊΦ o zasadach realizacji 
ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿƛŜ ŦƛƴŀƴǎƻǿŜƧ нлмпς2020, 
αƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƳ ǇǊŀǿƴȅƳ ƻƪǊŜǏƭŀƧŊŎȅƳ ǳƧŜŘƴƻƭƛŎƻƴŜ ǿŀǊǳƴƪƛ ƛ ǇǊƻŎŜŘǳǊȅ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ŦǳƴŘǳǎȊȅ 
ǎǘǊǳƪǘǳǊŀƭƴȅŎƘ ƛ CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƽƧƴƻǏŎƛ ǎƪƛŜǊƻǿŀƴŜ Řƻ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȊŊŎȅŎƘ ǿ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 
ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ǘŜ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧŜ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǿƱŀǏŎƛwego 
porozumienia, kontraktu terytorialnego albo umowy ƻǊŀȊ ǇǊȊŜȊ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǳƳƻǿȅ 
o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektuέ όǿȅǊƽȍƴƛŜƴƛŜ ǿƱŀǎƴŜύΦ 

OznaŎȊŀ ǘƻΣ ȍŜ ǘƻ ǿƱŀǏƴƛŜ ǿȅǘȅŎȊƴŜΣ ƳƛƳƻ ȍŜ ƪƛŜǊƻǿŀƴŜ Řƻ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛΣ ǎǘŀƴƻǿƛŊ instrument prawny 
ŘƻǇǊŜŎȅȊƻǿǳƧŊŎȅ ƻōƻǿƛŊȊƪƛ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΣ przez co ǎŊ ƧŜŘƴȅƳ Ȋ potencjalnych ƎƱƽǿƴȅŎƘ ȋǊƽŘŜƱ 
ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘΦ W rezultacie, przeprowadzenie analizy prograƳƽǿ operacyjnych 
ǎǘŀƴƻǿƛŊŎȅŎƘ ƻƎƽƭƴŜ ǊŀƳȅ ǎȅǎǘŜƳǳ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-нлнл ƻǊŀȊ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ 
horyzontalnych, ƻƪǊŜǏƭŀƧŊŎȅch ujednolicone warunki i  procedurȅ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǘŜƎƻ ǎȅǎǘŜƳǳ ǇƻȊǿŀƭŀ ƴŀ  
ǇǊȊŜǿƛŘȅǿŀƴƛŜΣ ŎȊȅ ƴƻǿȅ ǎȅǎǘŜƳ ōťŘȊƛŜ ōŀǊŘȊƛej ŎȊȅ ƳƴƛŜƧ ǎǇǊȊȅƧŀƧŊŎȅ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƻƳ. 

bŀƭŜȍȅ ǘŜȍ ȊŀǳǿŀȍȅŏΣ ȍŜ w czasie realizacji etapu projektu ƻōŜƧƳǳƧŊŎŜƎƻ ǇŀȋŘȊƛŜǊƴƛƪ нлмп ς marzec 
2015 ǿƛťƪǎȊƻǏŏ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ǿŘǊƻȍŜƴƛƻǿȅŎƘ (np. dokumenty ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ƪǊȅǘŜǊƛƽǿ ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ) 
ƴƛŜ ȊƻǎǘŀƱŀ ƧŜǎȊŎȊŜ ƻǇǳōƭƛƪƻǿŀƴŀΣ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ŎȊȅƳ ƴƛŜ ƳƻƎƱŀ ōȅŏ ǇƻŘŘŀƴŀ ŀƴŀƭƛȊƛŜΦ W  projekcie 
ŎƘƻŘȊƛƱƻ jednak przede wszystkim o pokazanie ƳŜŎƘŀƴƛȊƳƽǿ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ  
z ewaluacji, a nie ƻ ǎǇǊŀǿŘȊŜƴƛŜΣ ŎȊȅ ȊƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴŜ ǿ L ŦŀȊƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ȊƻǎǘŀƱȅ 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛƻƴŜ ǇǊȊŜȊ ŘŜŎȅŘŜƴǘƽǿΦ 5ƭŀǘŜƎƻ ǇǊȊŜŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴƛŜ ƴŀǿŜǘ ǇŜǿƴŜƧ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻnej liczby 
ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ǿȅŘŀƧŜ ǎƛť ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎŜ Řƻ ǎŦƻǊƳǳƱƻǿŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ǿ zakresie ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ 
ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Řƭŀ ǇƻǇǊŀǿȅ ƧŀƪƻǏŎƛ Ǉƻƭƛǘȅƪ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΣ ȊŀǊƽǿƴƻ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧťΣ  
jak i  ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ.  

Przebieg prac w ramach II fazy projektu  
Prace zrealizowane w ramach tego etapu projektu mƛŀƱȅ ǎƱǳȍȅŏ wypracowaniu pewnego sposobu  
kontroli nad wykorzystaniem wiedzy zgromadzonej w  ewaluacjach dla lepszej jakoǏŎƛ Ǉƻƭƛǘȅƪ 
publicznychΣ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ŎȊȅƳ bardzo ǿŀȍƴŜ ƧŜǎǘ ŘƻƪƱŀŘƴŜ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŜƴƛŜ przebiegu ǇǊŀŎȅ ŜƪǎǇŜǊǘƽǿΦ 

W zakresie analizy pǊƻƎǊŀƳƽǿ oǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ǇƻǊƽǿƴŀƴƻ ǘǊŜǏŏ ǊƻȊŘȊƛŀƱƽǿ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ǊŜŘǳƪŎƧƛ 
ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ǿ ǇǊƻƧŜƪǘŀŎƘ ǘȅŎƘ ŀƪǘƽǿ ƻǊŀȊ ǿ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƘ 
ȊŀŀƪŎŜǇǘƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ YƻƳƛǎƧťΣ ŀ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ǇǊȊŜŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴƻ ǿǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ȊƳƛŀƴȅ ƭǳō ƛŎƘ ōǊŀƪΦ  
Na podstawie tej analizy dokonano aktualizacji raportu pt. αZƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŜ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ                                    
Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 - ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘέ opracowanego w I fazie projektu. 

² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ŀƴŀƭƛȊȅ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǇǊƻŎŜǎ ōȅƱ ōŀǊŘȊƛŜƧ ȊƱƻȍƻƴȅ ƛ ƻōŜƧƳƻǿŀƱ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΥ 

1. .ƛŜȍŊŎŜ ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴƛŜ strony Ministerstwa, na ktƽǊŜƧ ȊŀƳƛŜǎȊŎȊŀƴŜ ōȅƱȅ ǇǊƻƧŜƪǘȅ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ 
ƻǊŀȊ ŦƻǊƳǳƭŀǊȊŜ ȊƎƱŀǎȊŀƴƛŀ ǳǿŀƎΤ 

2. !ƴŀƭƛȊŀ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǇƻŘ ƪŊǘŜƳ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ z ewaluacji zidentyfikowanych w I etapie projektu; 

3. Opracowanie uwag, gdy ǿ ȊŀǇƛǎŀŎƘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ȊƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀΣ ƪǘƽǊȅŎƘ 
ŘƻǘȅŎȊȅƱȅ ǿǿΦ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜΤ 

4. tǊȊŜǎƱŀƴƛŜ uwag do Ministerstwa na specjalnym formularzu; w formularzu jako uzasadnienie 
wskazywano konkretne rekƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΤ 
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5. Monitorowanie ǎǘǊƻƴȅ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿŀΣ ƴŀ ƪǘƽǊŜƧ ȊŀƳƛŜǎȊŎȊŀƴŜ ōȅƱȅ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴŜ ǿŜǊǎƧŜ 
wytycznych30 ; 

6. !ƴŀƭƛȊŀ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴȅŎƘ ǿŜǊǎƧƛ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǇƻŘ ƪŊǘŜƳ ǇǊȊȅƧťŎƛŀ lub odrzucenia przez 
aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿƻ ȊŀǇǊƻǇƻƴƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ CǳƴŘŀŎƧť ȊŀǇƛǎƽǿΦ 

Wŀƪ Ƨǳȍ ǿǎǇƻƳƴƛŀƴƻΣ ƻƪǊŜǎ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŜǘŀǇǳ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ƻōŜƧƳƻǿŀƱ ǇŀȋŘȊƛŜǊƴƛƪ нлмп ς marzec 2015, 
w  tym czasie przeanalizowano ŘƻǎǘťǇƴŜ ǿƽǿŎȊŀǎ dokumenty ǿŘǊƻȍŜƴƛƻǿŜ. Proces przyjmowania 
ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿȅŎƘ ƛ ǿǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛŀ Řƻ ƴƛŎƘ ȊƳƛŀƴ ƧŜǎǘ ŎƛŊƎƱȅΣ ŀ ǿƛťŎ ƴƛŜƳƻȍƭƛǿŜ ƧŜǎǘ 
ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŀƴŀƭƛȊȅ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ƳƻȍƭƛǿȅŎƘ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǘǊǿŀƴƛŀ tego typu projektu. 
bŀƭŜȍȅ jednak ƳƛŜŏ ƴŀ ǳǿŀŘȊŜ ƎƱƽǿƴȅ ŎŜƭ ǇǊƻƧŜƪǘǳΣ ƧŀƪƛƳ ƧŜǎǘ ǿȅǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ ǇŜǿƴŜƎƻ sposobu 
ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ƨŀƪƻ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƛ ǇŀǊǘȅŎȅǇŀŎƧƛ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǘǿƻǊȊŜƴƛŀ ƛ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪ 
publicznych, a dƭŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǘŜƎƻ ŎŜƭǳ ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎŜ ƧŜǎǘ ŘƻƪƻƴŀƴƛŜ ŎȊŊǎǘƪƻǿŜƧ ŀƴŀƭƛȊȅ ǿƱŀǏŎƛǿȅŎƘ 
ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ǿ Ȋ ƎƽǊȅ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴȅƳ okresie. 

Rezultaty przeprowadzonych analiz 

wŜŘǳƪŎƧŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴȅŎƘ ǿŜǊǎƧŀŎƘ tǊƻƎǊŀƳƽǿ hǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-
2020 
W niniejszym etapie projektu ǇǊȊŜŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴƻ ȊŀǇƛǎȅ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǊŜŘǳƪŎƧƛ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ 
ǿ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴȅŎƘ ǿŜǊǎƧŀŎƘ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ tǊƻƎǊŀƳƽǿ hǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘΥ 

¶ tǊƻƎǊŀƳ hǇŜǊŀŎȅƧƴȅ LƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴȅ wƻȊǿƽƧ нлмп-2020 (PO IR) ze stycznia 2015 r., 

¶ tǊƻƎǊŀƳ hǇŜǊŀŎȅƧƴȅ ²ƛŜŘȊŀΣ 9ŘǳƪŀŎƧŀ ƛ wƻȊǿƽƧ 2014-2020 (PO WER) z dnia 17 grudnia  2014 
r., 

¶ Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC) z dnia 5 grudnia 2014 r., 

¶ tǊƻƎǊŀƳ hǇŜǊŀŎȅƧƴȅ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƛ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ нлмп-нлнл όth L|ύ Ȋ Řƴƛŀ мс ƎǊǳŘƴƛŀ нлмп ǊΦΣ 

¶ Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) z dnia 16 grudnia 2014 r. 

²ǎǇƽƭƴŊ ŎŜŎƘŊ ȊŀƻōǎŜǊǿƻǿŀƴŊ Řƭŀ prawie wszystkich pǊƻƎǊŀƳƽǿ oǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ǊŜŘǳƪŎƧƛ 
ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƧŜǎǘ ōǊŀƪ ƻŘƴƛŜǎƛŜƵ do ewaluacji ex-ŀƴǘŜ ƛ ȊƎƱŀǎȊŀƴȅŎƘ ǿ ƴƛŎƘ ȊŀǎǘǊȊŜȍŜƵ  
i rekomendacji w tym obszarze. Brak jest zatem danych do oceny, czy podczas przygotowywania 
ȊŀǇƛǎƽǿ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǊŜŘǳƪŎƧƛ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƛŎƘ ŀǳǘƻǊȊȅ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƭƛ rekomendacje  
z ewaluacji ex-ŀƴǘŜ ǿƱŀǏŎƛǿȅŎƘ pǊƻƎǊŀƳƽǿΦ  

tƻȊȅǘȅǿƴȅƳ ǿȅƧŊǘƪƛŜƳ ǿ ǘȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƧŜǎǘ th L|Σ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ǿǎƪŀȊŀƴƻ ǿǇǊƻǎǘΣ ȍŜ αǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŀ 
ŀƴŀƭƛȊŀ ŘŀƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ōŀŘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊŘƻƭƴƻǏŎƛ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƻƴŀƭƴȅŎƘ ǇƻȊǿƻƭŊ  
ƴŀ ŀŘŜƪǿŀǘƴŜ ȊƳƛŀƴȅ ǿ ŎŜƭǳ ǇƻǇǊŀǿȅ Ȋŀǎƻōƽǿ ƛ ǿȅŘŀƧƴƻǏŎƛ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛέ31Φ tƻƴŀŘǘƻ ǿǎƪŀȊŀƴƻΣ ȍŜ ŎȊťǏŏ 
z  ǿƴƛƻǎƪƽǿ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǇƭŀƴƻǿŀƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ ƴŀ ǊȊŜŎȊ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ αǿȅƴƛƪŀ 
Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ƛ ŜƪǎǇŜǊǘȅȊ ǿȅƪƻƴŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ L½Σ ƳΦƛƴΦ Ewaluacji ex-ŀƴǘŜ th Lƛ| ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-
2020 (2014 r.), 9ǿŀƭǳŀŎƧƛ ǎȅǎǘŜƳǳ ƻŎŜƴȅ ƛ ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿ ǊŀƳŀŎƘ th Lƛ| (2009 r.) oraz Ewaluacji 
ǎȅǎǘŜƳǳ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘƽǿ ǇƻƳƻŎȅ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜƧ ǿ ǊŀƳŀŎƘ th Lƛ| όнллф ǊΦύΣ ŎȊȅ ǘŜȍ |ǊƽŘƻƪǊŜǎƻǿŜƧ 
ƻŎŜƴȅ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŎŜƭƽǿ tƭŀƴǳ YƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ thLƛ| όнлмм ǊΦύΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ōŀŘŀƵ ǿȅƪƻƴŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ LƴǎǘȅǘǳŎƧŜ 
tƻǏǊŜŘƴƛŎȊŊŎŜΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊȊȅ ǊŜƪƻƳŜƴŘǳƧŊ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ŎŀǇŀŎƛǘȅ ǘȅŎƘ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ 
2014-нлнлέΦ32 ½ ƪƻƭŜƛ ǿ th ²9w ǇƻǿƻƱŀƴƻ ǎƛť Ŏƻ ǇǊŀǿŘŀ ƴŀ ǿȅƴƛƪƛ ōŀŘŀƴƛŀ ǇƴΦ αhŎŜƴŀ ǎȅǎǘŜƳǳ 
ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƛ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ th Y[ нллт-нлмоέΣ ŀƭŜ ǘȅƭƪƻ ƴŀ ŘƻǿƽŘΣ ȍŜ ȊƳƛŀƴȅ ǿǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ǿ ǘȅƳ ƻƪǊŜǎƛŜ 
zoǎǘŀƱȅ ǇƻȊȅǘȅǿƴƛŜ ƻŎŜƴƛƻƴŜ ǇǊȊŜȊ ōŀŘŀƴȅŎƘΦ 

                                                           
30 ½ŀƪƱŀŘƪŀ CǳƴŘǳǎȊŜ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜ Ҧ ²ȅǘȅŎȊƴŜ Ҧ ²ȅǘȅŎȊƴŜ нлмп-нлнл Ҧ hōƻǿƛŊȊǳƧŊŎŜ 
http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/obowiazujace/strony/start.aspx  
31 tǊƻƎǊŀƳ hǇŜǊŀŎȅƧƴȅ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƛ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ нлмп-нлнл όth L|ύ Ȋ Řƴƛŀ мс ƎǊǳŘƴƛŀ нлмп ǊΦΣ ǎΦ мулΦ 
32 Ibidem, s. 182. 

http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/obowiazujace/strony/start.aspx
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YƻƭŜƧƴŊ ǿǎǇƽƭƴŊ ŎŜŎƘŊ ƧŜǎǘ ǿǎƪŀȊȅǿŀƴƛŜ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ Ƨǳȍ ǊŜŘǳƪŎƧƛ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ 
w okresie programowania 2007-нлмоΦ WŜŘƴŀƪȍŜ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿ ǘȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ōǊŀƪ ƧŜǎǘ Ȋ ǊŜƎǳƱȅ ƻŘƴƛŜǎƛŜƵ  
do przeprowadzonych ewaluacji.  

Wŀƪƻ ƧŜŘƴƻ Ȋ ƴŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊȅŎƘ ȋǊƽŘŜƱ ōŀǊƛŜǊ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ǿ pǊƻƎǊŀƳŀŎƘ ǿȅƳƛŜƴƛŀ ǎƛť prawo 
unijne, co  Ƴŀ ƻȊƴŀŎȊŀŏΣ ȍŜ αȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ thLwΣ ƳƻȍƭƛǿŜ 
ƧŜǎǘ ǘȅƭƪƻ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǳǿŀǊǳƴƪƻǿŀƵ ƪǊŀƧƻǿȅŎƘΣ ǿ ƎǊŀƴƛŎŀŎƘ ƳƻȍƭƛǿȅŎƘ Řƻ ǇƻŘƧťŎƛŀ ƳƻŘȅŦƛƪŀŎƧƛ  
ȊŜ ǎǘǊƻƴȅ LƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ½ŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜƧέΦ33   

W pǊƻƎǊŀƳŀŎƘ ȊƴŀƭŀȊƱȅ ǎƛť ȊŀǇƛǎȅ ƻ ŎƛŊƎƱȅƳ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛǳ ǇǊȊŜȊ tƻƭǎƪť ŘȊƛŀƱŀƵ ƳŀƧŊŎȅŎƘ ƴŀ ŎŜƭǳ 
zmniejszanie ƻōŎƛŊȍŜƵ ōƛǳǊƻƪǊŀǘȅŎȊƴȅŎƘ ƴŀƪƱŀŘŀƴȅŎƘ ƴŀ ƻōȅǿŀǘŜƭƛ ƻǊŀȊ ƴŀ ǇƻŘƳƛƻǘȅ ƎƻǎǇƻŘŀǊŎȊŜ. 
W  ŎȊťǏŎƛ Ȋ ƴƛŎƘ ȊƴŀƭŀȊƱȅ ǎƛť ǘŀƪȍŜ ȊŀǇƛǎȅ ƻ ǊŜƎǳƭŀǊƴȅƳ ƛ ŎƛŊƎƱȅƳ ǳǎǳǿŀƴƛǳ barier identyfikowanych 
w  ǘǊŀƪŎƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ tǊƻƎǊŀƳƽǿ όƴǇΦ  th LwΣ th t²ύΦ ²ǎƪŀȊǳƧŜ ǎƛť ǘŀƪȍŜ ŘŊȍenie do kontynuowania 
ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ όƴǇΦ th ²9wύΦ ² ǘȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ƴƻȍƴŀ ǿȅƳƛŜƴƛŏ odniesienia  
ƴǇΦ Řƻ ǎǘŀƱŜƎƻ  ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŎƛŀ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ƘƻǊȅȊƻƴǘŀƭƴȅƳ tǊƻǎǘŜ CǳƴŘǳǎȊŜΣ ƪǘƽǊŜ ǿ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿƛŜ 
2007-мо ǎƪǳǇƛƱƻ ȊŜǎǇƽƱ ŜƪǎǇŜǊǘƽǿ ς ǇǊŀƪǘȅƪƽǿ ōŀŘŀƧŊŎȅŎƘ ƛƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴŜ ƛ ǎȅǎǘŜƳƻǿŜ ǇǊȊȅǇŀŘƪƛ 
ƴŀŘƳƛŜǊƴŜƧ ƪƻƳǇƭƛƪŀŎƧƛ ǇǊƻŎŜŘǳǊ όth LwΣ th L|ύΦ 

Cƻ Řƻ ȊŀǎŀŘȅΣ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴŜ ǿŜǊǎƧŜ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƴƛŜ ǇǊȊŜǿƛŘǳƧŊ ǎȊŜǊǎȊŜƎƻ ȊŀƪǊŜǎǳ ǊŜŘǳƪŎƧƛ ƻōŎƛŊȍŜƵ 
ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ǿ ǇƻǊƽǿƴŀƴƛǳ Ȋ ǇǊƻƧŜƪǘami ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ. Podobnie jak 
w  przypadku prƻƧŜƪǘƽǿ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿΣ ǇǊƻǇƻȊȅŎƧŜ ŘȊƛŀƱŀƵ ƴŀ ǊȊŜŎȊ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ  
Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ǎŊ Ȋ ǊŜƎǳƱȅ ǎŦƻǊƳǳƱƻǿŀƴŜ ǿ ǘŀƪ ƻƎƽƭƴȅ ǎǇƻǎƽōΣ ȍŜ ǘǊǳŘƴƻ ǎǘǿƛŜǊŘȊƛŏΣ ŎȊȅ 
rekomendacje zawarte w analizowanych w I fazie projektu badaniach eǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ȊƻǎǘŀƴŊ 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛƻƴŜ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ. Wprowadzone w ostatecznych wersjach 
ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ȊƳƛŀƴȅ ƳŀƧŊ Ȋ ǊŜƎǳƱȅ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ǊŜŘŀƪŎȅƧƴȅΣ ŀ ǿƛťŎ ƴƛŜ ǇǊȊȅŎȊȅƴƛŀƧŊ ǎƛť w  szerszym zakresie 
Řƻ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅjnych.  

{ȊŎȊŜƎƽƱƻǿa analiza ȊŀǇƛǎƽǿ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴȅŎƘ ǿŜǊǎƧƛ pǊƻƎǊŀƳƽǿ operacyjnych w zakresie redukcji 
ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ǇƻǊƽǿƴŀƴƛŜ ƛŎƘ Ȋ ǇǊƻƧŜƪǘŀƳƛ ǘȅŎƘ ŀƪǘƽǿ ƛ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŀƳƛ 
z  ewaluacji ex-ante ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť ǿ ǳŀƪǘǳŀƭƴƛƻƴŜƧ ǿŜǊǎƧƛ raportu opracowanego w I fazie projektu.      

hōŎƛŊȍŜƴƛŀ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴŜ ǿ ǇǊƻƧŜƪǘŀŎƘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ƘƻǊȅȊƻƴǘŀƭƴȅŎƘ 
² ƻƪǊŜǎƛŜ ǇŀȋŘȊƛŜǊƴƛƪ нлмп - ƳŀǊȊŜŎ нлмр ǇǊȊŜŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴƻ нм ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ aƛƴƛǎǘǊŀ 
Infrastruktury i Rozwoju, tj. wszystkie projekty wytycznych poddane konsultacjom w tym okresie.  Przy 
ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛǳ ŘŜŎȅȊƧƛ ƻ ȊƎƱŀǎȊŀƴƛǳ ǳǿŀƎ ƪƛŜǊƻǿŀƴƻ ǎƛť ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǿȅǎǘťǇƻǿŀƴƛŜƳ 
rekomendacji w danym obszarze w ewaluacjach przeanalizowanych w I fazie projektu. bŀƭŜȍȅ ƧŜŘƴŀƪ 
ǇƻŘƪǊŜǏƭƛŏΣ ȍŜ ŎŜƭŜƳ ŀƴŀƭƛȊȅ ōȅƱƻ ǎǇrawdzenie, czy zidentyfikowane ǇǊȊŜȊ CǳƴŘŀŎƧť rekomendacje 
w  ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ȊƻǎǘŀƱȅ ǳǿȊƎƭťŘƴƛƻƴŜ ǇǊȊŜȊ ŘŜŎȅŘŜƴǘƽǿΣ  
ŀ ƴƛŜ ȊōŀŘŀƴƛŜΣ ŎȊȅ ŘŀƴŜ ǇǊƻƧŜƪǘȅ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿǇǊƻǿŀŘȊŀƧŊ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴŜ Řƭŀ 
ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ.  

FǳƴŘŀŎƧŀ ȊƎƱƻǎƛƱŀ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴƛŜ 13  uwag do 4 ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ wytycznych: 
  

¢ȅǘǳƱ projektu wytycznych 
Liczba 
uwag 

Tematyka uwag 

Projekt wytycznych w zakresie 
ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜƎƻ ƻǇƛǎǳ ƻǎƛ 
priorytetowych krajowych 
i  ǊŜƎƛƻƴŀƭƴȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ 
operacyjnych  
 

1 uwaga Poprawa ƧŀƪƻǏŎƛ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ instytucji z 
beneficjentami. Zaproponowano opublikowanie 
Ƨŀƪƻ ƻōƻǿƛŊȊƪƻǿŜƎƻ ȊŀƱŊŎȊƴƛƪŀ Řƻ SZOP 
poradnika dla bŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΦ 

                                                           
33 tǊƻƎǊŀƳ hǇŜǊŀŎȅƧƴȅ LƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴȅ wƻȊǿƽƧ нлмп-2020 (PO IR) ze stycznia 2015 r., s. 187. 
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Projekt wytycznych w zakresie 
ǘǊȅōƽǿ ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ 

9 uwag ½ŀǎŀŘƻƳ ƛ ǘǊȅōƻǿƛ ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ 
ǇƻǏǿƛťŎƻƴŜ ōȅƱȅ ƭƛŎȊƴŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ 
zidentyfikowane w I etapie projektu.  
½ƎƱƻǎȊƻƴŜ ǳǿŀƎƛ ŘƻǘȅŎȊȅƱȅ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ 
ǘŜƳŀǘƽǿ: 

¶ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜgo pisemnego uzasadnienia 
ǿȅƴƛƪǳ ƻŎŜƴȅ ƪŀȍŘŜƎƻ Ȋ ƪǊȅǘŜǊƛƽǿ, 

¶ ƻŎŜƴȅ ƪǊȅǘŜǊƛǳƳ ǎǘƻǇƴƛŀ ƛƴƴƻǿŀŎȅƧƴƻǏŎƛ, 

¶ pisemnej ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ Ǉƻ ȊŀƪƻƵŎȊŜƴƛǳ ƻŎŜƴȅ 
danego projektu, 

¶ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ƪŀǘŜƎƻǊƛƛ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ 
pozytywnie ocenionych ale nie 
zakwalifikowanych do dofinansowania, 

¶ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ƻŎŜƴȅ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇǊȊŜȊ ǇŀƴŜƭ 
ŜƪǎǇŜǊǘƽǿ, 

¶ oceny kryterium tƻǘŜƴŎƧŀƱ ǿƴƛƻǎƪƻŘŀǿŎȊȅ 
i  ǎǇƻǎƽō ȊŀǊȊŊŘȊania projektem, ǿ ǎǇƻǎƽō 
ƴƛŜǿȅƪƭǳŎȊŀƧŊŎȅ ǿƴƛƻǎƪƻŘŀǿŎƽǿ ƻ 
ƪǊƽǘƪƛƳ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛǳ ƭǳō ƳŀƱŜƧ ǎƪŀƭƛ 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΣ 

¶ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ŜǘŀǇǳ 
ǇǊŜǎŜƭŜƪŎƧƛ ƴƛŜ ǘȅƭƪƻ Řƭŀ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ 
ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ Ȋ 9C{Σ ŀƭŜ ǘŀƪȍŜ Ȋ 9Cww. 

tƻƴŀŘǘƻ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀǳǿŀȍȅŏΣ ȍŜ ǇǊƻƧŜƪǘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎh 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƱ ƴƛŜƪǘƽǊŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ 
zidentyfikowane w I fazie projektu.  

 

Projekt wytycznych w zakresie 
ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ȊŀǎŀŘȅ ǊƽǿƴƻǏŎƛ ǎȊŀƴǎ 
i niedyskryminacji, w tym 
ŘƻǎǘťǇƴƻǏŎƛ Řƭŀ ƻǎƽō Ȋ 
ƴƛŜǇŜƱƴƻǎǇǊŀǿƴƻǏŎƛŀƳƛ ƛ 
ȊŀǎŀŘȅ ǊƽǿƴƻǏŎƛ ǎȊŀƴǎ ƪƻōƛŜǘ ƛ 
ƳťȍŎȊȅȊƴ ǿ ramach funduszy 
unijnych 

2 uwagi ² ǎŜƪŎƧŀŎƘ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ informacji i promocji 
ȊŀǇǊƻǇƻƴƻǿŀƴƻ ŘƻŘŀƴƛŜ Ǉǳƴƪǘƽǿ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ 
ǳŘƻǎǘťǇƴƛŀƴƛŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘƽǿ αŘƻōǊȅŎƘ ǇǊŀƪǘȅƪέ                
Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ȊŀǎŀŘȅ ǊƽǿƴƻǏŎƛ ǎȊŀƴǎ                     
ƛ ƴƛŜŘȅǎƪǊȅƳƛƴŀŎƧƛΣ ǿ ǘȅƳ ŘƻǎǘťǇƴƻǏŎƛ Řƭŀ ƻǎƽō Ȋ 
ƴƛŜǇŜƱƴƻǎǇǊŀǿƴƻǏŎƛŀƳƛΣ ŀ ǘŀƪȍŜ Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ 
wdrŀȍŀƴƛŀ ȊŀǎŀŘȅ ǊƽǿƴƻǏŎƛ ǎȊŀƴǎ ƪƻōƛŜǘ ƛ 
ƳťȍŎȊȅȊƴ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ƛ ŘȊƛŀƱŀƵ 
IZ/IP/IW. 
 

Projekt wytycznych w zakresie 
ƪƻƴǘǊƻƭƛ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ 
operacyjnych 

1 uwaga ² ǇǊƻƧŜƪŎƛŜ ²ȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ƴƛŜ ȊƴŀƭŀȊƱȅ ǎƛť 
ǎŦƻǊƳǳƱƻǿŀƴƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ƪƻntroli ex-ante, 
poŘŎȊŀǎ ƎŘȅ ǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀŎƘ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ 
ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅ 
finansowej 2007 - 2013 rekomendowano 
ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƵ ǿ ǘȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜΦ   

 ¾ǊƽŘƱƻΥ hǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ ǿƱŀǎƴŜΦ 

WŜȍŜƭƛ ŎƘƻŘȊƛ ƻ ǇƻȊƛƻƳ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŀ ǇǊȊŜȊ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿƻ ǳǿŀƎ ȊƎƱƻǎȊƻƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ CǳƴŘŀŎƧť 
zidentyfikowano w sumie trzy takie uwagi. Jedna  z uwag ȊƻǎǘŀƱŀ ȊƎƱƻǎȊƻƴa dla projektu wytycznych  
ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǘǊȅōƽǿ ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ - chodzi o wprowadzenie do ostatecznej wersji wytycznych 
zapisu:  
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Ϧ¦ǊŜƎǳƭƻǿŀƴƛŜ ƻƪǊŜǏƭƻƴȅŎƘ ƪǿŜǎǘƛƛ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ȊƎƱŀǎȊŀƴȅŎƘ Řƻ ƻōƧťŎƛŀ 
ǿǎǇƽƱŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŜƳ ȊŜ ǏǊƻŘƪƽǿ 9C{ ǿ ƴƛƴƛŜƧǎȊȅƳ ǊƻȊŘȊƛŀƭŜ ƴƛŜ ǿȅƪƭǳŎȊŀ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ŀƴŀƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ 
ǊƻȊǿƛŊȊŀƵ ǿ ƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛǳ Řƻ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ȊƎƱŀǎȊŀƴȅŎƘ Řƻ ƻōƧťŎƛŀ ǿǎǇƽƱŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŜƳ ȊŜ ǏǊƻŘƪƽǿ 9CwwΣ 
ǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛŀ ŜǘŀǇǳ ǇǊŜǎŜƭŜƪŎƧƛΣ ƻ ƪǘƽǊȅƳ Ƴƻǿŀ ǿ ǇƻŘǊƻȊŘȊƛŀƭŜ млΦрΣ 
ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊƻŎŜŘǳǊȅ ǿȅōƻǊǳ Řƻ ŘƻŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŀ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ȊƛƴǘŜƎǊƻǿŀƴȅŎƘ ȊŀƪƱŀŘŀƧŊŎȅŎƘ 
ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŜ ȊŜ ǏǊƻŘƪƽǿ 9CwwΦέ34 

bƛŜƳƻȍƭƛǿŜ ƧŜǎǘ ƧŜŘƴŀƪ ǎǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŜΣ ŎȊȅ Řƻ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ǘŜƎƻ ȊŀǇƛǎǳ ǇǊȊȅŎȊȅƴƛƱŀ ǎƛť ǳǿŀƎŀ 
ȊƎƱƻǎȊƻƴŀ ǇǊȊŜȊ CǳƴŘŀŎƧť ς brak jest Ȋ ǊŜƎǳƱȅ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƴǘΦ ǳǿŀƎ ȊƎƱŀǎȊŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴŜ 
podmioty i  ƛŎƘ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŀκƴƛŜǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŀ ǇǊȊŜȊ aLwΦ Jednak ƴŀƭŜȍȅ ƳƛŜŏ ƴŀ ǳǿŀŘȊŜΣ ȍŜ na 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƴƛŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ǿ  ǇǊƻƧŜƪǘŀŎƘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿǇƱȅƴŊŏ ƳƻƎƱƻ np. upowszechnienie raportu 
 Ȋ L ŦŀȊȅ ǇǊƻƧŜƪǘǳΣ ƴƛŜƳƻȍƭƛǿŀ ƧŜǎǘ ƧŜŘƴŀƪ rzetelna ƻŎŜƴŀ ǘŜƎƻ ǿǇƱȅǿǳΦ ¢ŀƪȍŜ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ǇǊȊŜȊ 
CǳƴŘŀŎƧť ǇƻŘŎȊŀǎ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ǳȊŀǎŀŘƴƛŜƴƛŀ Řƭŀ ǇǊƻǇƻƴƻǿŀƴŜƧ ȊƳƛŀƴȅ ǿ ƻǇŀǊŎƛǳ ƻ ōŀŘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅjne 
ƳƻƎƱƻ ȊǿǊƽŎƛŏ ǿƛťƪǎȊŊ ǳǿŀƎť ŘŜŎȅŘŜƴǘƽǿ ƴŀ ǇƻǊǳǎȊŀƴȅ ǇǊƻōƭŜƳΦ  

Drugim przypadkiem ȊŀŀƪŎŜǇǘƻǿŀƴƛŀ Ǉƻǎǘǳƭŀǘƽǿ CǳƴŘŀŎƧƛ ǎŊ ŘǿƛŜ ǳǿŀƎƛ ȊƎƱƻǎȊƻƴŜ Řƻ projektu 
ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ȊŀǎŀŘȅ ǊƽǿƴƻǏŎƛ ǎȊŀƴǎ ƛ ƴƛŜŘȅǎƪǊȅƳƛƴŀŎƧƛΣ ǿ ǘȅƳ ŘƻǎǘťǇƴƻǏŎƛ Řƭŀ ƻǎƽb 
Ȋ ƴƛŜǇŜƱƴƻǎǇǊŀǿƴƻǏŎƛŀƳƛ ƛ ȊŀǎŀŘȅ ǊƽǿƴƻǏŎƛ ǎȊŀƴǎ ƪƻōƛŜǘ ƛ ƳťȍŎȊȅȊƴ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ǳƴƛƧƴȅŎƘ.  
½ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ǇǊȊŜƪŀȊŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŎƛŜƭƛ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿŀ ǇƻŘŎȊŀǎ ƪƻƴŦŜǊŜƴŎƧƛ ǇƻŘǎǳƳƻǿǳƧŊŎŜƧ 
ǇǊƻƧŜƪǘ ǿȅƴƛƪŀΣ ȍŜ ǇƻǿƻŘŜƳ ƛŎƘ ǇǊȊȅƧťŎƛŀ ōȅƱŀ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ jasna i oparta na merytorycznych 
podstawach argumentacja. tƻƴŀŘǘƻΣ ǇƻȊȅǘȅǿƴƛŜ ƻŎŜƴƛƻƴŜ ȊƻǎǘŀƱƻ ȊƎƱƻǎȊŜƴƛŜ ǇǊȊŜȊ CǳƴŘŀŎƧť 
ǇǊƻǇƻȊȅŎƧƛ ƪƻƴƪǊŜǘƴȅŎƘ ȊŀǇƛǎƽǿΦ tƻǘǿƛŜǊŘȊŀ ǘƻ ǿƛťŎΣ ȍŜ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴŀ ǇǊȊŜȊ CǳƴŘŀŎƧť ƳŜǘƻŘȅƪŀ ōȅƱŀ 
ǘǊŀŦƴŀ ƛ ƳƻȍŜ ǎǘŀƴƻǿƛŏ ǿȊƽǊ Řƻ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛŀ ǇƻŘƻōƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ ǿ ǇǊȊȅǎȊƱƻǏŎƛΦ Zestawienie 
ȊƎƱƻǎȊƻƴȅŎƘ ǇǊƻǇƻȊȅŎƧƛ ȊŀǇƛǎƽǿ ƻǊŀȊ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴŜ ƛŎƘ ǿŜǊǎƧŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛƻƴŜ ǿ  ǇƻƴƛȍǎȊŜƧ ǘŀōŜƭƛΥ 

½ƎƱƻǎȊƻƴŀ ǳǿŀƎŀ tǊȊȅƧťǘȅ ȊŀǇƛǎ 

tǊƻǇƻƴǳƧŜ ǎƛť ŘƻŘŀƴƛŜ ȊŀǇƛǎǳ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜƎƻ 
ǳŘƻǎǘťǇƴƛŀƴƛŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘƽǿ αŘƻōǊȅŎƘ ǇǊŀƪǘȅƪέ Ȋ 
ȊŀƪǊŜǎǳ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ȊŀǎŀŘȅ ǊƽǿƴƻǏŎƛ ǎȊŀƴǎ 
i  ƴƛŜŘȅǎƪǊȅƳƛƴŀŎƧƛΣ ǿ ǘȅƳ ŘƻǎǘťǇƴƻǏŎƛ Řƭŀ ƻǎƽō 
Ȋ ƴƛŜǇŜƱƴƻǎǇǊŀǿƴƻǏŎƛŀƳƛ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ 
ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ƛ  ŘȊƛŀƱŀƵ L½κLtκL²Φ 
 
¦ǿŀƎŀ ȊƎƱƻǎȊƻƴŀ Řƻ wƻȊŘȊƛŀƱu 5 ς Realizacja zasady 
ǊƽǿƴƻǏŎƛ ǎȊŀƴǎ ƛ ƴƛŜŘȅǎƪǊȅƳƛƴŀŎƧƛΣ ǿ tym ŘƻǎǘťǇƴƻǏŎƛ Řƭŀ 
ƻǎƽō Ȋ ƴƛŜǇŜƱƴƻǎǇǊŀǿƴƻǏŎƛŀƳƛ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ 
EFS, EFRR i FS, tƻŘǊƻȊŘȊƛŀƱ рΦн - {ȅǎǘŜƳ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ 
ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ, 5.2.4 Sekcja - Informacja i 
promocja 

 

αƘύ ǳŘƻǎǘťǇƴƛŀƴƛŜ ǇǊȊȅƪƱŀŘƽǿ ΩŘƻōǊȅŎƘ ǇǊŀƪǘȅƪΩ 
Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ȊŀǎŀŘȅ ǊƽǿƴƻǏŎƛ ǎȊŀƴǎ ƛ 
ƴƛŜŘȅǎƪǊȅƳƛƴŀŎƧƛΣ ǿ ǘȅƳ ŘƻǎǘťǇƴƻǏŎƛ Řƭŀ ƻǎƽō 
Ȋ ƴƛŜǇŜƱƴƻǎǇǊŀǿƴƻǏŎƛŀƳƛΦέ 
 
5.2.5 Sekcja ς Informacja i promocja 

tǊƻǇƻƴǳƧŜ ǎƛť ŘƻŘŀƴƛŜ zapisu ŘƻǘȅŎȊŊŎŜƎƻ 
ǳŘƻǎǘťǇƴƛŀƴƛŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘƽǿ αŘƻōǊȅŎƘ ǇǊŀƪǘȅƪέ Ȋ 
ȊŀƪǊŜǎǳ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ȊŀǎŀŘȅ ǊƽǿƴƻǏŎƛ ǎȊŀƴǎ ƪƻōƛŜǘ 
ƛ ƳťȍŎȊȅȊƴ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ƛ ŘȊƛŀƱŀƵ 
IZ/IP/IW 
 
¦ǿŀƎŀ ȊƎƱƻǎȊƻƴŀ Řƻ wƻȊŘȊƛŀƱu 6 ς Realizacja zasady 
ǊƽǿƴƻǏŎƛ ǎȊŀƴǎ ƪƻōƛŜǘ ƛ ƳťȍŎȊȅȊƴ ǿ procesie wdrŀȍŀƴƛŀ 9C{Σ 
EFRR i FS, tƻŘǊƻȊŘȊƛŀƱ сΦн - {ȅǎǘŜƳ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ 
operacyjnych, 6.2.5 Sekcja - Informacja i promocja 

αƎύ ǳŘƻǎǘťǇƴƛŀƴƛŜ ǇǊȊȅƪƱŀŘƽǿ αŘƻōǊȅŎƘ ǇǊŀƪǘȅƪέ 
Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ȊŀǎŀŘȅ ǊƽǿƴƻǏŎƛ ǎȊŀƴǎ 
ƪƻōƛŜǘ ƛ ƳťȍŎȊȅȊƴΦέ 
 
6.2.5 Sekcja ς Informacja i promocja 

 ¾ǊƽŘƱƻΥ hǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ ǿƱŀǎƴŜΦ 

                                                           
34 ²ȅǘȅŎȊƴŜ aƛƴƛǎǘǊŀ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ƛ wƻȊǿƻƧǳ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǘǊȅōƽǿ ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020, MIiR/H 
2014-2020/9(01)/03/2015, s. 40. 
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bŀ ƳŀǊƎƛƴŜǎƛŜ ǘǊȊŜōŀ ƧŜŘƴŀƪ ȊŀǳǿŀȍȅŏΣ ȍŜ ze ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ǇǊȊŜōǳŘƻǿť strony internetowej MIiR 
ǳǎǳƴƛťǘŜ ȊƻǎǘŀƱȅ z niej informacje i  ŘƻƪǳƳŜƴǘȅ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘΣ Ŏƻ ǎƪǳǘƪǳƧŜ 
ƴƛŜƳƻȍƴƻǏŎƛŊ ǇƻǊƽǿƴŀƴƛŀ projektu aktu i jego ostatecznej wersji. 

² ǿƛťƪǎȊƻǏŎƛ ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿΣ Ǉƻ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛǳ ǿǎǘťǇƴŜƧ ŀƴŀƭƛȊȅ ȊŀǎŀŘƴƻǏŎƛ ȊƎƱŀǎȊŀƴƛŀ ǳǿŀƎ, ǇƻŘƧťǘƻ 
jednak ŘŜŎȅȊƧť ƻ ƛŎƘ ƴƛŜȊƎƱŀǎȊŀƴƛǳ Ȋ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ ǇǊȊȅŎȊȅƴΥ 

tǊȊȅŎȊȅƴŀ ƴƛŜȊƎƱƻǎȊŜƴƛŀ ǳǿŀƎ ¢ȅǘǳƱ Ǉrojektu wytycznych 

Wytyczne dotyczŊ nowych roȊǿƛŊȊŀƵ 
wprowadzanych po raz pierwszy w 
perspektywie finansowej 2014-нлнлΣ ŀ ǿƛťŎ 
brak rekomendacji z ewaluacji w tym zakresie 

¶ Projekt wytycznych w zakresie procesu 
desygnacji 

²ȅǘȅŎȊƴŜ ƴƛŜ ŘƻǘȅŎȊȅƱȅ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ 
zidentyfikowanych w I etapie projektu 

¶ Projekt wytycznych w zakresie kontroli dla PO 
WER,  

¶ Projekt wytycznych w zakresie realizacji 
zasady partnerstwa, 

¶ tǊƻƧŜƪǘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǿŀǊǳƴƪƽǿ 
gromadzenia i przekazywania danych w 
postaci elektronicznej 

¶ Projekt wytycznych horyzontalnych w 
ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴƛŀ ǇƻǎǘťǇǳ ǊȊŜŎȊƻǿŜƎƻ 
ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ 

¶ tǊƻƧŜƪǘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǿŀǊǳƴƪƽǿ 
certyfikacji oraz przygotowania prognoz 
ǿƴƛƻǎƪƽǿ ƻ ǇƱŀǘƴƻǏŏ Řƻ YƻƳƛǎƧƛ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƧ 
ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ 

¶ Projekt wytycznych w zakresie 
ǎǇǊŀǿƻȊŘŀǿŎȊƻǏŎƛ 

¶ Projekt wytycznych w zakresie ewaluacji 
Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ 
 

²ȅǘȅŎȊƴŜ ŘƻǘȅŎȊŊ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǎȅǎǘŜƳƻǿȅŎƘΣ ŀ 
ǿƛťŎ Ȋ ƎƽǊȅ ƻƪǊŜǏƭƻƴȅŎƘ ǿƴƛƻǎƪƻŘŀǿŎƽǿ κ 
ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ  

¶ Projekt wytycznych w zakresie realizacji 
ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ ȊŜ ǏǊƻŘƪƽǿ 
CǳƴŘǳǎȊǳ tǊŀŎȅ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ 
ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿǎǇƽƱŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ Ȋ 
9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻ 

²ȅǘȅŎȊƴŜ ƳŀƧŊ ōŀǊŘȊƻ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿȅ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ, a 
w przeanalizowanych ewaluacjach brak 
rekomendacji ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǘŀƪ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿȅŎƘ 
ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ 
   

¶ tǊƻƧŜƪǘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ 
ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜƳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ 
ƛƴǿŜǎǘȅŎȅƧƴȅŎƘΣ ǿ ǘȅƳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ 
ƎŜƴŜǊǳƧŊŎȅŎƘ ŘƻŎƘƽŘ ƛ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ 
hybrydowych 

¶ Projekt wytycznych w zakresie realizacji 
ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŏ Ȋ ǳŘȊƛŀƱŜƳ ǏǊƻŘƪƽǿ 
Europejskiego Funduszu {ǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻ ǿ 
ƻōǎȊŀǊȊŜ ǇǊȊȅǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ǇǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊǎǘǿ ƛ 
ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ Řƻ ȊƳƛŀƴ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020 

¶ Projekt wytycznych w zakresie realizacji 
ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŏ Ȋ ǳŘȊƛŀƱŜƳ ǏǊƻŘƪƽǿ 
9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻ 
w  obszarze edukacji 
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¶ Projekt wytycznych w zakresie realizacji 
ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŏ ǿ ƻōǎȊŀǊȊŜ ǿƱŊŎȊŜƴƛŀ 
ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻ ƛ ȊǿŀƭŎȊŀƴƛŀ ǳōƽǎǘǿŀ Ȋ 
ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ǏǊƻŘƪƽǿ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ 
CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻ ƛ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 

²ȅǘȅŎȊƴŜ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƧŊ ƴƛŜƪǘƽǊŜ rekomendacje 
ǇƱȅƴŊŎŜ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ  

¶ Projekǘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƪƻƳƛǘŜǘƽǿ 
ƳƻƴƛǘƻǊǳƧŊŎȅŎƘ  

¶ Projekt wytycznych w zakresie informacji i  
ǇǊƻƳƻŎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ 
ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ 

¶ Projekt wytycznych w zakresie 
ƪǿŀƭƛŦƛƪƻǿŀƭƴƻǏŎƛ ǿȅŘŀǘƪƽǿ ǿ ǊŀƳŀŎƘ 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
{ǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻ ƻǊŀȊ CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƽƧƴƻǏŎƛ 

¶ Projekt wytycznych w zakresie wykorzystania 
ǏǊƻŘƪƽǿ ǇƻƳƻŎȅ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜƧ 
 

¾ǊƽŘƱƻΥ hǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ ǿƱŀǎƴŜΦ 

Wnioski z realizacji II fazy projektu 
W okresie programowania 2007-2013 zrealizowano kilkaset ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΦ ² ǊŀƳŀŎƘ 
ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƎƻ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇǊȊŜŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴƻ мтс ǘŀƪƛŎƘ ōŀŘŀƵ, a zidentyfikowane w ich ramach 
ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ȊƴŀƭŀȊƱȅ ǎƛť ǿ ǊŀǇƻǊŎƛŜ Ȋ L  fazy 
ǇǊƻƧŜƪǘǳ ƻǊŀȊ ǇƻǎƱǳȍȅƱȅ Řƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŦŀȊȅ LLΦ wƽǿƴƛŜȍ ƻōŜŎƴƛŜ ǇƭŀƴƻǿŀƴŜ ƛ ȊƭŜŎŀƴŜ ǎŊ ƪƻƭŜƧƴŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜΣ 
ȊŀǊƽǿƴƻ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƻŎŜƴȅ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŘȊƛŀƱŀƵ ǿ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿƛŜ ŦƛƴŀƴǎƻǿŜƧ нллт-2013, jak i w  zakresie 
ƻŎŜƴȅ ŘȊƛŀƱŀƵΣ ƪǘƽǊŜ ōťŘŊ ǿŘǊŀȍŀƴŜ ǿ ƻōŜŎƴȅƳ ƻƪǊŜǎƛŜ нлмп-2020. 

²ƛŘŀŏ ǿƛťŎΣ ȍŜ Ƨǳȍ teraz ǿ ōŀŘŀƴƛŀŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ȊƎǊƻƳŀŘȊƻƴŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ƻƎǊƻƳƴa wiedza 
i  ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜΣ ƪǘƽǊŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ǇƻŘŎȊŀǎ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŀ 
i  realizacji polityk publicznych.  

Z punktu widzenia praktyki korzystania z funduszy operacyjnych widoczny jest  ǇƻǎǘťǇ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ 
ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘΦ ¢ǊǳŘƴƻ ƧŜǎǘ ƧŜŘƴŀƪ ƻŎŜƴƛŏΣ ƴŀ ƛƭŜ ǘŜ ȊƳƛŀƴȅ ǎŊ ǿȅƴƛƪƛŜƳ 
Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ŀ ƴŀ ƛƭŜ ƧŜǎǘ ǘƻ ǳŘȊƛŀƱ ƛƴƴȅŎƘ ŎȊȅƴƴƛƪƽǿ, ƴǇΦ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ 
ȊŜōǊŀƴȅŎƘ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ.  

² ǘǊŀƪŎƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ȊŀƻōǎŜǊǿƻǿŀƴƻΣ ȍŜ ƴƛŜƪǘƽǊŜ ȊŜ ȊƎƱŀǎȊŀƴȅŎƘ ǿ ōŀŘŀƴƛŀŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎyjnych 
ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ȊƻǎǘŀƱȅ ǳǿȊƎƭťŘƴƛƻƴŜ ǿ ǇǊƻƧŜƪǘŀŎƘ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ǿŘǊƻȍŜƴƛƻǿȅŎƘ. bŀƭŜȍȅ 
ƧŜŘƴŀƪ ȊŀǳǿŀȍȅŏΣ ȍŜ wƛťƪǎȊƻǏŏ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ȊƛŘŜƴǘȅŦƛkowanych w L ŦŀȊƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ŘƻǘȅŎȊȅƱŀ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ 
takich jak kryteria wyboru prƻƧŜƪǘƽǿΣ ƪǘƽǊŜ nƛŜ ǎŊ regulowane analizowanymi dokumentami 
ǿŘǊƻȍŜƴƛƻǿȅƳƛ ƻǊŀȊ ƻōǎȊŀǊǳ komunikacji i promocji, ƪǘƽǊȅ ǿ ŘǳȍŜƧ ƳƛŜǊȊŜ dotyczy pewnych 
ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ŎƻŘȊƛŜƴƴŊ ǇǊŀƪǘȅƪŊ ŦǳƴƪŎƧƻƴƻǿŀƴƛŀ ǳǊȊťŘƽǿΣ ŎȊŜƎƻ ƴƛŜ Řŀ ǎƛť  uregulowŀŏ 
wytycznymi. hȊƴŀŎȊŀ ǘƻ ǿƛťŎΣ ȍŜ ǿ ŘŀƭǎȊȅƳ ŎƛŊƎǳ ƳƻȍƭƛǿŜ ƧŜǎǘ ǇƻǿǎǘŀǿŀƴƛŜ ƴƻǿȅŎƘ ƻōŎƛŊȍŜƵ  
Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΦ Wŀƪ Ƨǳȍ ǿǎǇƻƳƴƛŀƴƻΣ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ uwarunkowania projektu i jego ograniczony 
zakres ŎȊŀǎƻǿȅ ƴƛŜ ōȅƱƻ ƳƻȍƭƛǿŜ ȊōŀŘŀƴƛŜ tych potencjalnych ƴƻǿȅŎƘ ƻōŎƛŊȍŜƵ, ƪǘƽǊŜ ǿ  ŘǳȍŜƧ ƳƛŜǊȊŜ 
ƳƻƎŊ ǿȅƴƛƪŀŏ ȊŜ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿȅŎƘ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ǿŘǊƻȍŜƴƛƻǿȅŎƘ όƴǇΦ ƪǊȅǘŜǊƛŀ ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿύ. 
5ƭŀǘŜƎƻ ǘŜȍ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ ȊƻǎǘŀƱŀ ȊƎƱƻǎȊƻƴŀ ǎǘƻǎǳƴƪƻǿƻ niewielka liczba uwag. 

Przeprowadzona na tym etapie projektu ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŀ analiza nie pozwala jednak ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŜŏ  
na pytanie, czy administracja ǿ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛǳ ǊƻȊǿƛŊȊŀƵ ȊƳƛŜǊȊŀƧŊŎȅŎƘ Řƻ ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƵ Řƭŀ 
ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŜ ǿƛŜŘȊť ǇƱȅƴŊŎŊ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ podczas programowania i  przygotowania 
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ǎȅǎǘŜƳǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ¦9 ǿ tƻƭǎŎŜ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020Σ ŎȊȅ ǘŜȍ ƳƻȍŜ wykorzystywane  
ǎŊ ƛƴƴŜ ȋǊƽŘƱŀ ǿƛŜŘȊȅ. bŀƭŜȍȅ ƳƛŜŏ ǘŀƪȍŜ ƴŀ ǳǿŀŘȊŜΣ ȍŜ znaczna ŎȊťǏŏ ƭŜƎƛǎƭŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ǇƻŎƘƻŘƴŊ ŘŜŎȅzji 
ǇƻƭƛǘȅƪƽǿΣ ƧŜŘƴŀƪȍŜ ǿȅŘŀƧŜ ǎƛť ȍŜ ǿ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅƳΣ ƴŀ ƧŀƪƛƳ ǇǊȊȅƧƳƻǿŀƴŜ ǎŊ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜ 
ǇǊȊŜǇƛǎȅ ōťŘŊŎŜ ȋǊƽŘƱŜƳ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ǘŜƴ ǿǇƱȅǿ ƧŜǎǘ ǿ ȊƴŀŎȊƴŜƧ ƳƛŜǊȊŜ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴȅΦ  

Wŀƪ Ƨǳȍ ǿǎǇƻƳƴƛŀƴƻΣ ǿ ǇǊƻƧŜƪǘŀŎƘ pǊƻƎǊŀƳƽǿ operacyjnych ȊƴŀƧŘǳƧŊ ǎƛť ƧŜŘȅƴƛŜ ƴƛŜƭƛŎȊƴŜ ƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛŀ 
do ewaluacji, a ponadto brak ǿ ƻƎƽƭŜ informacji co do ŜǿŜƴǘǳŀƭƴŜƎƻ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŀ ǇǊȊŜȊ 
ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť konkretnych wypracowanych w nich rekomendacji. Autorzy pǊƻƎǊŀƳƽǿ operacyjnych 
ƻŘƴƻǎȊŊ ǎƛť Řƻ problematyki zrealizowanych w latach 2007-2013 ŘȊƛŀƱŀƵ ǿ  ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǊŜŘǳƪŎƧƛ ƻōŎƛŊȍŜƵ 
ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ƧŜŘƴŀƪȍŜ Ȋ ǊŜƎǳƱȅ ǘŀƪȍŜ ǘǳǘŀƧ ƴƛŜ ǿȅǎǘťǇǳƧŊ ƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛŀ Řƻ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ, 
Ŏƻ ƳƻȍŜ ǎǳƎŜǊƻǿŀŏΣ ȍŜ ŘŜŎȅŘŜƴŎƛ ƻǇƛŜǊŀƧŊ ǎƛť ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ƴŀ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀŎƘ Ȋ ǇǊŀƪǘȅƪƛ 
ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ. Z drugiej jednak strony, braƪ ƻŘǿƻƱŀƴƛŀ Řƻ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ƳƻȍŜ ǿȅƴƛƪŀŏ 
Ǉƻ ǇǊƻǎǘǳ Ȋ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴŜƧ ƻōƧťǘƻǏŎƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ. bƛŜ Ƴƻȍƴŀ ǿƛťŎ ǿȅƪƭǳŎȊȅŏΣ  
ȍŜ ǿ ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘƻǏŎƛ ŘŜŎȅŘŜƴŎƛ ƪƛŜǊƻǿŀƭƛ ǎƛť ǿǎƪŀȊŀƴƛŀƳƛ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ƴŀǿŜǘ ǇƻȊƴŀƴȅƳƛ ǿ ǎǇƻǎƽō 
ǇƻǏǊŜŘƴƛΦ ½ ǿŎȊŜǏƴƛŜƧǎȊȅŎƘ ōŀŘŀƵ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅ ŦƛƴŀƴǎƻǿŜƧ нллп-2006 wynika bowiemΣ ȍŜ 
ǿ ǘǿƻǊȊŊŎŜƧ ǎƛť ǿƽǿŎȊŀǎ ƪǳƭǘǳǊȊŜ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƧ ƻŘƴƻǘƻǿŀƴƻ ǇƻǇǊŀǿť ǿ  zakresie konstruowania, 
zlecania i przeprowadzania ewaluacji, za to niŜȊōťŘƴŜ ōȅƱƻ ŘŀƭǎȊŜ ŘƻǎƪƻƴŀƭŜƴƛŜ ǇǊƻŎŜǎǳ 
ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿ ƧŜƧ ǿȅƴƛƪƽǿΦ bƛŜ ƛǎǘƴƛŀƱ ōƻǿƛŜƳ ǳǎǘŀƴŘŀǊȅȊƻǿŀƴȅ ǎȅǎǘŜƳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ 
ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ȊƎǊƻƳŀŘȊƻƴȅŎƘ ŘȊƛťƪƛ ōŀŘŀƴƛƻƳ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅƳΦ ²ƛŜŘȊŀ ǘŀ ōȅƱŀ ƧŜŘƴŀƪ ǇǊȊŜƪŀȊȅǿŀƴŀ ƛ 
ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴŀ ǿ ǎǇƻǎƽō ƴƛŜŦƻǊƳŀƭƴȅΣ ƴp. na spotkaniach, konferencjach i  seminariach. 
tƻŘŜƧƳƻǿŀƴƻ ǊƽǿƴƛŜȍ konkretne ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƳŀƧŊŎŜ ƴŀ ŎŜƭǳ ǇƻǇǊŀǿť ǎȅǘǳŀŎƧƛ ǿ ǘȅƳ Ȋŀkresie, 
ǇǊȊȅƪƱŀŘƻǿƻ ǳǊǳŎƘƻƳƛƻƴƻ ǿ нлмл ǊΦ ½ƛƴǘŜƎǊƻǿŀƴŜƎƻ {ȅǎǘŜƳǳ ½ŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ²ƴƛƻǎƪŀƳƛ 
i  RekomŜƴŘŀŎƧŀƳƛ Ȋ .ŀŘŀƵ 9ǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ.35 όǿȅǊƽȍƴƛŜƴƛŜ ǿƱŀǎƴŜύΦ 

wƽǿƴƛŜȍ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǇǊȊŜŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ƘƻǊȅȊƻƴǘŀƭƴȅŎƘ ƴƛŜ Ƴƻȍƴŀ ǎǘǿƛŜǊŘȊƛŏΣ ŎȊȅ ǇǊȊȅ 
ƛŎƘ ƻǇǊŀŎƻǿȅǿŀƴƛǳ ŀǳǘƻǊȊȅ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƭƛ ǿȅƴƛƪƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ŀ ƧŜǏƭƛ ǘŀƪ ǘƻ ǿ ƧŀƪƛƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜΦ  

.Ǌŀƪ ǘŀƪƛŎƘ ŘŀƴȅŎƘ ǇƻǿƻŘǳƧŜ ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƻōȅǿŀǘŜƭǎƪƛŜƧ ƴŀŘ ǇǊƻŎŜǎŜƳ 
ǳŎƘǿŀƭŀƴƛŀ ƛǎǘƻǘƴȅŎƘ Řƭŀ ǿƴƛƻǎƪƻŘŀǿŎƽǿ ƛ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ǇƻƳƻŎȅ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƽǿ ǇǊŀǿƴȅŎƘ. Jako 
ǇƻȊȅǘȅǿƴŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ǿ ǘȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ƴƻȍƴŀ ǿȅƳƛŜƴƛŏ ŀƪǘȅ ǇǊŀǿŀ ǳƴƛƧƴŜƎƻΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ 
ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀŎƘ ǿȅƧŀǏƴƛŀ ǎƛť ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿƻ ǇƻǿƻŘȅ ǇǊȊȅƧťŎƛŀ ŘŀƴŜƎƻ ŀƪǘǳ ƻǊŀȊ ȊŀƳƛŜǎȊŎȊŀ ǎƛť 
ƻŘǿƻƱŀƴƛŀ Řƻ ƛƴƴȅŎƘ ŀƪǘƽǿ ǇǊŀǿƴȅŎƘ ƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ soft-lawΦ aƻȍƴŀ ǿƛťŎ ǿȅƻōǊŀȊƛŏ ǎƻōƛŜ ǿ  polskich 
ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿȅŎƘ ƛ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ƻŘǿƻƱŀƴƛŀ ƴƛŜ ǘȅƭƪƻ Řƻ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŊŎŜƎƻ ǇǊŀǿŀΣ 
ale takȍŜ Řƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ǊŀǇƻǊǘƽǿΣ ōŀŘŀƵ ƛ ǇƻŘƻōƴȅŎƘ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿΦ 

tƻȊȅǘȅǿƴƛŜ ƴŀƭŜȍȅ ƻŎŜƴƛŏ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ǇǊȊŜȊ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿƻ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ƛ wƻȊǿƻƧǳ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ 
ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘΣ ǿ ǘȅƳ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿŜƎƻ ŦƻǊƳǳƭŀǊȊŀ ȊƎƱŀǎȊŀƴƛŀ ǳǿŀƎ  
i zapewnieƴƛŜ ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎŜƎƻ ŎȊŀǎǳ ƴŀ ƛŎƘ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜΦ WŜŘƴŀƪȍŜ ƴŜƎŀǘȅǿƴƛŜ ƻŎŜƴƛƻƴŜ Ǉƻǿƛƴƴƻ 
Ȋƻǎǘŀŏ ǳǎǳǿŀƴƛŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƻ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧŀŎƘ ƛ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ŎƘǿƛƭƛΣ ƎŘȅ ǇƻǿǎǘŀƧŊ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴŜ 
ǿŜǊǎƧŜ ǘȅŎƘ ŀƪǘƽǿΦ wƽǿƴƛŜȍ ƴŜƎŀǘȅǿƴƛŜ ƴŀƭŜȍȅ ƻŎŜƴƛŏ ōǊŀƪ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƻ ȊƎƱŀǎȊŀƴȅŎƘ ǳǿŀƎŀŎƘ  
ƛ ƻ ǇƻŘƳƛƻǘŀŎƘΣ ƪǘƽǊŜ ƧŜ ȊƎƱƻǎƛƱȅΦ ¦ŘƻǎǘťǇƴƛŜƴƛŜ ǘŀƪƛŎƘ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ǇǊȊȅŎȊȅƴƛƱƻōȅ ǎƛť Řƻ ǿƛťƪǎȊŜƧ 
ǇǊȊŜƧǊȊȅǎǘƻǏŎƛ ǇǊƻŎŜǎǳ ǳŎƘǿŀƭŀƴƛŀ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ƛ ǿȅǿŀǊƱƻōȅ ǇƻȊȅǘȅǿƴȅ ǿǇƱȅǿ ƴŀ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 
ƳŜŎƘŀƴƛȊƳƽǿ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƻōȅǿŀǘŜƭǎƪƛŜƧΦ  Jak jǳȍ ǿǎǇƻƳƴƛŀƴƻΣ ǿ ƻǎǘŀǘƴƛƳ ŎȊŀǎƛŜ ŎŀƱƪƻǿƛǘŜƧ ƳƻŘȅŦƛƪŀŎƧƛ 
ȊƻǎǘŀƱŀ ǇƻŘŘŀƴŀ ǎǘǊƻƴŀ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿŀΣ ŀ ƻƎƱƻǎȊŜƴƛŀ ƻ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧŀŎƘ ǎŊ ƻōŜŎƴƛŜ ŘƻǎǘťǇƴŜ ǘȅƭƪƻ  
na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl36Φ ½ƴŀƧŘǳƧŊ ǎƛť ǘǳ ƧŜŘƴŀƪ ǘȅƭƪƻ ƴƛŜƪǘƽǊŜ projekty 
ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘΣ ǿǊŀȊ Ȋ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŊ ƻ ǘŜǊƳƛƴƛŜ ȊƎƱŀǎȊŀƴƛŀ ǳǿŀƎ ƻǊŀȊ ŦƻǊƳǳƭŀǊȊŜƳ ƛŎƘ ȊƎƱŀǎȊŀƴƛŀΣ ŀ ǘŀƪȍŜ 
ƻǎǘŀǘŜŎȊƴŜ ǿŜǊǎƧŜ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘΦ .Ǌŀƪ ƧŜǎǘ ƧŜŘƴŀƪ ƧŀƪƛŎƘƪƻƭǿƛŜƪ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƻ ǇƻŘƳƛƻǘŀŎƘ ōƛƻǊŊŎȅŎƘ 
ǳŘȊƛŀƱ ǿ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧŀŎƘΣ ȊƎƱŀǎȊŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƴƛŜ ǳǿŀƎŀŎƘΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ƻ ƛŎƘ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛǳ ōŊŘȋ ƻŘǊȊǳŎŜƴƛǳ.  

                                                           
35 Ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004ς2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, s. 121-
122. 
36 http:/ /www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/10515=1678Σ ŘƻǎǘťǇ ом ƳŀƧŀ 
2015 r. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/10515=1678
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5ƻōǊŊ ǇǊŀƪǘȅƪŊ Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ aLƛw ƧŜǎǘ ǇƻƛƴŦƻǊƳƻǿŀƴƛŜ 
ǳŎȊŜǎǘƴƛƪƽǿ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ƻ ich wynikach ŘǊƻƎŊ ƳŀƛƭƻǿŊΣ Ŏƻ ƳƛŀƱƻ ƳƛŜƧǎŎŜ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ Projektu 
wȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020. Uczestnicy 
ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ƻǘǊȊȅƳŀƭƛ ǘŀōŜƭť ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎŊ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ƻ ǇƻŘƳƛƻǘŀŎƘ ȊƎƱŀǎȊŀƧŊŎȅŎƘ ǳǿŀƎƛΣ ƛŎƘ ǘǊŜǏŎƛ 
i  ǳȊŀǎŀŘƴƛŜƴƛǳΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǎǘŀƴƻǿƛǎƪƻ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ uwzƎƭťŘƴƛŜƴƛŀ ōŊŘȋ ƻŘǊȊǳŎŜƴƛŀ danej uwagi. 
/ƻ ƛǎǘƻǘƴŜΣ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƴƛŜǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŀ ǳǿŀƎƛ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧŀ ȊŀƳƛŜǎȊŎȊŀƱŀ ǳȊŀǎŀŘƴƛŜƴƛŜ swojej decyzji. 
¢ŀƪƛŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ƴŀƭŜȍȅ ƻŎŜƴƛŏ ōŀǊŘȊƻ ǿȅǎƻƪƻΣ ƧŜŘƴŀƪȍŜ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀǳǿŀȍȅŏΣ ȍŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ǘŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ 
ŘƻǎǘťǇƴŜ ƴƛŜ tylko dla ǳŎȊŜǎǘƴƛƪƽǿ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛΣ ŀƭŜ dla wszystkich ǇƻŘƳƛƻǘƽǿΦ tǊȊȅŎȊȅƴƛŀƱƻōȅ ǎƛť ǘƻ Řƻ 
ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŀ ǇŜƱƴŜƧ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴǘƴƻǏŎƛ ǇǊƻŎŜǎǳ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ƻǊŀȊ ǊƽǿƴŜƎƻ ŘƻǎǘťǇǳ Řƻ ǳȊŀǎŀŘƴƛŜƴƛŀ 
ǿǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛŀ ŘŀƴȅŎƘ ǊƻȊǿƛŊȊŀƵΦ ¢ŀƪƛŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ƳŀƧŊ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿŀƭƻǊ ǇƻȊƴŀǿŎȊȅΣ ǇƻȊǿŀƭŀƧŊ ōƻǿƛŜƳ 
ȊƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀŏ ƛƴƴŜ ǇƻŘƳƛƻǘȅ ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴŜ ŘŀƴȅƳ ƻōǎȊŀǊŜƳ ŘȊƛŀƱŀƵ ƛ ǇƻȊƴŀŏ ƛŎƘ ƻǇƛƴƛťΦ    

LƴƴȅƳ ǇǊȊȅƪƱŀŘŜƳ ƧŜǎǘ wȊŊŘƻǿŜ /ŜƴǘǊǳƳ [ŜƎƛǎƭŀŎƧƛ ƛ ǇƻǊǘŀƭ wȊŊŘƻǿŜƎƻ tǊƻŎŜǎǳ [ŜƎƛǎƭŀŎȅƧƴŜƎƻΣ ƎŘȊƛŜ 
Řƭŀ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ŀƪǘƽǿ ǇǊŀǿƴȅŎƘ ȊŀƳƛŜǎȊŎȊƻƴŀ ƧŜǎǘ ŎŀƱŀ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ǇǊƻŎŜǎǳ ƭŜƎƛǎƭŀŎȅƧƴŜƎƻΣ 
ƱŊŎȊƴƛŜ Ȋ ǳȊƎƻŘƴƛŜƴƛŀƳƛ ƛ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧŀƳƛ ǇǳōƭƛŎȊƴȅƳƛ37. bŀ ǇƻǊǘŀƭǳ ȊƴŀƧŘǳƧŊ ǎƛť ƧŜŘȅƴƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘȅ ǳǎǘŀǿ  
ƛ ǊƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƵΣ ǿ ǘȅƳ ǊƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƵ aƛƴƛǎǘǊŀ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ƛ wƻȊǿƻƧǳΣ Ƴƻȍƴŀ ƧŜŘƴŀƪ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀŏ 
podoōƴŊ ƳŜǘƻŘȅƪť ǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧƛ ǇǊƻŎŜǎǳ ƭŜƎƛǎƭŀŎȅƧƴŜƎƻ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƛƴƴȅŎƘ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿΣ  
ǘŀƪƛŎƘ Ƨŀƪ ǿȅǘȅŎȊƴŜΣ ǇǊȊŜȊ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴŜ ƻǊƎŀƴȅ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛΦ 

² ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ Ƨŀƪƻ inny ǇƻȊȅǘȅǿƴȅ ǇǊȊȅƪƱŀŘ Ƴƻȍƴŀ ǇǊȊȅǿƻƱŀŏ ǇǊƻŎŜǎ  
tzw. modernizacji przepiǎƽǿ ƻ ǇƻƳƻŎȅ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅ ǇǊȊŜȊ YƻƳƛǎƧť 9ǳǊƻǇŜƧǎƪŊΦ bŀ ǎǘǊƻƴŀŎƘ 
Komisji38 Ƴƻȍƴŀ ȊƴŀƭŜȋŏ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜ ǿȅƧŀǏƴƛŜƴƛŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǇƭŀƴƻǿŀƴȅŎƘ ǊŜƎǳƭŀŎƧƛΣ ƻŎŜƴť ǎƪǳǘƪƽǿ 
ǊŜƎǳƭŀŎƧƛΣ ǇǊƻƧŜƪǘȅ ŀƪǘƽǿΣ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴŜ ǿŜǊǎƧŜ ŀƪǘƽǿΣ ƻƎƱƻǎȊŜƴƛŀ ǇǊŀǎƻǿŜΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ŦƻǊƳǳƭŀǊȊŜ ȊƎƱŀǎȊŀƴƛŀ 
ǳǿŀƎ Ȋ ǇƻŘŀƴŊ ƴŀȊǿŊ ȊƎƱŀǎȊŀƧŊŎŜƎƻ ƧŜ ǇƻŘƳƛƻǘǳΦ LƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ǘŜ ƎǊƻƳŀŘȊƻƴŜ ǎŊ Řƭŀ ƪŀȍŘŜƎƻ 
ƪƻƴǎǳƭǘƻǿŀƴŜƎƻ ŀƪǘǳΣ ƴǇΦ Řƭŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǊƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ƻ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŀŎƘ ōƭƻƪƻǿȅŎƘ ƛ ŘƻǎǘťǇƴŜ  
ǎŊ ǊƽǿƴƛŜȍ Ǉƻ ǇǊȊȅƧťŎƛǳ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴȅŎƘ ǿŜǊǎƧƛ ŀƪǘƽǿΦ ¢ŀƪƛŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ Ƴƻȍƴŀ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀŏ ǊƽǿƴƛŜȍ Řƭŀ 
ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ǇƻƭǎƪƛŜ ǳǊȊťŘȅΦ aƻȍƴŀ ōȅ ǘŀƪȍŜ ȊŀƳƛŜǎȊŎȊŀŏ ƴŀ ǎǘǊƻƴŀŎƘ 
ǇƻǏǿƛťŎƻƴȅŎƘ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƻƳ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ŀƪǘƽǿ ƭƛƴƪƛ Řƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ ǘŜƳŀǘȅŎȊƴƛŜ Ȋ  danym 
zagadnieniem. ¢ƻ ǇǊȊȅŎȊȅƴƛƱƻōȅ ǎƛť Řƻ tworzenia i umacniania kultury korzystania z ewaluacji podczas 
ǇǊȊȅƧƳƻǿŀƴƛŀ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ŀƪǘƽǿ ǇǊŀǿƴȅŎƘ ƛ ƛƴƴȅŎƘ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿΦ 

¢ŀƪƛŜ ǇƻŘŜƧǏŎƛŜ ǎprzyja ǊƽǿƴƛŜȍ ǇǊȊŜƧǊȊȅǎǘƻǏŎƛ ǇǊƻŎŜǎǳ ǇǊȊȅƧƳƻǿŀƴƛŀ ŀƪǘƽǿ ǇǊŀǿƴȅŎƘΣ ŀ ǘŀƪȍŜ 
wzmacnia mechanizmy obywatelskiej kontroli. Pozwala ƴŀ ƛŘŜƴǘȅŦƛƪŀŎƧť ǿǇǊƻǿŀŘȊŀƴȅŎƘ ȊƳƛŀƴΣ 
a  ǘŀƪȍŜ ƴŀ ƛŘŜƴǘȅŦƛƪŀŎƧť ǇƻŘƳƛƻǘǳΣ ƪǘƽǊȅ ƧŜ ȊŀǇǊƻǇƻƴƻǿŀƱΦ .ŜȊ ǳŘƻǎǘťǇƴƛŀƴƛŀ ǇǳōƭƛŎȊƴƛŜ ǇŜƱƴŜƧ 
ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǇǊȊŜōƛŜƎǳ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ ƪƻƴǘǊƻƭŀ obywatelska nad dokumentami jest  w 
znacznym stopniu ograniczona. Nie wiadomo bowiemΣ ƪǘƻ ȊƎƱƻǎƛƱ ŘŀƴŊ ǇƻǇǊŀǿƪť ŎȊȅ ǳǿŀƎťΦ bƛŜ 
ǿƛŀŘƻƳƻ ǘŜȍΣ ƪǘƽǊŜ ƛ ŎȊȅƧŜ ǇƻǇǊŀǿƪƛ ȊŀŀƪŎŜǇǘƻǿŀƱŀ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧŀΣ ŀ ƧŜǏƭƛ ƛŎƘ ƴƛŜ ȊŀŀƪŎŜǇǘƻǿŀƱŀ, to jakie 
ōȅƱȅ ǘŜƎƻ ǇƻǿƻŘȅ. Bez takiej wiedzy nƛŜ Ƴƻȍƴŀ ǿƛťŎ ƻŎŜƴƛŏΣ czy ǇǊȊȅƧťŎƛŜ ŘŀƴŜƧ ǇƻǇǊŀǿƪƛ ƧŜǎǘ ǿȅƴƛƪƛŜƳ 
ȊƎƱƻǎȊŜƴƛŀ jej ǇǊȊŜȊ ƪƻƴƪǊŜǘƴŊ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧťΣ ŎȊȅ ȊƻǎǘŀƱƻ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƴŜ ƛƴƴȅƳƛ ǇǊȊȅŎȊȅƴŀƳƛ.  

WŜŘƴŀƪȍŜ ƳƛƳƻ ǘȅŎƘ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƵ Ƴƻȍƴŀ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ, czy wiedza zgromadzona w ewaluacjach 
ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ƻƪǊŜǎǳ нллт-нлмо ȊƻǎǘŀƱŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎtana podczas opracowywania wytycznychΣ ŀ ǿƛťŎ 
ƳƻȍƭƛǿŜ ƧŜǎǘ ǎǇǊŀǿƻǿŀnie kontroli obywatelskiej w tym zakresie. aƻȍƭƛǿŜ ƧŜǎǘ bowiem stwierdzenie, 
czy rekomendacje zawarte w ewaluacjach ǎŊ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƴŜ w aktach prawnych i innych dokumentach, 
ƴŀǿŜǘ ƧŜȍŜƭƛ decydenci ǎƛť ƴŀ ƴƛŜ wprost ƴƛŜ ǇƻǿƻƱǳƧŊΦ WŜǏƭƛ ȊŀǏ ƴƛŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ǳǿȊƎƭťŘƴƛƻƴŜ, to jest 
ƳƻȍƭƛǿŜ Řƻ ǿȅŎƘǿȅŎŜƴƛŀ ǇǊȊŜȊ ǳǿŀȍƴŜƎƻ ŎȊȅǘŜƭƴƛƪŀΦ ² ǘŀƪƛƳ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ Ƴƻȍƴŀ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ 
ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ ȊƎƱŀǎȊŀŏ konkretne uwagiΣ ǳȊŀǎŀŘƴƛŀƧŊŎ je wynikami i rekomendacjami ōŀŘŀƵ 
ewaluacyjnych. W praktyce mƻȍŜƳȅ ǿƛťŎ ƳƛŜŏ Řƻ ŎȊȅƴƛŜƴƛŀ Ȋ ŘǿƛŜƳŀ ǎȅǘǳŀŎƧŀƳƛΦ tƻ ǇƛŜǊǿǎȊŜΣ  
w prȊȅǇŀŘƪǳΣ ƎŘȅ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴƛŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ǳǿȊƎƭťŘƴƛƻne ǇǊȊŜȊ ŘŜŎȅŘŜƴǘƽǿ ǿȅǊŀȋƴŜ jest, 
ȍŜ nie skorzystali oni z ƛŎƘ ǿȅƴƛƪƽǿΦ WŜȍŜƭƛ ȊŀǏ ǘŀƪƛŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ȊƻǎǘŀƴŊ ǳǿȊƎƭťŘƴƛƻne,  

                                                           
37 http://legislacja.rcl.gov.pl/ ŘƻǎǘťǇ ом ƳŀƧŀ нлмр ǊΦ 
38 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.htmlΣ ŘƻǎǘťǇ н ŎȊŜǊǿŎŀ нлмр ǊΦ 
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to nadal ƴƛŜ ƧŜǎǘ ƧŀǎƴŜΣ ƧŀƪƛŜ ōȅƱȅ ǇǊȊȅŎȊȅƴȅ ǘŀƪƛŜƧ ŘŜŎȅȊƧƛ. Z ǘŜƎƻ ǇƻǿƻŘǳ ǿŀǊǘƻǏŎƛƻǿŜ ōȅƱƻōȅ jednak 
ƻŘǿƻƱȅǿŀƴƛŜ ǎƛť ǇǊȊŜȊ ŘŜŎȅŘŜƴǘƽǿ wprost do ƪƻƴƪǊŜǘƴȅŎƘ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΦ 

Wŀƪ ǎǘǿƛŜǊŘȊƻƴƻ ǿ ŎȅǘƻǿŀƴȅƳ Ƨǳȍ ōŀŘŀƴƛǳΥ α² ŎƘǿƛƭƛ ƻōŜŎƴŜƧ ȊŀǊƽǿƴƻ ǿ tƻƭǎŎŜΣ Ƨŀƪ ƛ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ 
Komisji Europejskiej, funkcjonuje sprawny ǎȅǎǘŜƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛΦ bŀƧǿŀȍƴƛŜjszymi 
zadaniami w tym zakresie ƧŜǎǘ ǿƱŊŎȊŜƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ǇǊƻŎŜǎ ŘŜŎȅȊȅƧƴȅ ƴŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ poziomach 
ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ όƳΦƛƴΦ ǇƻǇǊȊŜȊ ǘǿƻǊȊŜƴƛŜ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ƛ Ǌekomendacji oraz 
strategicznych ŦƻǊƽǿ ŘȅǎƪǳǎƧƛ ǿȅƴƛƪƽǿ ǳȊȅǎƪƛǿŀƴȅŎƘ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ewaluacji) oraz szerzej budowa 
ǎȅǎǘŜƳǳ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊŊ ǿ ŎŀƱŜƧ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ ƻŘǇƻǿƛŜŘzialnej Ȋŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť krajowych 
polityki publicznych. bŀƭŜȍȅ ƧŜŘƴŀƪ ǇƻŘƪǊŜǏƭƛŏ ȍŜ ǇƻƳƛƳƻ ōŀǊƛŜǊ systemowych zidentyfikowanych w 
procesie ewaluacjƛ ǘƻ ǿƱŀǏƴƛŜ Ǉƻƭƛǘȅƪŀ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ǎǘŀƴƻǿƛŏ ƳƻȍŜ όƛ ǎǘŀƴƻǿƛύ ǿȊƻǊȊŜŎ Řƭŀ ƛƴƴȅch polityk 
krajowych w zakresie ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴŜƎƻ oraz realizacji koncepcji evidence based policy.39 
όǿȅǊƽȍƴƛŜƴƛŀ ǿƱŀǎƴŜύ 

Te Ǉƻǎǘǳƭŀǘȅ ƴƛŜ ǘǊŀŎŊ ŀƪǘǳŀƭƴƻǏŎƛΦ ² ƻǎǘŀǘƴƛŎƘ ƭŀǘŀŎƘ ŘȊƛťƪƛ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǎȊŜǊŜƎǳ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ 
ȊƻǎǘŀƱŀ ȊƎǊƻƳŀŘȊƻƴŀ ƴƛŜōŀƎŀǘŜƭƴŀ ƛ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴŀ ǿƛŜŘȊŀΦ bŀƭŜȍȅ ǿƛťŎ ƳƛŜŏ ƴŀŘȊƛŜƧťΣ ȍŜ wyniki 
ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƎƻ ǇǊƻƧŜƪǘǳ Ǉƻ ǊŀȊ ƪƻƭŜƧƴȅ ǇǊȊȅǇƻƳƴŊ ŘŜŎȅŘŜƴǘƻƳ ƻ ȊƴŀŎȊŜƴƛǳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ 
ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Řƻ ǘǿƻǊȊŜƴƛŀ ƭŜǇǎȊȅŎƘ Ǉƻƭƛǘȅƪ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΣ ŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƻƳ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅƳ ǳƳƻȍƭƛǿƛŊ 
ǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ƳŜŎƘŀƴƛȊƳƽǿ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƴŀŘ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ tej wiedzy przez ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť w ich 
ƻōǎȊŀǊŀŎƘ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛΦ ¦ȊƳȅǎƱƻǿƛŊ im ǘŀƪȍŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŀ ŀǊƎǳƳŜƴǘŀŎƧƛ ƻǇŀǊǘŜƧ ƻ ǿȅƴƛƪƛ 
ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘΦ ½ ŘǊǳƎƛŜƧ ǎǘǊƻƴȅΣ ǇǊƻƧŜƪǘ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴƛŜ 
jego wynikami ǎǘŀƴƻǿƛ ǊƽǿƴƛŜȍ ŀǊƎǳƳŜƴǘ Řƭŀ ǊƻȊǿƻƧǳ ŘƛŀƭƻƎǳ ƛ ǿƛťƪǎȊŜƧ ƻǘǿŀǊǘƻǏŎƛ ǿ ǊŜƭŀŎƧŀŎƘ ƳƛťŘȊȅ 
ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŊ ŀ ǘǊȊŜŎƛƳ ǎŜƪǘƻǊŜƳΦ   

Rekomendacje w zakresie wykorzystania wiedzy z ewaluacji i procesu konsultacji 
ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ dla administracji i  trzeciego sektora 
EfeƪǘŜƳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƎƻ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǎŊ ǘŀƪȍŜ ƪƻƴƪǊŜǘƴŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ 
ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧťΦ ½ƻǎǘŀƱȅ ƻƴŜ ȊŀƳƛŜǎȊŎȊƻƴŜ ǿ ǇƻƴƛȍǎȊŜƧ ǘŀōŜƭƛ, wraz 
z  ǳȊŀǎŀŘƴƛŜƴƛŜƳ ǇƻǘǊȊŜōȅ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ŘŀƴȅŎƘ ǊƻȊǿƛŊȊŀƵ i opiseƳ ǇƭŀƴƻǿŀƴȅŎƘ ŜŦŜƪǘƽǿ. Ich 
ǿŘǊƻȍŜƴƛŜ Ƴŀ ǎƛť ǇǊȊȅŎȊȅƴƛŏ Řƻ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ƭŜǇǎȊŜƧ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ƛ ǊƻȊǿƻƧǳ 
ǊŜƎƛƻƴŀƭƴŜƎƻΣ ŀ Ȋ ŘǊǳƎƛŜƧ ǎǘǊƻƴȅΣ ǇƻȊǿƻƭƛ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƻƳ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅƳ ŜŦŜƪǘȅǿƴƛŜƧ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀŏ 
ƳŜŎƘŀƴƛȊƳ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƻōȅǿŀǘŜƭǎƪƛŜƧ ƴŀŘ ǘŊ ǇƻƭƛǘȅƪŊΣ Ȋ ƪƻǊȊȅǏŎƛŊ Řƭŀ ƧŜƧ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΦ wŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ǘŜΣ 
Ƨŀƪƻ ƳŀƧŊŎŜ ƴŀ ŎŜƭǳ ǇǊȊȅŎȊȅƴƛŜƴƛŜ ǎƛť Řƻ ǎǘǿƻǊȊŜƴƛŀ efektywnego mechanizmu procesu konsultacji 
ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘΣ ƳŀƧŊ ƧŜŘƴŀƪ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ƴƛŜ ǘȅƭƪƻ Řƻ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛΣ ŀƭŜ i do wszystkich innych 
polityk, ǿ ǊŀƳŀŎƘ ƪǘƽǊȅŎƘ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ǎŊ ōŀŘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜΦ 
 

Nr Rekomendacje dla administracji Uzasadnienie  Efekt 
 

1 OōƻǿƛŊȊŜƪ ǇƻǿƻƱȅǿŀƴƛŀ ǎƛť ǿ ǘǊŜǏŎƛ 
dokumentu programowego, w tym w 
ǘǊŜǏŎƛ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ƴŀ ƪƻƴƪǊŜǘƴŜ 
ewaluacje wykorzystane przy 
opracowywaniu ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ 
ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿΦ 

¶ Obecnie rzadko 
ǇƻƧŀǿƛŀƧŊ ǎƛť 
odniesienia do 
konkretnych 
ewaluacji 

¶ ½ ǊŜƎǳƱȅ ƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛŀ 
ŘƻǘȅŎȊŊ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 
ex-ante 

¶ 9ǿŀƭǳŀŎƧŜ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊ 
ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜ 
rekomendacje, 
ƪǘƽǊŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ 

¶ ¦ǿȊƎƭťŘƴƛŀƴƛŜ ǿ 
ǇǊŀƪǘȅŎŜ ǿȅƴƛƪƽǿ 
przeprowadzonych 
ewaluacji (ex-ante, 
on-going i ex-post) 

¶ Nabycie przez 
ǳǊȊťŘƴƛƪƽǿ 
ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ 
praktycznego 
wykorzystania 
ǿƴƛƻǎƪƽǿ Ȋ 
ewaluacji 

                                                           
39 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ŜȄ ǇƻǎǘΧΦΣ ǎΦ монΦ  
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ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƴŜ ǿ 
ǇǊȊȅǎȊƱƻǏŎƛ 

¶ aƻȍƭƛǿƻǏŏ ƻŎŜƴȅΣ 
ŎȊȅ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ǎŊ 
wykorzystywane i 
czy zawarte w nich 
rekomendacje 
ǇǊȊŜƪƱŀŘŀƧŊ ǎƛť ƴŀ 
podejmowane 
ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ 

¶ ½ǿǊƽŎŜƴƛŜ ǳǿŀƎƛ 
ǳǊȊťŘƴƛƪƽǿ ƴŀ 
znaczenie tej 
tematyki 
 

2 ²ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ǿǎǇƽƭƴŜƧ ƳŀǘǊȅŎȅ Řƭŀ 
ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ŘŀƴŜƎƻ ǘȅǇǳΣ ǿ 
ǘȅƳ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ Řƭŀ tǊƻƎǊŀƳƽǿ 
Operacyjnych, np.: 

¶ hǇƛǎ ōƛŜȍŊŎŜƎƻ stanu ƻōŎƛŊȍŜƵ 
administracyjnych  

¶ hǇƛǎ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ na 
rzecz redukcji ƻōŎƛŊȍŜƵ 
administracyjnych 

¶ hǇƛǎ ŘȊƛŀƱŀƵ ǇƭŀƴƻǿŀƴȅŎƘ, wraz 
ȊŜ ǿǎƪŀȊŀƴƛŜƳ ȋǊƽŘŜƱ ǿƛŜŘȊȅ ƻ 
potrzebie ƛŎƘ ǇƻŘƧťŎƛŀ, w tym 
wskazanie wykorzystanych 
ewaluacji 

 

¶ Ewaluacje 
ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ όex-
ante, on-going i ex-
Ǉƻǎǘύ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊ 
konkretne 
rekomendacje w 
zakresie redukcji 
ƻōŎƛŊȍŜƵ 
administracyjnych 

¶ .Ǌŀƪ ƧŜǎǘ ǿǎǇƽƭƴŜƎƻ 
modelu 
opracowywania 
ȊŀǎŀŘ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ 
ǊŜŘǳƪŎƧƛ ƻōŎƛŊȍŜƵ 
administracyjnych w 
ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ 
programach 
operacyjnych 

¶ W programach z 
ǊŜƎǳƱȅ ōǊŀƪ ŘŀƴȅŎƘ 
ƻ ȋǊƽŘƱŀŎƘ ǿƛŜŘȊȅ ƻ 
ƛǎǘƴƛŜƧŊŎȅŎƘ 
problemach i 
planowanych 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŀŎƘ ƴŀ 
ǇǊȊȅǎȊƱƻǏŏ 

3 ¶ Zamieszczanie na stronach 
internetowych odpowiednich 
instytucji historii procesu 
przyjmowania ŀƪǘƽǿ ƛ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƽǿ 
prawnych ƴŀ ǿȊƽǊ ǎŜǊǿƛǎǳ 
αwȊŊŘƻǿego procesu legislacyjnegoέ 
wȊŊŘƻǿŜƎƻ /ŜƴǘǊǳƳ [ŜƎƛǎƭŀcji, 
ewentualnie przeprowadzenie oceny 
ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ȊŀƳƛŜǎȊŎȊŀƴƛŀ ƘƛǎǘƻǊƛƛ 
ǇǊȊȅƧƳƻǿŀƴƛŀ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ 
programowych w tym serwisie 

¶ !ōȅ ƴƛŜ ƎŜƴŜǊƻǿŀŏ ŘƻŘŀǘƪƻǿȅŎƘ 
ƴŀƪƱŀŘƽǿ ŦƛƴŀƴǎƻǿȅŎƘ ƛ Ǉracy 
Ƴƻȍƴŀ ǎǘǿƻǊȊȅŏ ƻŘŘȊƛŜƭƴŜ ȊŀƪƱŀŘƪƛ 
α!ǊŎƘƛǿǳƳέ Řƭŀ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ 
ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿȅŎƘ ƛ 
ƻƎƱƻǎȊŜƵ ƻ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧŀŎƘ 
ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘΣ ǿǊŀȊ Ȋ ǇǊƻƧŜƪǘŀƳƛ 
ŀƪǘƽǿ ǇǊŀǿƴȅŎƘ  

¶  Obecnie z 
analizowanych stron 
internetowych w 
ƳƻƳŜƴŎƛŜ ǇǊȊȅƧťŎƛŀ 
ostatecznych wersji 
dokumentƽǿ 
ǳǎǳǿŀƴŜ ǎŊ Ȋ ǊŜƎǳƱȅ 
ich projekty, co nie 
pozwala na 
ǇǊȊŜǏƭŜŘȊŜƴƛŜ 
procesu ich 
przyjmowania i 
analizť 
wprowadzanych 
zmian 

¶ !ǊŎƘƛǿǳƳ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŜ 
na stronie MIiR  

¶ aƻȍƭƛǿƻǏŏ 
sprawowania 
ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƧ ƪƻƴǘǊƻƭƛ 
nad procesem 
przyjmowania 
ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ 
programowych 

¶ aƻȍƭƛǿƻǏŏ ŀƴŀƭƛȊȅ 
wprowadzanych 
zmian 

¾ǊƽŘƱƻΥ hǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ ǿƱŀǎƴŜΦ 
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² ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƛ ǳŘȊƛŀƱǳ ǿ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧŀŎƘ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ Ƴƻȍƴŀ 
ǎŦƻǊƳǳƱƻǿŀŏ ŘǿƛŜ ƻƎƽƭƴŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ dla trzeciego sektora: 
 

¶ .ƛŜȍŊŎŜ ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴƛŜ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧŜ ŘȊƛŀƱŀƧŊŎŜ 
w  danym obszarze zainteresowania. 

¶ tƻǿƻƱȅǿŀƴƛŜ ǎƛť wprost ƴŀ ŀǊƎǳƳŜƴǘȅ ƻǇŀǊǘŜ ƴŀ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŀŎƘ Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ 
w  ƪƻƴǘŀƪǘŀŎƘ Ȋ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŊΣ ƴǇΦ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘΦ 

 
¢ŀƪƛŜ ǇƻǎǘťǇƻǿŀƴƛŜ ȊƴŀŎȊŊco upraszcza proces poszukiwania merytorycznych ŀǊƎǳƳŜƴǘƽw, 
a  ǎǘƻǎǳƧŊŎŀ ƧŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǇƻǎǘǊȊŜƎŀƴŀ ƧŜǎǘ Ƨŀƪƻ ǿȅǎƻŎŜ ǇǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴŀΦ  
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20. tǊƻƧŜƪǘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜƳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ 
ƛƴǿŜǎǘȅŎȅƧƴȅŎƘΣ ǿ ǘȅƳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ƎŜƴŜǊǳƧŊŎȅŎƘ ŘƻŎƘƽŘ ƛ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ƘȅōǊȅŘƻǿȅŎƘ 

21. tǊƻƧŜƪǘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŏ Ȋ ǳŘȊƛŀƱŜƳ ǏǊƻŘƪƽǿ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ 
CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻ ǿ ƻōǎȊŀǊȊŜ ǇǊȊȅǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ǇǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊǎǘǿ ƛ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ Řƻ ȊƳƛŀƴ ƴŀ 
lata 2014-2020 

22. Projekt wytycznych w zaƪǊŜǎƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŏ Ȋ ǳŘȊƛŀƱŜƳ ǏǊƻŘƪƽǿ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ 
CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻ ǿ  ƻōǎȊŀǊȊŜ ŜŘǳƪŀŎƧƛ 

23. tǊƻƧŜƪǘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŏ ǿ ƻōǎȊŀǊȊŜ ǿƱŊŎȊŜƴƛŀ ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻ ƛ 
ȊǿŀƭŎȊŀƴƛŀ ǳōƽǎǘǿŀ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ǏǊƻŘƪƽǿ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻ ƛ 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

24. tǊƻƧŜƪǘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƪƻƳƛǘŜǘƽǿ ƳƻƴƛǘƻǊǳƧŊŎȅŎƘ  

25. tǊƻƧŜƪǘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƛ  ǇǊƻƳƻŎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ 
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26. Projekt wytycznych w zakresie kwalifikoǿŀƭƴƻǏŎƛ ǿȅŘŀǘƪƽǿ ǿ ǊŀƳŀŎƘ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ 
wƻȊǿƻƧǳ wŜƎƛƻƴŀƭƴŜƎƻΣ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻ ƻǊŀȊ CǳƴŘǳǎȊǳ {ǇƽƧƴƻǏŎƛ 

27. tǊƻƧŜƪǘ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǏǊƻŘƪƽǿ ǇƻƳƻŎȅ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜƧ 

28. tƻǊǘŀƭ wȊŊŘƻǿŜƎƻ tǊƻŎŜǎǳ [ŜƎƛǎƭŀŎȅƧƴŜƎƻ  http://legislacja.rcl.gov.pl/ ŘƻǎǘťǇ ом ƳŀƧŀ нлмр ǊΦ 

29. Portal Komisji Europejskiej nt. modernizacji pomocy publicznej 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html ŘƻǎǘťǇ н ŎȊŜǊǿŎŀ нлмр 
r. 

30. Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl  
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Bart Romanow40 

bƻǊǿŜǎƪƛ ǎȅǎǘŜƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƛ ƧŜƎƻ ǿǇƱȅǿ ƴŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ǳǎƱǳƎ ƪƻƳǳƴŀƭƴȅŎƘ 

Ewaluacja w systemie norweskim 
9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ǘƻ ŀƪǘȅǿƴƻǏŏ ƱŊŎȊŊŎŀ ǿ ǎƻōƛŜ ƻōǎȊŀǊ ǇƻƭƛǘȅƪƛΣ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ƛ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀΣ 

ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧƛ ƻǊŀȊ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵΦ ² bƻǊǿŜƎƛƛ ǘŀ ŘȊƛŜŘȊƛƴŀ ȊŀǿǎȊŜ ƳƛŀƱŀ Řǳȍe znaczenie,  

a w ostatƴƛŎƘ ƭŀǘŀŎƘ ȊƴŀŎȊŜƴƛŜ ǘƻ ƧŜǎȊŎȊŜ ǿȊǊƻǎƱƻΦ {ǇƻǎƽōΣ ǿ Ƨŀƪƛ ƴƻǊǿŜǎƪƛ ǎȅǎǘŜƳ ƧŜǎǘ ȊƻǊƎŀƴƛȊƻǿŀƴȅΣ 

na jakich podstawach prawnych ǎƛť ƻǇƛŜǊŀΣ Ƨŀƪ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ǎŊ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ƛ ǳȍȅǿŀƴŜΣ Ƴŀ ƻƎǊƻƳƴŜ 

ȊƴŀŎȊŜƴƛŜ Řƭŀ ŘŜƳƻƪǊŀǘȅȊŀŎƧƛ ȍȅŎƛŀ publicznego w nowoczesnym spƻƱŜŎȊŜƵstwie Norwegii. 

Czym jest ewaluacja w norweskim ǊƻȊǳƳƛŜƴƛǳΚ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿƻ Cƛƴŀƴǎƽw w 2005 zapropoƴƻǿŀƱƻ 

ŘŜŦƛƴƛŎƧť ŘƻōǊȊŜ ǳƧƳǳƧŊŎŊ ǘo zjawiskoΥ αSystematyczny proces zbierania danych, analizy oraz oceny 

ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛΣ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛΣ ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŎƛŀΣ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ƭǳō ǎŜƪǘƻǊŀΦ 5ƻǘȅŎȊŊŎȅ ǇƭŀƴƻǿŀƴȅŎƘΣ  

Ƨǳȍ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ƭǳō ǇǊȊȅǎȊƱȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵΦ 9ǿŀƭǳŀŎƧŜ ǇƻŘŜƧƳǳƧŜ ǎƛť ǇǊȊŜŘ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŜƳ ǏǊƻŘƪƽǿ  

(ex ante), w czasie realizacji (mid-ǘŜǊƳύ ƭǳō ǿ ƳƻƳŜƴŎƛŜ ȊŀƪƻƵŎȊŜƴƛŀ ŘȊƛŀƱŀƵ όŜȄ-ǇƻǎǘύΦ 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ƳƻȍŜ 

ōȅŏ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴŀ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎȅŎƘ Ȋŀǎƻōƽǿ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ ƭǳō ǇǊȊŜȊ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ 

ǿȅƪƻƴŀǿŎƽǿέ όCƛƴŀƴǎŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘŜǘ нллрΥуύΦ  

tȅǘŀƴƛŜ α/ȊȅƳ ƧŜǎǘ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀΚέ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ƧŜŘƴŀƪ ǘŀƪ ǿŀȍne jak to, do czegƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ǎƱǳȍŊ ƛ Ƨŀƪ ǎŊ 

ǳȍȅǿŀƴŜ ǿ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ƪǳƭǘǳǊȅ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻ ƻǊŀȊ ǇƻƭƛǘȅŎȊƴŜƎƻ ƛŎƘ ǿȅƳƛŀǊǳΦ  

²ƛŜƭŜ ǘȅǇƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ȊƻǎǘŀƱƻ ǿȅƳƛŜƴƛƻƴȅŎƘ ǿ ǇƻŘǊťŎȊƴƛƪǳ Ŝǿaluacji α{ǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴŜ ƛ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜ 

ǳȍȅŎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛǳέ ό5Ch нлммΥмф) w tym:  

¶ ǿǎǘťǇƴŀ ŀƴŀƭƛȊŀ ǎǇƻƱŜŎȊƴƻ-ŜƪƻƴƻƳƛŎȊƴŀ ƛƴǿŜǎǘȅŎƧƛ ƭǳō ȊŀƱƻȍŜƵ Ǉƭŀƴƽw projektowych;  

¶ ŀƴŀƭƛȊŀ ǊŜȊǳƭǘŀǘƽǿ ƛ ŜŦŜƪǘȅǿƴƻǏŎƛΣ ƪǘƽǊŀ ƪƻƴŎŜƴǘǊǳƧŜ ǎƛť ƴŀ ǎǘƻǇƴƛǳ ƻǎƛŊƎƴƛťŎƛŀ ȊŀƪƱŀŘŀƴȅŎƘ 

ŎŜƭƽǿ ƛ ǊŜƭŀŎƧƛ ƪƻǎȊǘƽw do ƻǎƛŊƎƴƛťtych korzyǏŎƛ;  

¶ analiza ekspercka ƪǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŀΣ ǇƻǇǊŀǿȅ ƭǳō ǊƻȊǿƻƧǳ ƧŀƪƛŜƎƻǏ obszaru;  

¶ tematyczne ewaluacje ad-ƘƻŎΣ ƴǇΦ ǿ ƴŀǎǘťpstǿƛŜ ƴƛŜǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴȅŎƘ ƻƪƻƭƛŎȊƴƻǏci,  

ƪǘƽǊŜ ǿȅǎǘŊǇƛƱȅ lub w momencie kiedy istnieje potrzeba dokonania wyboru prƛƻǊȅǘŜǘƽǿΤ  

¶ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ƪƻƴŎŜƴǘǊǳƧŊŎŜ ǎƛť ƴŀ ŀƴŀƭƛȊƛŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƧƛ ƛ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅƳ ŘƻǎƪƻƴŀƭŜƴƛǳ  

w instytucji.  

Inne ǊƻŘȊŀƧŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǘƻ ƴŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘ audyty instytucji administǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧΣ ƪƻƴǘǊƻƭŜ ŘȊƛŀƱania 

ǎǇƽƱŜƪ ƭǳō ƛƴƴŜ ōŀŘŀƴƛŀ ȊƭŜŎƻƴŜ ǇǊȊŜȊ ƪƻƳǳƴŀƭƴŜ ƧŜŘƴƻǎǘƪƛ ƪƻƴǘǊƻƭƛΦ bƛŜ ƧŜǎǘ ǇǊȊȅ ǘȅƳ ǊȊŀŘƪƛŜ ǿliczanie 

ǊƽȍƴȅŎƘ ŦƻǊƳ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƧŀƪƻǏŎƛΣ ǊŜȊǳƭǘŀǘƽǿ ŎȊȅ ŘƻƪƻƴŀƵ do tego szerokiego zbioru, rozumianego jako 

αŜǿŀƭǳŀŎƧŀέΦ Prƽōȅ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŀ ƛ ȊŘŜŦƛƴƛƻǿŀƴƛŀ precyzyjnie czym ewaluacja jest, a czym nie jest, 

ƻŎȊȅǿƛǏŎƛŜ ōȅƱȅ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴŜ. WȅƎƭŊŘŀ ƧŜŘƴŀƪ ƴŀ ǘƻ, ȍŜ ōŀǘŀƭƛŀ ǘŀ ƧŜǎǘ ǎƪŀȊŀƴŀ Ȋ ƎƽǊȅ ƴŀ ǇǊȊŜƎǊŀƴŊΦ 

²ǎȊȅǎŎȅ ŜǿŀƭǳǳƧŊΦ tƻƭƛǘȅŎȅ ŜǿŀƭǳǳƧŊ ŀƭƻƪŀŎƧŜ ǏǊƻŘƪƽǿΣ ŦƛǊƳȅ ŜǿŀƭǳǳƧŊ swoje ǇǊƻŘǳƪǘȅ ƛ ƛŎƘ ƻōŜŎƴƻǏŏ 

ƴŀ ǊȅƴƪǳΣ ƳƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿŀ ŜǿŀƭǳǳƧŊ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ƭǳō ǿǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛŜ ƴƻǿȅŎƘ ǳǎǘŀǿΦ {ŀƳƻǊȊŊŘȅ ŜǿŀƭǳǳƧŊ 

ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ǳǎƱǳƎƛ ƪƻƳǳƴŀƭƴŜ ƛ ƛŎƘ ǇŜǊŎŜǇŎƧŜ ǿǏǊƽŘ ƛŎƘ ƻŘōƛƻǊŎƽǿ.  

Ewaluacja jest wƛŜŎ ǘŜǊƳƛƴŜƳ ǊŀŎȊŜƧ ƻƪǊŜǏƭŀƧŊŎȅƳ ǇŜǿƛŜƴ ǊƻŘȊŀƧ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛΣ ǎǘƻǎƻǿŀƴȅƳ ōŀǊŘȊƻ 

szeroko.  

NajstŀǊǎȊȅ ŘƻƪǳƳŜƴǘ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Řƻǎǘťpny na norweskim portaluΣ ƎǊǳǇǳƧŊŎȅm raporty z ewaluacji 

sektora publicznego ( www.evalueringsportalen.no ) jest datowŀƴȅ ƴŀ Ǌƻƪ мффпΦ .ŀŘŀŎȊŜ ȊŀƧƳǳƧŊŎȅ ǎƛť 
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ǘŊ ǘŜƳŀǘȅƪŊ ǿǎǇƻƳƛƴŀƧŊ jednak o pierwszych ewaluacjachΣ ƪǘƽǊŜ ōȅƱȅ ǇƻŘƧťǘŜ Ƨǳȍ ǿ ƭŀǘŀŎƘ ул-tych.  

Wǳȍ w 1993 Baklien pƛǎŀƱΣ ȍŜ αǿ ǇǊȊŜŎƛŊƎǳ ƪǊƽǘƪƛŜƎƻ ŎȊŀǎǳ ǎȅǘǳŀŎƧŀ ŘƻƧǊȊŀƱŀ ǘŀƪΣ ȍŜ praktycznie wszystko 

podlega ewaluacjiέ.  

Aktualnie na ww. pƻǊǘŀƭǳ Řƻǎǘťpna jest informacja ƻ оррр ǿȅƪƻƴŀƴȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀŎƘΣ ǏǊŜŘƴƛƻ ƭƛŎȊŊc,  

od 1994 ǿȅƪƻƴŀƴƻ ǿƛťŎ ƻƪƻƱƻ мту ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴŀ ǊƻƪΦ bŀƭŜȍȅ ǇǊȊȅ ǘȅƳ ȊŀȊƴŀŎȊȅŏΣ ȍŜ publikacja ewaluacji 

w sieci nie jest obligatoryjna. Strona ta zawiera tylko raporty opublikowane dobrowolnie przez 

ǿȅƪƻƴŀǿŎƽǿΣ instytucje ewaluowane ƭǳō ȊŀƳŀǿƛŀƧŊŎŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧťΦ 5ƭŀ ƴƻǊǿŜǎƪƛŎƘ ƛƴǎǘȅǘǳǘƽǿ 

ȊŀƧƳǳƧŊŎȅŎƘ ǎƛť ŜǿŀƭǳŀŎƧŊΣ publikacja ƴƛŜǿŊtpliwie stanowi swojego rodzaju reklamť,  

dlatego w ostatnich lataŎƘ Ȋŀǳǿŀȍalny jest wzrƻǎǘ ƭƛŎȊōȅ ȊŀƳƛŜǎȊŎȊŀƴȅŎƘ ǘŀƳ ǊŀǇƻǊǘƽw.  

tǊȊŜƎƭŊŘ ǎŜƪǘƻǊƽw, ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴŜ ǎŊ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜΣ ǿǊŀȊ Ȋ ƭƛŎȊōŊ ƻǇǳōƭƛƪƻǿŀƴȅŎƘ ǊŀǇƻǊǘƽǿ 

ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛƻƴƻ ƴŀ ǿȅƪǊŜǎƛŜ ǇƻƴƛȍŜƧΦ  

¢ŀōŜƭŀ мΦ tǊȊŜƎƭŊŘ ǎŜƪǘƻǊƽǿΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴŜ ǎŊ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ 

 

¾ǊƽŘƱƻΥ hǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ ǿƱŀǎƴŜ 

bƻǊǿŜƎƛŀ ǇƻǎƛŀŘŀ ōƻƎŀǘŊ histoǊƛť ōŀŘŀƵ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ, ȊŀǊƽǿƴƻ ǘȅŎƘ ƻ ǿȅǎƻƪƛƳ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ƴŀǳƪƻǿȅƳ, 

Ƨŀƪ ƛ ƻǇŀǊǘȅŎƘ ƻ ōŀǊŘȊƛŜƧ αǇƻǇǳƭŀǊƴŜέ ƳŜǘƻŘȅ ōŀŘŀǿŎȊŜΦ YƻƴŎŜǇŎƧŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ƨŀƪƻ ǘŀƪŀΣ ƧŜǎǘ ƎƱťōƻƪƻ 

zakorzenƛƻƴŀ ǿ ƴŀǳƪŀŎƘ ǎǇƻƱecznych. Na dodatek, rozwojowi kultury eǿŀƭǳŀŎƧƛ ǘƻǿŀǊȊȅǎȊȅƱŀ 

ŘƻǎǘťǇƴƻǏŏ ǏǊƻŘƪƽǿ ƴŀ ƛŎƘ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ƻǊŀȊ ǎȊŜǊƻƪŀ ōŀȊŀ ōŀŘŀŎȊȅΣ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊŎȅŎƘ ǊƻȊƳŀƛǘŜ 

specjalizacje. YƻƭŜƧƴȅƳ ǿŀǊǳƴƪƛŜƳ ǎǇǊȊȅƧŀƧŊŎȅƳ rozǿƻƧƻǿƛ ƪǳƭǘǳǊȅ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ōȅƱŀ ŘƱǳƎŀ ǘradycja  

ǿ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǊƻȊǿƻƧƻǿȅŎƘ, w dziedzinach takich jak edukacja i ǎȊƪƻƭƴƛŎǘǿƻ ǿȅȍsze, gdzie 

ewaluacje sprzyƧŀƱy ǇƻŘƴƻǎȊŜƴƛǳ ƧŀƪƻǏŎƛ ǳǎƱǳƎ (Monsen 2002). Wǳȍ ǿ мффу IŀǳƎ ǎǘǿƛŜǊŘȊƛƱΣ ȍŜ ǊƻȊǿƽƧ 

kultury ewaluacji prowadzi do pewnego rodzaju ǇƻƳƛŜǎȊŀƴƛŀΣ ǇƻƴƛŜǿŀȍ ƴƛŜ ƧŜǎǘ Ƴƻȍƭƛǿŀ ƧŜŘƴŀ 

dyskusja o metodach badawczych w ewaluacjach, a raczej osobne dyskusje w tym temacie,  

ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ŘȅǎŎȅǇƭƛƴȅΣ ǿ ƪǘƽrej ewaluacja jest prowadzona.  

² ζ!ǘƭŀǎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛη ǿ нллн roku Farubo, Rist i Sandal pisali o Norwegii, jako o kraju z szerokim 

zakǊŜǎŜƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿƛŜƭǳ ŘȊƛŜŘȊƛƴ ȍȅŎƛŀ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ƛǎǘƴƛŜƧŜ ŘƻǎǘťǇ Řƻ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊƽw z 

szeǊƻƪƛƳ ǿŀŎƘƭŀǊȊŜƳ ƳŜǘƻŘΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ƻŘōȅǿŀ ǎƛť ƴŀǊƻŘƻǿŀ ŘȅǎƪǳǎƧŀ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ŀ ǘŀƪȍŜ 

istnieje profesjonalne towarȊȅǎǘǿƻ ŘǎΦ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ tƻƴŀŘǘƻ ǇƻŘƪǊŜǏƭŀƭƛ ǿȅǎǘťǇƻǿŀƴƛŜ ǘŀƪƛŎƘ 

Rynek pracy i 
opieka 

ǎǇƻƱŜŎȊƴŀΤ 355

Mieszkania i 
ƴƛŜǊǳŎƘƻƳƻǏŎƛΤ 

90 Energia ; 110
Rodzina i 

wychowanie ; 
108

Konsumenci ; 29

Polityka 
ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ƛ 

obrony ; 27
{Ʊǳȍōŀ ȊŘǊƻǿƛŀΤ 

249

Imigracja i 
integracja ; 137

Sprawy 
ƳƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿŜ

; 168
Gminy i powiaty ; 

166

Organy 
konstytucyjne ; 

243

Kutura, rozrywka 
ƛ ŘǳŎƘƻǿƻǏŏΤ 113

wƽǿƴƻǏŏΤ 36Prawo i  przepisy 
; 49

½ȅǿƴƻǏŏΣ 
ǊȅōƻƱƽǿǎǘǿƻ ƛ 
rolnictwo; 97

|ǊƻŘƻǿƛǎƪƻΤ 241

Biznes ; 164

Administracja 
publiczna ; 469

.ŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ 
publiczne ; 28

Transport i 
komunikacja; 255

[ǳŘƴƻǏŏ ŜǘƴƛŎȊƴŀ 
ƛ ƳƴƛŜƧǎȊƻǏŎƛΤ 4

Edukacja i 
badania naukowe 

; 316
Gospodarka ; 101
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ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ Ƨŀƪ instytucjonalizacjŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀŎƘ ǇŀǊƭŀƳŜƴǘǳ ƻǊŀȊ ǊȊŊŘǳΣ ǇƭǳǊŀƭƛȊƳ ƛƴǎǘȅtucji 

ewaluacyjnych, ewaƭǳŀŎƧŜ ƻ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȊŜ ŀǳŘȅǘƻǿȅƳ ƻǊŀȊ ǎȊŜǊƻƪŊ ǇǊŀƪǘȅƪť ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǊŜȊǳƭǘŀǘƽw 

όƻǳǘŎƻƳŜύ ƻǊŀȊ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊƻŎŜǎǳ ǿ ǎǘƻǎǳƴƪǳ Řƻ ǊŜȊǳƭǘŀǘƽǿ όǇǊƻŎŜǎǎκƻǳǘŎƻƳŜύΦ  

½ŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ƛ ȊŘƻƭƴƻǏŏ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 41 
² ŎƛŊgu ostatnich kilku dekad, ǇǊŀƪǘȅƪŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǳƪǎȊǘŀƱǘƻǿŀƱŀ ȊŜǎǘŀǿ ŘŜŦƛƴƛŎƧƛΣ ƻƪǊŜǏƭŀƧŊŎȅŎƘ Ǌƻȍne 

tȅǇȅ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀŎƘΦ [ƛǘŜǊŀǘǳǊŀ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘǳ ǿȅƻŘǊťōƴƛƱŀ р ǊƽȍƴȅŎƘ ǘȅǇƽǿ 

ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΥ  

1. Ewaluacje instrumentalneΦ ¢ƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿȅƴƛƪƛ ǎŊ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ ǳȍȅǿŀƴŜ  

do zmiany tego, co jest ewaluowane (Green 1988; Rich 1977; Shulha i Cousins 1997), 

2. Ewaluacje koncepcyjne. YƛŜŘȅ ǿȅƴƛƪƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇƻƳŀƎŀƧŊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ƭǳō ƧŜƧ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƻƳ  

ǿ ȊǊƻȊǳƳƛŜƴƛǳ ŘŀƴŜƧ ƛƴǘŜǊǿŜƴŎƧƛ ǿ ƴƻǿȅ ǎǇƻǎƽō όwƛŎƘ мфттΣ ²Ŝƛǎǎ мфтфύΦ LƴƴȅƳƛ ǎƱƻǿȅ 

ǿǇƱȅǿŀƧŊ ƴŀ ƛŎƘ ǿƛŜŘȊťΣ ƳȅǏƭŜƴƛŜΣ ƛ ǎǇƻǎƽō ǇƻǎǘťǇƻǿŀƴƛŀΣ ŀƭŜ ƴƛŜ ƳŀƧŊ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ƧŀƪƛƳƛǏ 

ƪƻƴƪǊŜǘƴȅƳƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀƳƛΦ 5ƻŘŀǘƪƻǿȅƳ ǘȅǇŜƳ ƳƻƎŊ ǘǳǘŀƧ ōȅŏ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜΣ ƪǘƽǊȅŎƘ ǳȍȅǿŀ ǎƛť ǿ 

ŎŜƭŀŎƘ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴȅŎƘ ƭǳō Řƻ ǿȅƧŀǏƴƛŜƴƛŀ ŎȊŜƎƻǏΦ wŜȊǳƭǘŀǘȅ ǘŀƪƛŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƳƻƎŊ 

ōȅŏ ǳȍȅǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘΣ ǇƻƴƛŜǿŀȍ ŘŀƧŊ ƴƻǿŊ ǿƛŜŘȊť ǿ ŘŀƴȅƳ Ȋŀƪresie. Ich adresatami  

ǎŊ ƴƛŜ ǘȅƭƪƻ ƻǎƻōȅ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴŜ ǿ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ŘŀƴŜƧ ǳǎƱǳƎƛ ŎȊȅ ǇǊƻƎǊŀƳǳ,  

3. 9ǿŀƭǳŀŎƧŜ ƭŜƎƛǘȅƳƛȊǳƧŊŎŜΥ YƛŜŘȅ ǊŜȊǳƭǘŀǘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǳȍȅǿŀ ǎƛť Řƻ ǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛŜƴƛŀΣ 

ǳȊŀǎŀŘƴƛŜƴƛŀ ƭǳō ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŀ ŎȊŜƎƻǏΣ Ŏƻ Ƨǳȍ ȊƻǎǘŀƱƻ ƻŘƪǊȅǘŜ ǿŎȊŜǏƴƛŜƧΦ bƛŜ ȊƳƛŜƴƛŀƧŊ ƻƴŜ 

ǎǇƻǎƻōǳ ǇƻǎǘǊȊŜƎŀƴƛŀ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ŀ ƧŜŘȅƴƛŜ ǇǊȊȅŘŀƧŊ ŘƻŘŀǘƪƻǿȅŎƘ ŀǊƎǳƳŜƴǘƽǿ Řƻ 

realizacji podejmowanȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵΣ 

4. Ewaluacje taktyczneΥ ǘŀƪƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ǎƱǳȍŊ ŘŜ ŦŀŎǘƻ ǳƴƛƪƴƛťŎƛǳ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ȊƳƛŀƴ ƭǳō 

ǇƻŘƧťŎƛŀ ƧŀƪƛŎƘǏ ŘȊƛŀƱŀƵΣ ό±ŜŘǳƴƎ нллфύΦ tǊȊȅƪƱŀŘŜƳ ǘŀƪƛŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǎŊ ǇǊƻƧŜƪǘȅΣ  

ƪǘƽǊŜ ȊŀƳŀǿƛŀƴŜ ǎŊ ǇǊȊŜŘ ǿȅȊƴŀŎȊƻƴŊ ŘŀǘŊ ǇƻŘƧťŎƛŀ ȊŀǇƭŀƴƻǿŀƴȅŎƘ ǿŎȊŜǏƴƛŜƧ ŘȊƛŀƱŀƵΣ ǿ ŎŜƭǳ 

ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ǿȅǘƱǳƳŀŎȊŜƴƛŀΣ ŘƭŀŎȊŜƎƻ ŘŀƴŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴƛŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ǿŘǊƻȍƻƴŜΣ  

5. Ewaluacje symboliczne/procesowaΥ ¢ƻ ǘŀƪƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜΣ ƪǘƽǊŜ ǎŊ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴŜ Ȋ ǇƻǘǊȊŜōȅ 

ōȅŎƛŀ ƴƻǿƻŎȊŜǎƴȅƳ ό±ŜŘǳƴƎ нллфύΦ LǎǘƴƛŜƧŜ ǇŜǿƛŜƴ Ƴƛǘ ǇǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴŜƎƻ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀΣ ƻǇŀǊǘȅ  

ƻ ǇƭŀƴƻǿŀƴƛŜ ƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧť ȊŀŘŀƵΦ 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ƧŜǎǘ ǿǘŜŘȅ ŘƻǿƻŘŜƳ ǇƻǎǘťǇƻǿŀƴƛŀ ǊŀŎƧƻƴŀƭƴŜƎƻ  

i nowoczesnego stylu ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ƪǘƽǊŀ ƧŜǎǘ ōǳŘƻǿŀƴŀ ƴŀ ǿƛŜŘȊȅ ƛ ǇƻŘŜƧǏŎƛǳ 

ƴŀǳƪƻǿȅƳΦ ¢ŀƪƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ƳƻƎŊ ǊƽǿƴƻŎȊŜǏƴƛŜ ƳƛŜŏ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƪƻƴŎŜǇŎȅƧƴŜƧΣ 

ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀƭƴŜƧ ƭǳō ƭŜƎƛǘȅƳƛȊǳƧŊŎŜƧ.  

bƛŜƪǘƽǊȊȅ ōŀŘŀŎȊŜ ƳƽǿƛŊ ǊƽǿƴƛŜȍ ƻ ǳȍȅŎƛǳ procesowym, czyli takim, ǿ ƪǘƽǊȅƳ ȊŀŎƘƻŘȊŊ ƪƻƎƴƛǘȅǿƴŜ 

ƭǳō ōŜƘŀǿƛƻǊŀƭƴŜΣ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŜ ƭǳō ƻǊƎŀƴƛȊŀŎȅƧƴŜ ȊƳƛŀƴȅΣ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎŜ Ȋ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŀ ǿ ǇǊƻŎŜǎ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƛ ƳȅǏƭŜƴƛŀ ǿ ǎǇƻǎƽō αŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅέ όtŀǘǘƻƴ нллоΥнолύΦ  

²ŎȊŜǏƴƛŜƧǎȊŜ ōŀŘŀƴƛŀ ƴŀŘ ǳȍȅŎƛŜƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǎƪǳǇƛŀƧŊ ǎƛť ƴŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛΣ ǿ Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ƛ ǇƻŘ ƧŀƪƛƳƛ 

ǿŀǊǳƴƪŀƳƛ ǿƴƛƻǎƪƛ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǎŊ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜΦ  

¦ȍȅŎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ƴƛŜǿŊǘǇƭƛǿƛŜ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ƴŀǎǘŀǿƛŜƴƛŜƳ ǎŀƳŜƎƻ ǇǊƻŎŜǎǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƻǊŀȊ  

Ȋ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴŊ ǇǊƻŎŜŘǳǊŊ ƛ ƳŜǘƻŘŀƳƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ƪǘƽǊŜ ƳǳǎȊŊ ōȅŏ ŘƻǎǘƻǎƻǿŀƴŜ Řƻ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ 

zainteǊŜǎƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊƻŎŜǎŜƳ ό/ƻǳǎƛƴǎΣ .ǊŀŘƭŜȅ ŀƴŘ [ŜƛǘƘǿƻƻŘ мфусύΦ LƴƴȅƳ ŜƭŜƳŜƴǘŜƳ ǿǇƱȅǿŀƧŊŎȅƳ 

                                                           
41 bƛƴƛŜƧǎȊȅ ǇƻŘǊƻȊŘȊƛŀƱ ƻpracowano na podstawie: Halvorsen, A., Madsen 9Φ[ΦΣ όнлмоύ {ǘȅǊƛƴƎ ƻƎ ƭŋǊƛƴƎ ƎƧŜƴƴƻƳ 

evaluering. Halvorsen, A., Madsen E.L., Jentof N. (red.) Evaluering ς Tradisjoner, praksis, mansfold. Bergen, 

Fagbokforlaget. 
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ƴŀ ǳȍȅŎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ǘƻΣ ŎȊȅ ǿ ǊŜȊǳƭǘŀŎƛŜ ǘŜƎƻ ǇǊƻŎŜǎǳ ǇƻǿǎǘŀƱȅ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜΣ ƪǘƽǊŜ ǎŊ ȊōƛŜȍƴŜ Ȋ 

ǿŎȊŜǏƴƛŜƧǎȊȅƳƛ ƻŎȊŜƪƛǿŀƴƛŀƳƛ ƛƴǘŜǊŜǎŀǊƛǳǎȊȅ ƛ ƛŎƘ ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿȅƳƛ Ȋŀchowaniami.  

bƻǿǎȊŜ ǎǘǳŘƛŀ ǿǎƪŀȊǳƧŊ ƴŀ Ǉƛťŏ ŎȊȅƴƴƛƪƽǿ ƳŀƧŊŎȅŎƘ ǿǇƱȅǿ ƴŀ ǳȍȅŎƛŜ ǿƴƛƻǎƪƽǿ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΥ  

1. Ustanowienie procedur ewaluacji w organizacji,  

2. ²ǎǇŀǊŎƛŜ ȊŜ ǎǘǊƻƴȅ ȊŜǎǇƻƱǳ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜƎƻ ŜǿŀƭǳƻǿŀƴŊ ƧŜŘƴƻǎǘƪŊ ƭǳō ǇǊƻƎǊŀƳŜƳΣ  

3. ²ƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ƎǊǳǇȅ referencyjnej, 

4. /ȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŏΣ ƳŜǘƻŘȅ ƛ ǎǇƻǎƽō ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ǇƻƳƛťŘȊȅ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊŜƳ ƛ ƧŜŘƴƻǎǘƪŊ ŜǿŀƭǳƻǿŀƴŊΣ 

5. Cechy charakterystyczne organizacji.  

¦ǿŀȍŀ ǎƛť ǊƽǿƴƛŜȍΣ ȍŜ ƛǎǘƴƛŜƧŜ ȊǿƛŊȊŜƪ ǇǊȊȅŎȊȅƴƻǿƻ - ǎƪǳǘƪƻǿȅ ǇƻƳƛťŘȊȅ ǳȍȅŎƛŜƳ ǇǊƻŎŜǎƽǿ  

w organizacji, budowaniem ȊŘƻƭƴƻǏŎƛ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊƻŎŜǎƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƻǊŀȊ ǳŎȊŜƴƛŜƳ  

ǎƛť ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ό/ƻǳǎƛƴǎ нллтύΦ /ƻǳǎƛƴǎΣ DƻƘ ƛ 9ƭƭƛƻǘ ǿ нллт ƻǇƛǎŀƭƛ ǊŀƳȅ ǘŜƻǊŜǘȅŎȊƴŜΣ ǇƻƪŀȊǳƧŊŎŜ ǿ Ƨŀƪƛ 

ǎǇƻǎƽō ȊŘƻƭƴƻǏŏ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŀ ǇƻƪǊȅǿŀ ǎƛť ȊŜ ȊŘƻƭƴƻǏŎƛŊ Řƻ ǳŎȊŜƴƛŀ ǎƛť ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ƻƪǊŜǏƭŀƧŊŎ  

ǘƻ ǇƻƧťŎƛŜƳ αƻǊƎŀƴƛȊŀŎȅƧƴŜƧ ƎƻǘƻǿƻǏŎƛ Řƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛέΦ !ǊƎǳƳŜƴǘƻǿŀƭƛΣ ȍŜ ƛǎǘƴƛŜƧŊ ȊƱƻȍƻƴŜ ǊŜƭŀŎƧŜ 

ǇƻƳƛťŘȊȅ ǊƻȍƴȅƳƛ ǇƻƧťŎƛŀƳƛΣ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ōǳŘƻǿŀƴƛŀ ȊŘƻƭƴƻǏŎƛ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ Řƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ όƴǇΦ ǇƻƳƛťŘȊȅ 

ǎǘǊǳƪǘǳǊŊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ŀ ƧŜƧ ȊŘƻƭƴƻǏŎƛŊ Řƻ ǇƻŘƧťŎƛŀ ŘȊƛŀƱŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘύΦ  

wƽǿƴƛŜȍ ǿƛŜƭŜ ŎȊȅƴƴƛƪƽǿ ǿǇƱȅǿŀ ƴŀ ǊƻƭŜ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊŀ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜΦ bŀƭŜȍȅ ǘǳ ǿȅƳƛŜƴƛŏ ƴǇΦΥ ǇƻǿƻŘȅ  

Řƭŀ ƪǘƽǊȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ƧŜǎǘ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŀΣ ǇƻǘǊȊŜōŀ ǇƻȊȅǎƪŀƴƛŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛΣ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŀ ǿǏǊƽŘ ƻŘōƛƻǊŎƽǿ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ƻǊŀȊ ƳŜǘƻŘȅ ǳȍȅǿŀƴŜ ǿ ŎŀƱȅƳ ǇǊƻŎŜǎƛŜΦ tƻȊŀ ǎŀƳŊ ǿƛŜŘȊŊ ƛ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜƳ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊŀΣ 

ǿŀȍƴŜ ƧŜǎǘ ƻŎȊȅǿƛǏŎƛŜ ǊƽǿƴƛŜȍ ǘƻΣ ǿ Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ǊŜŀƭƛȊǳƧŜ ƻƴ ŘŀƴŊ ŜǿŀƭǳŀŎƧťΦ ²ƛŜƭǳ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊƽǿ 

ǳǿŀȍŀΣ ȍŜ ǎŊ ƻƴƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƛ Ȋŀ ǿƱŊŎȊŜƴƛŜ ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴȅŎƘ ƻǎƽō ǿ ǇǊƻŎŜǎ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ όtǊŜƪǎƛƭƭ ϧ 

Caracelli 19фтύΦ !ƪǘȅǿƴƻǏŏ ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴȅŎƘ Ƴŀ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿǇƱȅǿ ƴŀ ǇƽȋƴƛŜƧǎȊŜ ǳȍȅŎƛŜ ǿƴƛƻǎƪƽǿ  

Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ 9ǿŀƭǳŀǘƻǊȊȅ ǿǎƪŀȊǳƧŊΣ ȍŜ ŀƪǘȅǿƴŜ ƛŎƘ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎǘǿƻ Ƴŀ ōŀǊŘȊƻ ŘǳȍȅΣ ǇƻȊȅǘȅǿƴȅ ǿǇƱȅǿ  

ƴŀ ǇƽȋƴƛŜƧǎȊŜ ǳȍȅŎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ό/ƘǊƛǎǘƛŜ нллоΣ DǊŜŜƴŜ мффу Σ ¢ǳǊōǳƭƭ мфффύΦ ² ǘȅƳ ǇƻŘŜƧǏŎƛǳ ǿŀȍƴŜ 

ƧŜǎǘΣ ŀōȅ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊ ŀƴƎŀȍƻǿŀƱ ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴȅŎƘ ƴŀ ƳƻȍƭƛǿƛŜ ǿŎȊŜǎƴȅŎƘ ŜǘŀǇŀŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ǘǿƻǊȊŊŎ 

ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŊ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƵ Řƻ ŘƛŀƭƻƎǳ όwŜƛƴŜƪŜ мффмύΦ bŀƭŜȍȅ ƧŜŘƴŀƪ ȊŀǳǿŀȍȅŏΣ ȍŜ ōǊŀƪǳƧŜ ŜƳǇƛǊȅŎȊƴȅŎƘ 

ŘƻǿƻŘƽǿ Řƭŀ ǘŜƎƻ ǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŀΣ ƛǎǘƴƛŜƧŜ ƧŜŘƴŀƪ Řǳȍŀ ƛƭƻǏŏ ǘŜƻǊŜǘȅŎȊƴȅŎƘ ǊƻȊǿŀȍŀƵ ǿ ǘȅƳ ǘŜƳŀŎƛŜΣ 

ƪǘƽǊŜ ǿȅŘŀƧŊ ǎƛť ōȅŏ ǿ ƧŀƪƛƳǏ ǎǘƻǇƴƛǳ ǳȊŀǎŀŘƴƛƻƴŜΦ   

² ƭƛǘŜǊŀǘǳǊȊŜ ƴƛŜ Ƴŀ Ȋōȅǘ ǿƛŜƭǳ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǎǇƻǎƻōǳΣ ǿ Ƨŀƪƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ǿǇƱȅǿŀƧŊ  

ƴŀ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀƳƛ ǇǳōƭƛŎȊƴȅƳƛΦ ²ƛŜƳȅ ƴƛŜǿƛŜƭŜ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǘŜƎƻΣ ǿ Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ƛ ŎȊȅ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ 

ŦǳƴƪŎƧƻƴǳƧŊ ƛ ǎŊ ǳȍȅǿŀƴŜ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ƛŎƘ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊŜƴƛŀΦ  

tŜǿƴŜ ȊŀƭŜŎŜƴƛŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǳȍȅŎƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ȊƻǎǘŀƱȅ ƻǇƛǎŀƴŜ ǿ ŘƻƪǳƳŜƴŎƛŜ α{ǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴŜ  

ƛ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜ ǳȍȅŎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛǳέ ό5Ch нлммύΦ ¢Ŝƴ ǇǊȊŜǿƻŘƴƛƪ ƻƪǊŜǏƭŀΣ ǿ Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō 

ƧŜŘƴƻǎǘƪƛ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ƳƻƎŊ ǳȊȅǎƪŀŏ ƭŜǇǎȊŜ ŜŦŜƪǘȅ Ȋ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛǳΦ hǇƛǎŀƴŜ 

ȊƻǎǘŀƱȅ ǿ ƴƛƳ ǎǇƻǎƻōȅ ƴŀ ǘƻΣ ǿ Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ǇǊŀƪǘȅƪť ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ƴƻȍƴŀ ǊƻȊǿƛƴŊŏ ƛ ǳǎǘǊǳƪǘǳǊȅȊƻǿŀŏΦ 

hǇƛǎŀƴƻ ǊƽǿƴƛŜȍΣ ƪǘƽǊŜ ǇǊƻŎŜǎȅ ƛ ǎȅǎǘŜƳȅ ƳǳǎȊŊ ōȅŏ ǳǎǘŀƴƻǿƛƻƴŜ ǿ ŎŜƭǳ ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŀΣ ȍŜ ǇƻƧŜŘȅƴŎȊŜ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ōťŘŊ ǳȍȅǘŜ ǿŜ ǿƱŀǏŎƛǿȅ ǎǇƻǎƽō ǿ ǎǘǊǳƪǘǳǊȊŜ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΦ tƻǊŀŘƴƛƪ ǘŜƴ ƻƪǊŜǏƭŀ 

ǿƛťŎ ǇŜǿƴŊ ǊŀƳťΣ ǿ ƪǘƽǊŜƧ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴŜ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ǎƱǳȍŊ Řƻ ǳǎǘŀƴƻǿƛŜƴƛŀΣ ȊƛƴǘŜƎǊƻǿŀƴƛŀ ƛ ǳȍȅŎƛŀ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΦ tǳƴƪǘŜƳ ǿȅƧǏŎƛŀ ƧŜǎǘ ǿƛŜŎ ǘǳǘŀƧ ŦŀƪǘΣ ȍŜ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀ ŜǿŀƭǳǳƧŊŎŀ Ǉƻǿƛƴƴŀ 

ǿǎǇƛŜǊŀŏ ȊŀǊȊŊŘ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊŀŘŀƵ ƪǘƽǊŜ ǇǊȊŜŘ ƴƛƳ ǎǘƻƧŊ ƻǊŀȊ ǿ ƻǎƛŊƎŀƴƛǳ ŎŜƭƽǿ 

ƴŀŘǊȊťŘƴȅŎƘ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΦ ² ŎŜƭǳ ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŀ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴŜƎƻ ƛ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜƎƻ ǳȍȅŎƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƻǊŀȊ 

ǏǿƛŀŘƻƳŜƎƻ ǳȍȅŎƛŀ ŘƻǎǘťǇƴȅŎƘ ƴŀǊȊťŘȊƛ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ȊŀƭŜŎŀ ǎƛť мύ ǿƱŊŎȊŜƴƛŜ ƛ ȊƛƴǘŜƎǊƻǿŀƴƛŜ 
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ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ŎŀƱƻǏŎƛ ǎȅǎǘŜƳǳ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƧŜŘƴƻǎǘƪŊΣ нύ ǇƭŀƴƻǿŀƴƛŜ ƛ ǿŘǊŀȍŀƴƛŜ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƻǊŀȊ 

оύ ǇǊȊŜƴƻǎȊŜƴƛŜ ƛ ǳȍȅŎƛŜ ǊŜȊǳƭǘŀǘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ǇǊŀƪǘȅŎŜ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀΦ  

wȅǎǳƴŜƪ ǇƻƴƛȍŜƧ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀ ŎŀƱƻǏŏ ǎȅǎǘŜƳǳΦ tǊȊŜŘǎǘŀǿƛƻƴƻ ǊƽȍƴŜ ǊƻŘȊŀƧŜ ȊƳƛŜƴƴȅŎƘ ǿȅƧǏŎƛƻǿȅŎƘΣ 

ƴǇΦ ǘȅǇ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ǿƛŜƭƪƻǏŏΣ ȊŘƻƭƴƻǏŏ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŊΣ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ - ǘŜ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ǿǇƱȅǿŀƧŊ 

ƴŀ ǇǊŀƪǘȅƪť ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƛ ƴŀ ǎǇƻǎƽōΣ ǿ Ƨŀƪƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴŜ ǎŊ ƧŜƧ ǿȅƴƛƪƛΦ  

aŀ ǘƻ ǊƽǿƴƛŜȍ ȊƴŀŎȊŜƴƛŜΣ ƪƛŜŘȅ ǊƻȊǿŀȍŀƳȅ ŘƻŘŀǘƪƻǿŜ Ȋȅǎƪƛ Ȋ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ όƴǇΦ ȊŘƻƭƴƻǏŏ 

ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ Řƻ ǳŎȊŜƴƛŀ ǎƛť ƛ Ƨŀƪƻ ƪŀǘŀƭƛȊŀǘƻǊ ȊƳƛŀƴȅύΦ tǊŀǿŘƻǇƻŘƻōƴƛŜ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŀ ǇǊŀƪǘȅƪŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ƴŀ 

ǊƽǿƴƛŜȍ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛ ǿǇƱȅǿ ƴŀ ŎŀƱƻǏŏ ƪƻǊȊȅǏŎƛ ǇƻƧŀǿƛŀƧŊŎȅŎƘ ǎƛť ǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǿ ǿȅƴƛƪǳ 

przeprowadzanych ewaluacji. 

wȅǎǳƴŜƪ мΦ 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƧŜŘƴƻǎǘƪŊ 

 

¾ǊƽŘƱƻΥ hǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ ǿƱŀǎƴŜ 

aƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿŜ ǎǘǳŘƛŀ ǿ ǘȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǇƻƪŀȊǳƧŊΣ ȍŜ ǿƴƛƻǎƪƛ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴƛŜ ȊŀǿǎȊŜ ǎŊ ǳȍȅǿŀƴŜ  

Řƻ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ȊƳƛŀƴΦ tǊƻǿŀŘȊƛ ǘƻ Řƻ ŘȅǎƪǳǎƧƛ ƛ ŘŀƭǎȊȅŎƘ ōŀŘŀƵ ƴŀŘ ŎȊȅƴƴƛƪŀƳƛ ǿǇƱȅǿŀƧŊŎȅƳƛ  

ƴŀ ȊŀƪƱƽŎŀƴƛŜ ǇǊƻŎŜǎǳ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ [ƛǘŜǊŀǘǳǊŀ ǿ ǘȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀ ǇŜǿƴȅŎƘ 

ŀǊƎǳƳŜƴǘƽǿΣ ƧŜŘƴŀƪ ǎŊ ƻƴŜ ƪǊȅǘȅƪƻǿŀƴŜ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ōǊŀƪ ŜƳǇƛǊȅŎȊƴȅŎƘ ŘƻǿƻŘƽǿ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ 

ǳȍȅŎƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ǎǘǳŘƛŀ ǘŜ ǎŊ ǊƽǿƴƛŜȍ ŎȊťǎǘƻ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŎȊƴƛŜ ǎƱŀōŜ ό[ŜƛǾƛǘƻƴ нллоύΦ  

¢ŀƪ ŎȊȅ ƛƴŀŎȊŜƧΣ ƴƻǊǿŜǎƪŀ ǇǊŀƪǘȅƪŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ƴŀ ƧŜŘŜƴ ƎƱƽǿƴȅ ŎŜƭ - dostarczenie informacji 

ƴƛŜȊōťŘƴȅŎƘ Řƻ ǿŘǊƻȍŜƴƛŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŎƘ ǏǊƻŘƪƽǿΣ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƛ ŘȊƛŀƱŀƵΦ LƴǘŜƴŎƧŊ ƧŜǎǘ ǳȍȅŎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 

ǿ ŎŜƭǳ ōǳŘƻǿŀƴƛŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŎƘ ǊƻȊǿƛŊȊŀƵ ƻǊŀȊ ǳŎȊŜƴƛŀ ǎƛť ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΦ  

¦ȍȅŎƛŜ ƛ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ Ȋ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŀǳŘȅǘƽǿ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǿ ƎƳƛƴŀŎƘ 
Co takiego daje tak rozbudowany system ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΚ {Ǉƻǎƽō Ǉƻǎǘťpowania z raportem z ewaluacji  

ƛ ƪƻƵŎƻǿȅƳƛ ǿƴƛƻǎƪŀƳƛ ƧŜǎǘ ƻŎȊȅǿƛǏcie najbardziej istotny. aƻȍƴŀ ǘǳǘŀƧ ǿȅƳƛŜƴƛŏ ƛƴǘǳƛŎȅƧƴƛŜ ƪƛƭƪŀ 

ƳƻȍƭƛǿȅŎƘ ǇƻŘŜƧǏŏΦ bƛŜƪǘƽǊŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ǳȍȅǿŀƴŜ ǎŊ ǿ ǎǇƻǎƽb bardzo bezpoǏredni w zarzadzaniu, 

podczas gdy ƛƴƴŜ ƳŀƧŊ ƳƴƛŜƧ ȊƴŀŎȊŊcy efektΦ /ȊŜǏŏ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǎǘŀƧŜ siť aktualna dopiero 
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Ǉƻ ƧŀƪƛƳǏ czasie, kiedy ǎȅǘǳŀŎƧŀ Řƻ ȊƳƛŀƴȅ Ƨǳȍ ŘƻƧǊȊŀƱŀΦ ² ǘȅƳ ǇƛŜǊǿǎȊȅƳ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƛƴǎǘȅtucje, ƪǘƽǊŜ 

ǎŊ adresatem tych rekomendacji: 

¶ ¦ȍȅǿŀƧŊ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ōŜȊǇƻǏredniƻ ǎŦƻǊƳǳƱƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ǊŀǇƻǊŎƛŜΣ Ƨŀƪƻ ŀǊƎǳƳŜƴǘǳ 
ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊcego do wǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ȊƳƛŀƴȅΦ ¢ŀƪƛŜ ǇƻŘŜƧǏcie sprawiaΣ ȍŜ sprawa ƧŜǎǘ ȊŀƱatwiona 
od razuΦ ² ǘŀƪƛƳ ǿȅǇŀŘƪǳ ƻǊƎŀƴ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎȅ ŘŀƴŊ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧŊ ǳȊƴŀƧŜΣ ȍe ǎǇǊŀǿŀ ȊƻǎǘŀƱŀ 
ǇƻŘƧťǘŀ ƛ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴŀ ƻǊŀȊ ƴƛŜ ƪƻƴǘȅƴǳǳƧŜ ŘŀƭǎȊȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵΣ ƻǇƛǎǳƧŊc Ƨŀƪ ƛ ŘƭŀŎȊŜƎƻ ǘŀƪ ǎƛť ǎǘŀƱo. 
½ŀǊƽwno sama ŘŜŎȅȊƧŀ Ƨŀƪ ƛ ƧŜƧ ǇƻŘǎǘŀǿŀ ǎŊ ǇƻŘŀƴŜ Řƻ ǿƛŀŘƻƳƻǏci w ramach jŜŘƴƻǎǘƪƛ ƻōƧťǘŜƧ 
ǘŊ ȊƳƛŀƴŊ.  

¶ ¦ȍȅǿŀƧŊ rekomendacji w celu opracowania konkretnego Ǉƭŀƴǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ȊƳƛŀƴ ǿ ǇǊȊȅǎȊƱƻǏci. 
Dotyczy ǘƻ ȊƳƛŀƴ ȊŀƪǊƻƧƻƴȅŎƘ ƴŀ ǎȊŜǊǎȊŊ ǎƪŀƭťΣ ǿȅƳŀƎŀƧŊŎȅŎƘ ǇǊȊygotowania i 
ƪƻƳǇƭŜƪǎƻǿŜƎƻ ǿŘǊƻȍenia. 

bŀƭŜȍȅ ǇƻŘƪǊŜǏƭƛŏ, ȍŜ ƻƪƻƱƻ нс ҈ ŎȊȅƴƴƻǏŎƛ ǿykonywanych przez Biuro Audytora Generalnego Norwegii 

ƧŜǎǘ ǊƽǿƴƛŜȍ ǳǿŀȍŀƴȅŎƘ Ȋŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜΦ tǊƻƧŜƪǘȅ ǘŜ ȊǿŀƴŜ άCƻǊǾŀƭǘƴƛƴƎǎǊŜǾƛǎƧƻƴέ (ang. αǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ 

auditέ), czyli audyty zarzadzaniaΣ ƻŘƴƻǎȊŊ ǎƛť Řƻ ƴƛŜȊŀƭŜȍnej oceny funkcjonowania ƧŀƪƛŜƎƻǏ programu, 

sysǘŜƳƽǿ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƭǳō ǇǊƻŎŜŘǳǊ ǿ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀŎƘ ŀŘƳƛƴistracji lub instytucjach non-profit, w celu 

ƻƪǊŜǏƭŜƴƛŀ ŜƪƻƴƻƳƛƪƛΣ ŜŦŜƪǘȅǿƴƻǏci i skutŜŎȊƴƻǏci wykorzystania Ȋŀǎƻōƽw. 42 

YƻƴǘǊƻƭŀ ǿȅƪƻƴŀƴƛŀ ŘȊƛŀƱŀƵ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ǎŀƳƻǊȊŊdy do tej pory nie jest mocno opisana  

w literaturze naukowej.  

Audyty zarzŊŘȊŀƴƛŀΣ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ƳŜǘƻŘȅ ǳȍȅǿŀƴŜΣ ǎŊ ǳǿŀȍane za rodzaj ewaluacji. Z drugiej strony 

ƳŀƧŊ ƻƴŜ ǎǿƻƧŊ ǎǇŜŎȅŦƛƪť ƛ ƻŘƳƛŜƴƴƻǏŏΣ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ŘƭŀǘŜƎƻΣ ȍŜ ǎŊ ǿymagane przepisami ustawy 

ǎŀƳƻǊȊŊŘƻǿŜƧ ƛ ǎŊ ƴŀǊȊťdziem kontroli nad instytucjami ǇǳōƭƛŎȊƴȅƳƛ ƴŀ ǎȊŎȊŜōƭǳ ǎŀƳƻǊȊŊdowym. Ich 

zadaniem jest przede wszystkim sprawdzŀƴƛŜ ŎȊȅ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǎŀƳƻǊȊŊŘƽǿ ǎŊ ȊƎƻŘƴŜ Ȋ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŊŎȅƳƛ 

przepisami Σ ǿ ƳȅǏƭ ǇƻǿƛŜŘȊŜƴƛŀ αare they doing the things right, rather than are they doing the right 

thingsέ.  

² ƪŀȍdej gminie i powiecie funkcjonuje oddzielna jednostka, odpowiedzialna za realizacƧť funkcji 

kontrolƴŜƧΦ wŀŘŀ Ƴƛŀǎǘŀ ƛ Ǉƻǿƛŀǘǳ ǇƻǿƻƱǳƧŜ ƻǊƎŀƴ ƪƻƴǘǊƻƭƛ όƪƻƴǘǊƻƭƭǳǘǾŀƭƎύΣ ƪǘƽǊŜƎƻ ȊŀŘŀƴƛŜƳ ƧŜǎǘ 

ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŎƛŊƎƱŜƎƻ ƴŀŘȊƻǊǳ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ƳƛŜƧǎƪƛŎƘ ƛ ǇƻǿƛŀǘƻǿȅŎƘ ǿ ƧŜƧ ƛƳƛŜƴƛǳΦ YƻƳƛǘŜǘ ten ǎƪƱŀŘŀ ǎƛť 

Ȋ Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ ǘǊȊŜŎƘ ŎȊƱƻƴƪƽǿΦ wŀŘŀ Ƴƛŀǎǘŀ ƛ Ǉƻǿƛŀǘǳ ǿȅōƛŜǊŀ ŎȊƱƻƴƪƽǿ komitetuΣ ǿǏǊƽŘ nich 

ǇǊȊŜǿƻŘƴƛŎȊŊŎŜƎƻ ƛ ǿƛŎŜǇǊȊŜǿƻŘƴƛŎȊŊŎŜƎƻ43Φ ¢ŀƪƛŜ ƪƻƳƛǘŜǘȅ ǿǎǇƛŜǊŀƴŜ ǎŊ ƴŀƧŎȊťǏciej przez 

sekretariat (sekretarza) organu kontroli. Ich zadaniem jest planowanie funkcji audytowej, prowadzenie 

ǇƻǎǘťǇƻǿŀƵ ǇǊȊŜǘŀǊƎƻǿȅŎƘ ƛ ǿȅōƽǊ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊŀΣ ǿŘǊƻȍenie ewŀƭǳŀŎƧƛΣ ƧŜƧ ǊŀǇƻǊǘƻǿŀƴƛŜ ƻǊŀȊ ǏƭŜŘȊŜƴƛŜ 

ǿŘǊƻȍenia rekomendacji. 

bƛŜ Ƴŀ ǿƛŜƭǳ ǎǘǳŘƛƽǿ ǘǊŀƪǘǳƧŊŎȅŎƘ ƻ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴȅŎƘ ŀǳŘȅǘƽw 

zarȊŊdzania. ¢ŜƎƻ ǘȅǇǳ ŀǳŘȅǘȅ ǎŊ postrzegane jako specyficȊƴŀ ŦƻǊƳŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ȊŀŘŀƵ sektora 

komunalnego. W 2009 roku Clausen i Madsen przeprowadzili ōŀŘŀƴƛŀ ŀƴƪƛŜǘƻǿŜ ǿǏǊƽŘ ŎȊƱƻƴƪƽǿ 

ŘǿƽŎƘ ƎǊŜƳƛƽǿ ȊǊȊŜǎȊŀƧŊŎȅŎƘ ǘŀƪƛŎƘ αŀǳŘȅǘƻǊƽǿέ ōŊŘȋ αǊŜǿƛȊƻǊƽǿέ - Forum Kontroli i Nadzoru FKT 

oraz Norweskim Stowarzyszeniu RewizorƽǿΦ bŀ ǘŊ ŀƴƪƛŜǘť ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƱȅ по {ŜƪǊŜǘŀǊƛŀǘȅΣ  

ŀ ƛŎƘ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ǊŜǇǊŜȊŜƴǘǳƧŊ w sumie 328 na 430 gmin Norwegii.    

                                                           
42 https://www.riksrevisjonen.no/revisjonsmetodikk/Forvaltningsrevisjon/Sider/Forvaltningsrevisjon.aspx  
43 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-905#KAPITTEL_1  

https://www.riksrevisjonen.no/revisjonsmetodikk/Forvaltningsrevisjon/Sider/Forvaltningsrevisjon.aspx
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-905#KAPITTEL_1
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Wŀƪ ƧŜǎǘ Ǉƭŀƴƻǿŀƴȅ ǇǊƻŎŜǎ ŀǳŘȅǘƽǿ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǿ ƎƳƛƴŀŎƘΚ WŀŎȅ ŀƪǘƻǊȊȅ ōƛƻǊŊ ǳŘȊƛŀƱ ǿ ǘȅƳ 

procesie? 
bŀŘǊȊťdna w tym procesie jest analiza wykorzystywana do stwoǊȊŜƴƛŀ Ǉƭŀƴǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ǎŀƳƻǊȊŊŘȊƛŜΦ 
WŜǎǘ ǘƻ ŎŜƴǘǊŀƭƴŜ ƴŀǊȊťdzie ǳȍȅǿŀƴŜ do systematycznego monitorowania, kontroli i nadzoru nad 
jednostkami komunalnymi. Wybrani rewizorzy maja w proŎŜǎƛŜ ƻǇǊŀŎƻǿŀƴƛŀ ŀƴŀƭƛȊȅ ȊƴŀŎȊŊŎȅ  
ǳŘȊƛŀƱ - 97 % ǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘƽǿ ǇƻǘǿƛŜǊŘȊƛƱƻ ǿ ōŀŘŀƴƛǳΣ ȍŜ ŎȊťǎǘƻ ƭǳō ȊŀǿǎȊŜ ƳŀƧŊ ƻƴƛ ǿƪƱŀŘ ǿ ǿȅƪƻƴŀƴƛŜ 
ǘŜƧ ƴŀŘǊȊťŘƴŜƧ ŀƴŀƭƛȊȅΦ LƴƴȅƳƛ ǿŀȍƴȅƳƛ ŀƪǘƻǊŀƳƛΣ ōƛƻǊŊŎȅƳƛ ǳŘȊƛŀƱ ǿ ƧŜƧ ǿȅƪƻƴŀƴƛǳΣ wspomnianymi  
w tym badaniu byli: szef administracji ǎŀƳƻǊȊŊŘƻǿŜƧ ze swoim sztabem (odpowiednikiem w Polsce 
ōťŘȊƛŜ ǎȊŜŦ ²ȅŘȊƛŀƱǳ hǊƎŀƴƛȊŀŎȅƧƴŜƎƻ ¦ǊȊťŘǳ lub Sekretarz aƛŀǎǘŀκDƳƛƴȅύΦ LƴƴŜ ȋǊƽŘƱŀ ǳǿȊƎƭťdniane 
w analizie to miedzy innymi: raporty ewaluacji administracji szczebla powiatowego i innych jednostek 
ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇŀƵǎǘǿƻǿŜƧΣ badania ankietowe prowadzone przez sekretariaty ƻǊƎŀƴƽǿ kontroli  
ƻǊŀȊ ǿȅƴƛƪƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ŎȊȅ ŀǳŘȅǘƽǿ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ podejmowane przez inne gminy. Szef gminy 
(odpowiednio: ǿƽƧǘΣ ōǳǊƳƛǎǘǊȊ ŎȊȅ ǇǊŜȊȅŘŜƴǘύ ǊȊŀŘƪƻ ōƛƻǊŊ ǳŘȊƛŀƱ w opracowanƛǳ ǘŜƧ ƴŀŘǊȊťdnej 
analizy.  

Na podstawƛŜ ǘŜƧ ŀƴŀƭƛȊȅ ǎǇƻǊȊŊdzany jest plan audytu. Co ciekawe, ŀȍ 67 % ankietowanych sekretarzy 
ds. kontroli ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƱo negatywnie na pytanie, czy pƭŀƴ ŀǳŘȅǘǳ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜȊ ƎƳƛƴȅ ŘƻƪƱadnie 
ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅΦ tƻǿƻŘŀƳƛΣ Řƭŀ ƪǘƽǊȅŎƘ Ǉƭŀƴ ǿ ǿƛťƪǎȊƻǏŎƛ ƎƳƛƴ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ǿ ǇŜƱƴi realizowany  
ǎŊ αȊƳƛŜƴƛŀƧŊŎŜ ǎƛť ǇǊƛƻǊȅǘŜǘȅ ƪƻƴǘǊƻƭƛέ ƭǳō αȊōȅǘ ƳŀƱe zasoby do wykonania funkcji kontrolƴŜƧέΦ 
Problemem nie ƧŜǎǘ ƧŜŘƴŀƪ ȊƴŀƭŜȊƛŜƴƛŜ ƻŦŜǊŜƴǘƽw na wykonanie publicznie zamawianych kontroli. 

Inne podawane powody, Řƭŀ ƪǘƽǊȅŎƘ Ǉƭŀƴ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴƛŜ ōȅƱ ǿȅƪƻƴŀƴȅ ǘƻΥ 

¶ 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ȊŀƳƽǿƛƻƴŀ ǇǊȊŜȊ ƛƴƴŜ ȊŜǿƴťtrzne jednostki,  

¶ Dodatkowe zadania ad-ƘƻŎ ȊƭŜŎƻƴŜ ǇǊȊŜȊ wŀŘť Dminy,  

¶ ZmianyΣ ƪǘƽǊŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƱyΣ ȍŜ Řŀƴŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ƴƛŜ ōȅƱŀ Ƨǳȍ ǇƻǘǊȊŜōƴŀΣ ƎŘȅ ŀŘƳƛƴistracja 
gminy ǎŀƳŀ ǇƻŘƧťƱŀ ŘȊƛŀƱania kontrolne, 

¶ Inne aktualne zadaniaΣ ƪǘƽǊŜ ǇƻƧŀǿƛƱȅ ǎƛť Ǉƻ ƻǇǊŀŎƻǿŀƴƛǳ Ǉƭŀƴǳ kontroli,  

¶ ½ōȅǘ ƳŀƱo czasu na wykonanie ewaluacji, 

¶ Nowo zidentyfikowane obszary ryzyka, ƪǘƽǊŜ ƻǘǊȊȅƳŀƱȅ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘΦ 

Yǘƻ ƛ ƴŀ ƧŀƪƛŜƧ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ȊŀƳŀǿƛŀ ǘŀƪƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜΚ WŀƪƛŜ ƻōǎȊŀǊȅ ǎŊ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ǇƻŘŘŀǿŀƴŜ 

takiej formie kontroli? 
tǊŀƪǘȅƪŀ ǇƻƪŀȊǳƧŜΣ ȍŜ 90% zamawianych ewaluacji wynika z opracowanej analizy,  

a 100 % z opracowanego planu ewaluacji. Inne powody do przeprowadzenia przetargu na wykonanie 

ewaluŀŎƧƛ ǘƻ ƴǇΦ ǎȅǘǳŀŎƧŀ ǇƻƧŀǿƛŀƧŊŎa ǎƛť ǿ ƳŜŘƛŀŎƘ ƭǳō ōŜȊǇƻǏrednie wskazania z ƴŀŘǊȊťŘƴŜƎƻ ƻǊƎŀƴǳ 

kontroli. Inne osoby, takie jak szef gminy, radni czȅ ǿȅōƻǊŎȅΣ ƴƛŜ ƳŀƧŊ ǿƛťƪǎȊŜƎƻ ǿǇƱȅǿǳ ƴŀ ǇǊƻŎŜǎ 

αȊŀƳŀǿƛŀƴƛŀέ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ YƻƴƪƭǳŘǳƧŊc na pƻŘǎǘŀǿƛŜ ǘŜƧ ŀƴƪƛŜǘȅΣ Ƴƻȍƴŀ ǎǘǿƛŜǊŘȊƛŏΣ ȍŜ system wydaje 

ǎƛť ōȅŏ ŘƻōǊȊŜ ǇƭŀƴƻǿŀƴȅΣ ƭŜŎȊ ƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ ǇƻǎƛŀŘŀ ǇŜǿƴŊ ŜƭŀǎǘȅŎȊƴƻǏŏΣ ƴŀ ǿȅǇŀŘŜƪ ǇƻƧŀǿƛŜƴƛŀ ǎƛť 

ƴƻǿȅŎƘ ǘŜƳŀǘƽw.   

{ȅǎǘŜƳ Ƴŀ ǊƽǿƴƛŜȍ ǇŜǿƴŊ ǎǇŜŎȅŦƛƪť ƻōǎȊŀǊƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΥ 

¶ 24 % dotyczyƱƻ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǎŀƳƻǊȊŊdowejΣ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƛ ōǳŘȍetu,  

¶ 18% dotyczyƱƻ ȊŘǊƻǿƛŀ ƛ ǳǎƱǳƎ ƻǇƛŜƪƛ ǎǇƻƱecznej,  

¶ мп҈ ŘƻǘȅŎȊȅƱo szkolnictwa i wychowania,  

¶ мл ҈ ȊŀƳƽǿƛŜƵ publicznych.  
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PƻȊƻǎǘŀƱŜ оп ҈ ŘȊƛŜƭƛ ǎƛť ƴŀ ǎǇǊŀǿȅ ǇƭŀƴƻǿŀƴƛŀΣ ƻŎƘǊƻƴȅ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀΣ ōǳŘƻǿƴƛŎǘǿŀ ƻǊŀȊ ƛƴƴŜ ǳǎƱugi 

komunalne (wodaΣ ƻŘǇŀŘȅΣ ǊŜƴƻǿŀŎƧŜΣ ƴƛŜǊǳŎƘƻƳƻǏci, przŜƳȅǎƱ, transport, kultura, integracja  

i migracje).  

WŜǏƭƛ ŎƘƻŘȊƛ ƻ ƭƛŎȊōť takich przeprowadzonych ewaluacji, to tylko w latach 2006-2008 respondenci 

podali w sumie ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ƻ мнпр ŀǳŘȅǘŀŎƘ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀΣ Ǐrednio ƻƪƻƱƻ 4 projekty na gmƛƴť. 

Wŀƪ ŘǳȍŜ ōȅƱȅ ǘƻ przedsiťǿȊƛťŎƛŀ. |rednio ŀǳŘȅǘȅ ȊŀǊȊŀŘȊŀƴƛŀ ȊŀōƛŜǊŀƱȅ ŀǳŘȅǘƻǊƻƳ нон ƎƻŘȊiny pracy 

(przy odchyleniu statystycznym na poziomie 177 godzin)Φ ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ŀǳŘȅǘƽǿ ǎǇƽƱŜƪ ƪƻƳǳƴŀƭƴȅŎƘ 

ōȅƱȅ ǘƻ ǏǊŜŘƴƛƻ мфп ƎƻŘȊƛƴȅ όƻŘŎƘȅƭŜƴƛŜ Ǐrednie 165 godȊƛƴύΦ ² сл ҈ ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿ ǇǊƻƧŜƪǘȅ ǘŜ ōȅƱȅ 

wykonywane przez 2 osobȅΣ ǿ мл ҈ ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿ ǇǊȊŜȊ ƧŜŘƴŊ osobťΦ aŀƪǎȅƳŀƭƴƛŜ ǇǊȊŜȊ ȊŜǎǇƽƱ у ƻǎƽb. 

Tego typu ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǇŜƱƴƛŊ ǿŀȍƴŊ ŦǳƴƪŎƧť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ǿƱŀǎƴŜƧ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ 

ǎŀƳƻǊȊŊŘƻǿȅŎƘΣ ǎŊ ƻƴŜ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿŀȍnyƳ ƴŀǊȊťŘȊƛŜƳ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƻǊƎŀƴƽǿ ǿȅōƛŜǊŀƴȅŎƘ ƴŀŘ ŀŘƳƛƴiǎǘǊŀŎƧŊ 

ǎŀƳƻǊȊŊŘƻǿŊΦ ² ǘȅƳ ƪƻƴǘŜƪǏŎie najciekawsze jest jakiego rodzaju wnioski i ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ǎŊ 

formuƱowane w tych projektach. 

² ǇǊŀǿƛŜ ул ҈ ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿ Ƴƻǿŀ ƧŜǎǘ ƻ αƳƴƛŜƧ ƎǊƻȋƴȅŎƘ ōǊŀƪŀŎƘ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀƭƴȅŎƘέΣ 79% identyfikuje 

αǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴŜ ƻǎȊŎȊťŘƴƻǏŎƛ ōǳŘȍŜǘƻǿŜέ ŀ ту҈ Ƴƽǿƛ ƻ αƳƴƛŜƧ ƎǊƻȋƴȅƳ ƱŀƳŀƴƛǳ ǇǊȊŜǇƛǎƽw ƛ ǇǊƻŎŜŘǳǊέΦ 

hƪƻƱƻ нр ҈ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ƛ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ŘƻǘȅŎȊȅ α ƎǊƻȋƴȅŎƘ ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿ ƱŀƳŀƴƛŀ ǇǊŀǿŀ ƛ ǇǊƻŎŜŘǳǊέ ƻǊŀȊ 

αƎǊƻȋƴȅŎƘ ōǊŀƪŀŎƘ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀƭƴȅŎƘέ, natomiast 30 % wszystkich ǿƴƛƻǎƪƽǿ ǇƻŘƪǊŜǏƭŀ αŘǳȍȅ ǇƻǘŜƴŎƧŀƱ 

Řƻ ǇƻǇǊŀǿȅέ. 

/ƻ ŘȊƛŜƧŜ ǎƛť Ȋ ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘȅƳƛ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŀƳƛΚ 
Najbardziej zainteresowani raportem z takich ewaƭǳŀŎƧƛ ǎŊ ǊŀŘƴƛ ƻǊŀȊ ǳǊȊťŘƴƛŎȅ ǎŀƳƻǊȊŊdowi (90%). 

Tak czy inaczejΣ млл ҈ ǊŀǇƻǊǘƽw jest analizowana przez wybrany przez wŀŘť ƻǊƎŀƴ ƪƻƴǘǊƻƭƛΦ {ŀƳŀ wŀŘŀ 

ƎƳƛƴȅ ŎȊȅ Ǉƻǿƛŀǘǳ ǊƽǿƴƛŜȍ analizuje praktycznie wszystkie raporty.  

/ŀƱȅ ǘŜƴ ǇǊƻŎŜǎ Ƴŀ ƻŎȊȅǿƛǏŎƛŜ ƴŀ ŎŜƭǳ ŘƻǎǘŀǊŎȊŜƴƛŜ ƻǊƎŀƴƻƳ ǿȅōƛŜǊŀƴȅƳ ǇǳōƭƛŎȊƴƛŜΣ Ƨŀƪ ǊƽǿƴƛŜȍ 

ǎŀƳȅƳ ƳƛŜǎȊƪŀƵŎƻm, informacji o tym, w jŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ŦǳƴƪŎƧƻƴǳƧŊ organy samorzŊdowe ƻǊŀȊ ƧŀƪƛŜ ǎŊ 

skutki dokonanycƘ ǇǊȊŜȊ ƴƛŎƘ ǇƻƭƛǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿȅōƻǊƽw.  

tƻƧŀǿƛŀ ǎƛť ǿƛŜŎ ǇȅǘŀƴƛŜ: jŀƪ ǊŀǇƻǊǘȅ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǎŊ ǳŘƻǎǘťǇƴƛŀƴŜ ƻǇƛƴƛi publicznej i mediom oraz  

ǿ ƧŀƪƛƳ ǎǘƻǇƴƛǳ ǎŊ one dyskutowane przez osoby wybrane na swoje funkcje w wyborach 

powszechnych? 

W przeprowadzonych przy okazji tego badania wywiadach, sekreǘŀǊƛŀǘȅ ƻǊƎŀƴǳ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ǘǿƛŜǊŘȊƛƱȅΣ  

ȍŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ǊŀǇƻǊǘȅ ǎŊ zawsze publicznie dostťpne, a ǿƛŜƭŜ Ȋ ƴƛŎƘ ƧŜǎǘ ǊƽǿƴƛŜȍ Řƻǎǘťpna w Internecie. 

¢ȅƭƪƻ ƴƛŜƪǘƽǊŜ Ȋ ǊŀǇƻǊǘƽǿ ǎŊ ǿȅǎȅƱŀƴŜ ŎŜƭƻǿƻ Řƻ ƭƻƪŀƭƴȅŎƘ ƳŜŘƛƽǿΣ ȊǿƱaszcza w przypadku, kiedy 

ƳŜŘƛŀ ƴŀ ōƛŜȍŊŎƻ ƳƻƴƛǘƻǊǳƧŊ Ǉƭŀƴ ǇǊŀŎȅ wadȅΦ Wŀƪ ǎƛť ƻƪŀȊǳƧŜΣ ǘŜ Ȋ ǊŀǇƻǊǘƽw, ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊȊȅ 

byƭƛ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ƪǊȅǘȅŎȊƴƛΣ ǎǘŀƧŊ ǎƛť ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ǘŜƳŀǘŀƳƛ ŀǊǘȅƪǳƱƽǿ ŎȊȅ ǊŜǇƻǊǘŀȍy prasowych.  

W opinii ум ҈ ǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘƽǿ ǊŀǇƻǊǘȅ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǎŊ ŎȊťǎǘƻ ƭǳō ƻŘ ŎȊŀǎǳ Řƻ ŎȊŀǎǳ ŘŜōŀǘƻǿŀƴŜ ƴŀ forum 

Rady gminy czy powiatu, natomiast рр҈ ǘǿƛŜǊŘȊƛƱoΣ ȍŜ ǊŀǇƻǊǘȅ ǎŊ ŎȊŀǎŀƳƛ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘŜƳ ŘŜōŀǘȅ ǿ  

ƳŜŘƛŀŎƘΣ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ȊǿƛŊzanej z negatywnym konkluzjami z ewaluacji. 

hŎȊȅǿƛǎǘŜ ƧŜǎǘΣ ȍŜ ȍŜōȅ ƴŀǎǘŊǇƛƱŀ ǇƻȊȅǘȅǿƴŀ ȊƳƛŀƴŀ ǿ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀŎƘ ǎŀƳƻǊȊŊdu, rekomendacje  

Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ ǿŘǊŀȍane. Respondenci w raƳŀŎƘ ƻƳŀǿƛŀƴŜƧ ŀƴƪƛŜǘȅ ǘǿƛŜǊŘȊŊΣ ȍŜ ǇǊȊŜǎȊƱƻ 

сл ҈ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ōťŘŊŎych skutkiem negatywnych wnioǎƪƽǿ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƧŜǎǘ αȊŀǿǎȊŜέ ƭǳō αōŀǊŘȊƻ 

ŎȊťǎǘƻέ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ αƴŀ ǿƱŀǎƴŊ Ǌťƪťέ ǿ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀŎƘ ƪƻƳǳƴŀƭƴȅŎƘΦ {ǇƻǏǊƽŘ tych rekomendacji 37% 

jest ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ αŎȊťǎǘƻέΦ tǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ǊƽǿƴƻƭŜƎƭŜ ǿȅǿƛŀŘȅ Ȋ ǎȊŜŦŀƳƛ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ 

ǎŀƳƻǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ƻǊŀȊ ǎŜƪǊŜǘŀǊȊŀƳƛ ƻǊƎŀƴƽw kontroli ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŀƧŊΣ ȍŜ wystťǇǳƧŜ ǇƻȊȅǘȅǿƴŀ ƪƻǊŜƭŀŎƧŀ 
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Ƴƛťdzy wnioskami z ewaluacji z jednej strony, a ŘȊƛŀƱŀƴƛŀƳƛ ƻǊƎŀƴƽǿ ǿȅƪƻƴŀǿŎȊȅŎƘ z drugiej strony. 

5ȊƛŀƱŀƴƛŀ ǘŜ ǎŊ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴŜΦ ²ƛŜƭǳ ǊŀŘƴȅŎƘ ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŀ ǊƽǿƴƛŜȍΣ ȍe ŎŀƱȅ ǘŜƴ ǎȅǎǘŜƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 

ȊŀǊȊŊdzania jednostek jest postrȊŜƎŀƴȅ Ƨŀƪƻ ƪƻƴǎǘǊǳƪǘȅǿƴŜ ƴŀǊȊťŘȊƛŜ Řƻ ǇƻǇǊŀǿȅ ȊŀǊȊŊdzania 

jednostkami komunalnymi.  

²ȅōǊŀƴȅ ǇǊȊŜȊ wŀŘť organ kontroli Ƴŀ Ȋŀ ȊŀŘŀƴƛŜ ƴŀŘȊƻǊƻǿŀƴƛŜ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ƛ ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴƛŜ 

ǇƻǎǘťǇƽwΣ ƧŜǏƭƛ ŎƘƻŘȊƛ ƻ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧe z audytu zarzŊdzania. tǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ǿȅǿƛŀŘȅ ǇƻƪŀȊŀƱȅΣ  

ȍŜ ǿƛŜƭŜ Ȋ ǘȅŎƘ ƻǊƎŀƴƽǿ Ƴŀ ǿƱŀǎƴŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊȅ Ƴƻnitorowania takich rekomendacji.  

²ŜŘƱǳƎ ст҈ ŀƴƪƛŜǘƻǿŀƴȅŎƘ ƻǊƎŀƴȅ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ǊŀǇƻǊǘǳƧŊ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ Řƻ wŀŘȅ ƻ ƻǇǊŀŎƻǿŀƴȅŎƘ 

ǿŎȊŜǏniej rekomendacjachΣ ƪǘƽǊŜ ƴƛŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ǿŘǊƻȍƻƴŜ, пл ҈ ŀƴƪƛŜǘƻǿŀƴȅŎƘ ǎŜƪǊŜǘŀǊƛŀǘƽǿ ǳȍȅǿŀ 

ǊƽǿƴƛŜȍ ƻǇǊŀŎƻǿŀƴȅŎƘ ǊŀǇƻǊǘƽǿ Ȋ ŀǳŘȅǘǳ Řƻ ǿǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛŀ ǿƱasnych poƳȅǎƱƽǿ,  

ȊŀǏ рп ҈ ŀƴƪƛŜǘƻǿŀƴȅŎƘ ǘǿƛŜǊŘȊƛƱƻ ǊƽǿƴƛŜȍΣ ȍŜ ǿȅƴƛƪƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǎŊ ǳȍȅǿŀƴŜ Řƻ ƻǇǊŀŎƻǿŀƴƛŀ kolejnych 

edycji planu ewaluacji w gminach.  

Audyty ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ Ƨŀƪƻ ǇƻŘǎǘŀǿŀ Řƻ ǳŎȊŜƴƛŀ ǎƛť ƴŀ ǇǊȊȅǎȊƱƻǏŏ 
AnƪƛŜǘƻǿŀƴŜ ǎŜƪǊŜǘŀǊƛŀǘȅ ǘǿƛŜǊŘȊƛƱȅΣ ȍŜ ƛǎǘƴƛŜƧŜ Řǳȍy stoǇƛŜƵ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǊŀǇƻǊǘƽǿ Řƻ ǳǎǘŀǿƛŎȊƴŜƎƻ 

ƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀΦ ²ȅƴƛƪƛ ŀǳŘȅǘƽǿ ǿ ǘȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǎŊ ǳȍywane najŎȊťǏŎƛŜƧ przez 

radnych i ich biura (57% ankietowanych twƛŜǊŘȊƛƱoΣ ȍŜ ǿ ōŀǊŘȊƻ ŘǳȍȅƳ ƛ ŘǳȍȅƳ ǎǘƻǇƴƛǳύΦ YƻƭŜƧƴŜ ƎǊǳǇȅ 

ǳŎȊŊŎŜ ǎƛť ƴŀ ǿȅƴƛƪŀŎƘ ǘŀƪƛŜƧ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ǘƻ kierownicy jednostek ƪƻƳǳƴŀƭƴȅŎƘ ƛ ƛŎƘ ǇƻŘǿƱŀŘƴƛ ό48%) oraz 

ƪƛŜǊƻǿƴƛŎȅ ǇǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊǎǘw komunalnych (25%). W systeƳƛŜ ǇƻƭƛǘȅŎȊƴȅƳ όǎȊŜŦƻǿƛŜ ƪƭǳōƽw, biura 

partii politycznȅŎƘ ƛǘǇΦύ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǘȅŎƘ ǊŜȊǳƭǘŀǘƽǿ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ȊƴŀŎȊŊce.  

PrzŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ǿȅǿƛŀŘȅ ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŀƧŊΣ ȍŜ ȊƴŀŎȊŜƴƛŜ ŎŀƱego systemu w ȊŀƪǊŜǎƛŜ αǳŎȊŜƴƛŀ ǎƛťέ ƧŜǎǘ 

ǿƛťkszeΣ ƴƛȍ Řƻ ǘŜƧ ǇƻǊȅ ǇƻƪŀȊȅǿŀƱȅ ƛƴƴŜ ōŀŘŀƴƛŀΦ aŀ ǘƻ ȊǿƱŀǎȊŎȊŀ pokrycie w opiniŀŎƘ ǊŀŘƴȅŎƘΣ ƪǘƽǊȊȅ 

ǘǿƛŜǊŘȊƛƭƛΣ ȍŜ Ǉƻ ǇǊƻǎǘǳ Ƴƻȍƴŀ ǎƛť Ȋ ƴƛŎƘ ŘƻǿƛŜŘȊƛŜŏΣ ǿ Ƨŀƪƛ sposƽō ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧŀ ƳƻȍŜ ǎƛť ǎǘŀǿŀŏ 

lepsza. Dodatkowym eleƳŜƴǘŜƳ ǿǇƱȅǿŀƧŊŎȅƳ ǇƻȊȅǘȅǿƴƛŜ ƴŀ ǇŜǊŎŜǇŎƧť tej formy kontroli jest fakt,  

ȍŜ saƳƻǊȊŊŘƻǿŎȅ Ȋ ǿȅōƻǊǳ ŘƻǿƛŀŘǳƧŊ ǎƛť Ƨŀƪ ŀŘƳƛƴistracja dziaƱa (co do tego argumentu ōȅƱȅ ƧŜŘƴŀƪ 

ƎƱosy sceptyczne).  

Podsumowanie  
ZdeŎȅŘƻǿŀƴŜ ǿƛťƪǎȊƻǏŏ sekretarzy ds. kontroli ƻōƧťǘȅŎƘ ōŀŘŀƴƛŜƳ όуу҈ύ ǳǿŀȍŀΣ ȍŜ ǎȅǎǘŜƳ ŀǳŘȅǘǳ 

ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǿ ƎƳƛƴŀŎƘ ŘȊƛŀƱa dobrze ƭǳō ōŀǊŘȊƻ ŘƻōǊȊŜΣ мн ҈ ȍŜ ŎŀƱkiem dobrze. /ŀƱƻǏŏ tego systemu 

kontroli jest dobrzŜ ǳƳƛŜƧǎŎƻǿƛƻƴŀ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǎŀƳƻǊȊŊŘŀƳƛ Ȋ ŘǳȍȅƳ ǳŘȊƛŀƱem szerokiego 

wachlarza aƪǘƻǊƽǿΦ wŀǇƻǊǘȅ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊ ǿǎƪŀȊƽwki i rekomendacjeΣ ȊŀǊƽǿƴƻ ŘƻǘȅŎȊŊce spraw bardziej 

jak ƛ ƳƴƛŜƧ ƎǊƻȋƴȅŎƘΣ ǇƻƪŀȊǳƧŊŎΣ ȍŜ ǎȅǎǘŜƳ ǘŜƴ ƧŜǎǘ ǿŀȍƴȅƳ ŜƭŜƳŜƴǘŜƳ ǎŀƳƻƪƻƴǘǊƻƭƛ ǎŀƳƻǊȊŊŘǳΦ 

wŀǇƻǊǘȅ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǎŊ przedmiotem zainteresowania wŀŘ ǎŀƳƻǊȊŊdowych oraz personelu gmin  

i ǇƻǿƛŀǘƽǿΦ bŜƎŀǘȅǿƴŜ ȊƧŀǿƛǎƪŀ ǇƛťǘƴƻǿŀƴŜ ǿ ǊŀǇƻǊǘŀŎƘ ǇƻŘƭŜƎŀƧŊ naprawie w zorganizowanym 

systemie, ƪǘƽǊȅ ƧŜǎǘ ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴȅ ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴȅ ƪƻƴǘǊƻƭƛΦ /ŀƱƻǏŏ ǎȅǎǘŜƳǳ ƧŜǎǘ ǊƽǿƴƛŜȍ ǳǿŀȍana  

Ȋŀ ŘƻōǊŜ ȋǊƽŘƱo wiedzy ƻ ŦǳƴƪŎƧƻƴƻǿŀƴƛǳ ǎȅǎǘŜƳǳ ǎŀƳƻǊȊŊdowego.  

Niektƽrzy radni, Ȋ ƪǘƽǊȅƳƛ ǇǊƻǿŀdzono ǿȅǿƛŀŘȅ ǇƻŘƪǊŜǏlaliΣ ȍŜ Ǌƻƭŀ ŀǳŘȅǘƽǿ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƴƛŜ Ǉƻǿƛƴƴŀ 

ǇǊȊŜǊƻŘȊƛŏ ǎƛť ǿ ŦƻǊƳť ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ ŀǳŘȅǘǳΣ ƪǘƽǊȅ ǿȅƳǳǎȊŀ ǇƻŘƧťŎƛŜ ŘȊƛŀƱŀƵ naprawczych. ¦ǿŀȍŀƧŊ 

oniΣ ȍŜ ǘŀƪƛ ǊƻŘȊŀƧ ƪƻƴǘǊƻƭƛ Ƴŀ Ȋŀ ȊŀŘŀƴƛŜ ǿǎƪŀȊȅǿŀŏ tylko miejsca, ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿȅǎǘťǇǳƧŊ 

niedosƪƻƴŀƱƻǏŎƛ ŎȊȅ ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻǏci, ale bez podawania rekomendacjƛ ƛ ƳŜǘƻŘ ȊŀǊŀŘŎȊȅŎƘΦ ¦ǿŀȍŀƧŊ 

oƴƛΣ ȍe ǘŀ ŎȊťǏŏ ǇǊƻŎŜǎǳ Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ ǊƻƭŊ ƻǊƎŀƴƽǿ ǿȅƪƻƴŀǿŎȊȅŎƘΦ ²ŀȍƴŀ ǿ ǘȅƳ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ǿȅŘŀƧŜ 

ǎƛť ǿǎǇƽƱǇǊŀŎŀ ƛ ȊǊƻȊǳƳƛŜƴƛŜ ǇƻƳƛťdzy radnymi i organami ƴŀŘȊƻǊǳ ƻǊŀȊ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊŀƳƛΦ ²ŀȍne jest, 

by wszystkie stroƴȅ ǘŜƎƻ ǇǊƻŎŜǎǳ ǊƻȊǳƳƛŀƱy role, funkcjŜ ƛ ȊŀƪǊŜǎ ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧƛ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ŀƪǘƻǊƽw. 

² ƴƛŜƪǘƽǊȅŎƘ ƎƳƛƴŀŎƘ ǊŀŘƴƛ ƳƛŜƭƛ ǇǊŜǘŜƴǎƧŜ Řƻ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊƽǿΣ ȍe wchodzili ƻƴƛ ǿ ƻōǎȊŀǊȅ ȊŀǊȊŊdzania, 

ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ƴƛŜkonieŎȊƴƛŜ ƳƛŜƭƛ ŘƻǏwiadczenie i specjalistyczne kompetencjŜΦ ¢ŀ ƪǊȅǘȅƪŀ ǿƛŊȍŜ ǎƛť Ȋ 
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faktemΣ ȍŜ ƻǎƻōȅ ǿȅƪƻƴǳƧŊŎŜ ǘŜ ȊŀŘŀƴƛŀ ŎȊťǎǘƻ ƳŀƧŊ kwalifikacje ƛ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ǘȅǇƻǿȅŎƘ ŀǳŘȅǘƻǊƽǿ 

όǊŜǿƛȊƻǊƽw).  

Case study - ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǿǎǇŀǊŎƛŀ Ŝǘȅƪƛ ǿ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛǳ ǳǎƱǳƎ ƪƻƳǳƴŀƭƴȅŎƘ 

tǊȊȅƪƱŀŘŜƳ ȊŜǿƴťtrznej ewaluacji sektora publƛŎȊƴŜƎƻ ƧŜǎǘ α9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǿǎǇŀǊŎƛŀ Ŝǘȅƪƛ  

ǿ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛǳ ǳǎƱǳƎ ƪƻƳǳƴŀƭƴȅŎƘ ŘǳȍȅŎƘ Ƴƛŀǎǘέ przeprowadzona przez Oxford Research AS  

i zŀƪƻƵczona w 2012 roku. bŀƭŜȍȅ ǘǳǘŀƧ ǇƻŘƪǊŜǏƭƛŏΣ ȍŜ ƧŜǎǘ ǘƻ ǇǊȊȅƪƱŀŘ ǘȅǇƻǿŜƧ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇŜǿƴŜƎƻ 

programu, a niŜ ŀǳŘȅǘǳ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪΣ ƪǘƽǊŜ ōȅƱȅ ƻƳŀǿƛŀƴŜ ǇƻǿȅȍŜƧΦ 

5ǳȍŜ Ƴƛŀǎǘŀ ǿ bƻǊǿŜƎƛƛ ǇƻǎǘŀǿƛƱy w ostatnich latach Řǳȍȅ ƴŀŎƛǎƪ ƴŀ ŜǘȅƪťΦ YƻƳƳǳƴŜǎŜƪǘƻǊŜƴǎ 

organisasjon (KS - Norweskie {ǘƻǿŀǊȊȅǎȊŜƴƛŜ ²Ʊadz [ƻƪŀƭƴȅŎƘ ƛ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅŎƘύ ȊŘƻƱŀƱƻ ǇǊȊŜŦƻǊǎƻǿŀŏ 

projekt ustawy α²ǎǇƽƱǇǊŀŎŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧƛ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘέΦ tǊƻƧŜƪǘ ǘŜƴ ȊƻǎǘŀƱ ǇǊȊȅƧťǘȅ  

ǿ tŀǊƭŀƳŜƴŎƛŜ ƛ ƧŜǎǘ ǿŘǊŀȍany we wspƽƱǇǊŀŎȅ ǇƻƳƛťŘȊȅ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿŜƳ ½ŘǊƻǿƛŀ ƛ hǇƛŜƪƛ {ǇƻƱŜŎȊƴŜƧ, 

ȊǿƛŊȊƪŀƳƛ ȊŀǿƻŘƻǿȅƳƛ ǘŜƎƻ ǎŜƪǘƻǊŀ ƛ Y{Φ 5ƻ ƧŜǎƛŜƴƛ нлмн ǇƻƴŀŘ нлл ƎƳƛƴ ōǊŀƱo ǳŘȊƛŀƱ ǿ ǇǊƻƧŜƪŎƛŜΦ 

DƱƽǿƴȅƳ ŎŜƭŜƳ ƧŜǎǘ ǇƻƳƻŎ ǿƱŀŘȊƻƳ ƭƻƪŀƭƴȅƳ ǿŜ ǿȊmocnieniu etycznych kompetencji w obszarze 

zdrowia i opiekƛ ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƧ ƻǊŀȊ w podejmowaniu systeƳŀǘȅŎȊƴŜƧ ǊŜŦƭŜƪǎƧƛ ŜǘȅŎȊƴŜƧ ǿ Ǐwiadczonych 

ǳǎƱǳƎŀŎƘΦ tǊƻƧŜƪǘ ǊƻȊǇƻŎȊŊƱ ǎƛť ǿ 2007 roku i obŜŎƴƛŜ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜŘƱǳȍony do 2015 roku. Utworzony portal 

αEtikportalenέ, Ƨŀƪ ƛ ŎŀƱȅ ǇǊƻƧŜƪǘ ǎǘŀƴƻǿƛ ǿŀȍƴŜ ȋǊƽŘƱƻ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ǿ ǘŜƳŀŎƛŜ αetyka w pracy sektora 

komunalnegoέ. 

Yƛƭƪŀ ƎƳƛƴ ǿǇǊƻǿŀŘȊƛƱƻ ǎǘŀƴŘŀǊŘȅ ŜǘȅŎȊƴŜ ƻǊŀȊ ƪƻŘŜƪǎȅ Ǉƻǎǘťpƻǿŀƴƛŀ ŜǘȅŎȊƴŜƎƻΣ ƪǘƽǊŜ ǎǘŀƴƻǿƛŊ 

ǇǊȊȅƪƱŀŘ ǘŜƎƻΣ Ƨŀƪ ǎŀƳƻǊȊŊŘȅ Ǉƻǿƛƴƴȅ ǇǊŀŎƻǿŀŏ ǿ ǘŜƳŀŎƛŜ ŜǘȅƪƛΦ LǎǘƴƛŜƧŜ ǿƛŜƭŜ ǊƽȍƴȅŎƘ ǿȅȊǿŀƵ ǿ ƛŎƘ 

ǿȅǎƛƱƪŀŎƘ ƴŀ ǊȊŜŎȊ ǿŘǊƻȍŜƴƛŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘƽǿ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘΦ /ȊŜǏŏ z nich ma zwiŊzek ze zjawiskami 

demograficznymiΣ ŀ ŎȊŜǏŏ ŘƻǘȅŎȊȅ ǿŀǊǳƴƪƽǿ ȍȅŎƛŀΦ 5ǳȍŜ Ƴƛŀǎǘa, Ƨŀƪƻ ŘƻǎǘŀǿŎȅ ǳǎƱǳƎ ǎǇƻǘȅƪŀƧŊ ǎƛť 

ǘǳǘŀƧ ƻŎȊȅǿƛǏŎƛŜ Ȋ ōŀǊŘȊƛŜƧ ȊƱƻȍƻƴȅƳƛ ǇǊƻōƭŜƳŀƳƛ ƴƛȍ ƳŀƱŜ ǎŀƳƻǊȊŊŘȅ. W spotkaniu z ƪŀȍŘȅƳ ƪƭƛŜƴǘŜƳ 

ƳƻƎŊ ǎƛť ǇƻƧŀǿƛŏ dylematy etyczne. Ponadto, ŘǳȍŜ Ƴƛŀǎǘŀ ŦǳƴƪŎƧƻƴǳƧŊ ǿ ȊƱƻȍƻƴȅŎƘ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀŎƘ, 

ƎŘȊƛŜ ǿȅǎǘťǇǳƧŜ Řǳȍŀ ƻŘƭŜƎƱƻǏŏ ǇƻƳƛťŘȊȅ ƪƛŜǊƻǿƴƛŎǘǿŜƳ ǿȅȍǎȊŜƎƻ ǎȊŎȊŜōƭŀΣ Ǐredniego szczebla  

a poziomemΣ ƎŘȊƛŜ ǏǿƛŀŘŎȊƻƴŜ ǎŊ ǳǎƱugi. Realizacja inicjatyw w zakresie etyki ƳƻȍŜ ōȅŏ ǘǊǳŘƴƛŜƧǎȊŀ  

ǿ ƎƳƛƴŀŎƘ ƳƛŜƧǎƪƛŎƘ ƴƛȍ ǿ ƳŀƱȅŎƘ ǎǇƻƱŜŎȊƴƻǏŎƛŀŎƘΦ tǊȊŜȊ ǿŘǊŀȍaniu tego typu polityk, warǘƻǏŎƛ ƛ ǿƛȊƧƛ, 

Ƨŀƪƻ ƻŘƎƽǊƴȅŎƘ ǇǊƻŎŜǎƽǿΣ ƻƪŀȊǳƧŜ ǎƛťΣ ȍŜ ŘǳȍŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ƳŀƧŊ ǿƛťƪǎȊŜ ǿȅȊǿŀƴƛŀ ƛ ǎŊ ȊƳǳǎȊƻƴŜ  

Řƻ ōŀǊŘȊƛŜƧ ǏǿƛŀŘƻƳŜƎƻ ǇƻōǳŘȊŀƴƛŀ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŀ ƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ. 

EǿŀƭǳŀŎƧŀ ƻōŜƧƳƻǿŀƱŀ Řǿŀ ǎǇƻǏǊƽŘ ǇƛťŎƛǳ ƴŀƧǿƛťkszych miast Norwegii: Bergen i Stavanger,  

ƛ ōȅƱŀ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŀ ǇǊȊŜȊ ƻƪǊŜǎ ƻƪƻƱƻ ŘǿƽŎƘ ƭŀǘΦ WŜǎǘ ǘƻ ƻ ǘȅƭŜ ŎƛŜƪŀǿŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ,  

ƎŘȅȍ ǿ ǇǊȊŜŎƛǿƛŜƵǎǘǿƛŜ Řƻ ǿƛŜƭǳ αtwardszychέ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊŀǊȊŊdzania, 

dotyczyƱŀ ƻƴŀ ƻŎŜƴȅ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ƪǘƽǊȅ ƧŜǎǘ ǘǊǳŘƴƻ ƳƛŜǊȊŀƭƴȅΣ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ǎǿƻƧŀ ƴŀǘǳǊť.   

tǊƻŎŜǎ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ōȅƱ ǇƻŘȊƛŜƭƻƴȅ ƴŀ ƪƛƭƪŀ ŜǘŀǇƽǿΥ 

1. tǊƻƧŜƪǘ ǇƛƭƻǘŀȍƻǿȅΥ Wŀƪƛ ƧŜǎǘ ǎǘŀǘǳǎ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳǳ Ŝǘȅƪƛ ǿ ŘǳȍȅŎƘ ƳƛŀǎǘŀŎƘ? 

2. tǊƻƧŜƪǘ ōŀŘŀǿŎȊȅ LΥ .ŀŘŀƴƛŜ ǿȅƴƛƪƽǿ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƧƛ ƴƻǊƳ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘ ƛ ȊŀǎŀŘ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘΣ 

wdrƻȍƻƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ŘǳȍŜ ƳƛŀǎǘŀΦ 

3. Projekt badawczy II: ² Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ŘǳȍŜ Ƴƛŀǎǘŀ ƳƻƎŊ ǿŘǊŀȍŀŏ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǿƱasne i innych gmin 

ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǿŘǊƻȍŜƴƛŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘƽǿ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘ? 

4. YƻƵŎƻǿŀ ŦŀȊŀ κ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧŀΥ ½ŀƭŜŎŜƴƛŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ Ŝǘȅƪƛ ǿ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛǳ ǳǎƱug 

komunalnych . 

Faza 1 ȊƻǎǘŀƱŀ ȊŀƪƻƵŎȊƻƴŀ ƛ podsumowana ǿ ƻŘǊťōƴȅƳ ǊŀǇƻǊŎƛŜ α5ǳȍŜ Ǌƽȍnice, procesy ǎŊ ǿ ǘƻƪǳΦ 

Etyka w dǳȍȅŎƘ ƳƛŀǎǘŀŎƘ - wŀǇƻǊǘΣ 9ǘŀǇ мέ Ƨǳȍ ǿ ƳŀǊŎǳ нлммΦ Na tym etapie sporȊŊŘȊƻƴƻ ƳŀǇƻǿŀƴƛŜ 

ǊƽȍƴȅŎƘ ǊƻŘȊŀƧƽǿ ǇƻŘŜƧǏŎƛŀ ƛ ǎǘƻǎƻǿŀƴȅŎƘ ƴŀǊȊťdzi w ǇƛťŎƛǳ ƴŀƧǿƛťƪǎȊȅŎƘ ƳƛŀǎǘŀŎƘ bƻǊǿŜƎƛƛΦ hƪŀȊŀƱƻ 

ǎƛťΣ ȍŜ ƴƛŜƪǘƽǊŜ ǎŀƳƻǊȊŊŘȅ ŀƭƻƪƻǿŀƱȅ ȊƴŀŎȊƴŜ ǏǊƻŘƪƛ ƛ ȊŀƛƴƛŎƧƻǿŀƱȅ ƪƻƳǇƭŜƪǎƻǿŜ ǇƻŘŜƧǏcie do tematu 
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etyki w swojej pracy. W Bergen program ǘŀƪƛ ōȅƱ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅ Ƨǳȍ ƻŘ ǎƛŜǊǇƴƛŀ нллф ǊΦ ² ƧŜƎƻ ǊŀƳŀch 

szkƻƭŜƴƛŀ Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ Ŝǘȅƪƛ ǿ Ǐwiadczeniu usƱǳƎ ōȅƱȅ ȊƻǊƎŀƴƛȊƻǿŀƴŜ Ƨŀƪƻ ƻōƻǿƛŊzkowe dla wszystkich 

ƳŜƴŜŘȍŜǊƽǿ, odpowiedzialnych Ȋŀ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ǳǎƱug komunalnych. W sektorze ochrony zdrowia, 

ƎƳƛƴŀ ȊŀƪƻƵŎȊȅƱŀ ǎȊƪƻƭŜƴƛŜ Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ αǊŜŦƭŜƪǎƧƛ ŜǘȅŎȊƴŜƧέ Řƭŀ ŘǳȍŜƧ ƭƛŎzby αƳŜƴŀŘȍŜǊƽǿ ŜǘȅƪƛέΦ 

{ǘŀǾŀƴƎŜǊ ƻǇǊŀŎƻǿŀƱŀ ǿƱŀǎƴŜ ǿȅǘȅŎȊƴŜ ŜǘȅŎȊƴŜ ƛ ǇƻŘǊťŎȊƴƛƪ ƛŎƘ ǿŘǊŀȍania. 

² ǊŀǇƻǊŎƛŜ Ȋ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇƛƭƻǘŀȍƻǿŜƎƻ ȊƴŀƧŘǳƧŜƳȅ ǇǊȊŜƎƭŊŘ ǏǊƻŘƪƽǿΣ ƳŜǘƻŘ ƛ ǇǊƻŎŜǎƽǿ w zakresie etyki, 

ƪǘƽǊŜ ǎŊ ǳȍȅǿŀƴŜ w pracy jednostek komunalnych w ǇƛťŎƛǳ Řǳȍȅch miastach. 

² ǘŜƧ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ŎŜƭŜƳ ōȅƱƻ ǿȅƧŀǏƴƛŜƴƛŜ, Ŏƻ .ŜǊƎŜƴ ƛ {ǘŀǾŀƴƎŜǊ ƻǎƛŊƎƴťƱȅ ǿ ǿȅƴƛƪǳ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ƛƴƛŎƧŀǘȅǿ 

ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŜǘȅƪƛΦ tƻƪŀȊŀƴŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ǿȅƪƻƴŀƴŀ ǇǊŀŎŀ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ƛ ƛŎƘ ǿȅƴƛƪƛ oraz napotkane wyzwania 

ǿŘǊƻȍŜƴƛƻǿŜ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŜǘȅƪƛΦ hǎǘŀǘŜŎȊƴƛŜ ǿȅƪŀȊŀƴƻ Ƨŀƪ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ƛƴƛŎƧŀǘȅǿȅ ƳƛŀƱȅ ǿǇƱȅǿ  

ƴŀ ȊŘƻƭƴƻǏŏ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ Řƻ ƻŘƪǊȅǿŀƴƛŀ ŘȅƭŜƳŀǘƽǿ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘ ƛ ǊŀŘȊŜƴƛŀ ǎƻōƛŜ Ȋ ƴƛƳƛΦ 

Ewaluatorzy sprawdzali, jak etyka pracy jest zakorzeniona na ǊƽȍƴȅŎƘ ǇƻȊƛƻƳŀŎƘ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΦ  

Jak jest zintegrowana z ŘȊƛŀƱŀƴƛŀƳƛ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ. ²ŀȍƴŀ ōȅƱŀ ƻŎŜƴŀΣ ǿ Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ƻƎƽƭƴŜ ǿȅǘȅŎȊƴŜ 

ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ŝǘȅƪƛ ǎŊ ȊŀƪƻǊȊŜƴƛƻƴŜ w kulturze organizacyjnej. OstatniƳ ŜƭŜƳŜƴǘŜƳ ōȅƱƻ ǇƻŘǎǳƳƻǿŀƴƛŜ 

opinii ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿΣ ƛŎƘ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ, wiedzy, refleksji i zrozumienia ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛΣ ƪǘƽǊŜ ǿǇƱȅǿŀƧŊ na ich 

ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǿ ƪƻƴƪǊŜǘƴȅŎƘ ǎȅǘǳŀŎƧŀŎƘ ȊŀǿƻŘƻǿȅŎƘΦ 

² ƻǎǘŀǘƴƛŜƧ ŎȊťǏŎƛ ǊŀǇƻǊǘǳ ǇƻŘǎǳƳƻǿŀƴƻ ƎƱƽǿƴŜ ǿƴƛƻǎƪƛΣ ƪǘƽǊŜ ǇƻƧŀǿƛƱȅ ǎƛť ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ 

ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ǿƪƱŀŘ ǿ ŘŀƭǎȊȅ ǊƻȊǿƽƧ ŘȊƛŀƱŀƵ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŜǘȅƪƛΦ ½ǿǊŀŎŀ ǎƛť ǳǿŀƎť ƴŀ ǘƻΣ Ŏƻ ǿǎǇƛŜǊŀ 

wdǊŀȍŀƴƛŜ ǘŀƪƛŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ ƛ ƧŀƪƛŜ ǎŊ ŎȊȅƴƴƛƪƛ ǿǇƱȅǿŀƧŊŎŜ ƴŜƎŀǘȅǿƴƛŜ ƴŀ ǘŜ ǇǊƻŎŜǎȅΦ !ƴŀƭƛȊŀ ǘŀƪŀ ŘƻǘȅŎȊȅ 

ƪŀȍŘŜƎƻ ǎŜƪǘƻǊŀ ǳǎƱǳƎ ƻŘŘȊƛŜƭƴƛŜΦ /ŀƱƻǏŏ ȊŀƳȅƪŀƧŊ ȊŀƭŜŎŜƴƛŀΣ ƪǘƽǊŜ ƳƻƎŊ ǇǊȊȅŎȊȅƴƛŏ ǎƛť Řƻ ǇƻǇǊŀǿȅ  

ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ Ŝǘȅƪƛ ǇǊŀŎȅ ŘǳȍȅŎƘ Ƴƛast. 

W tej ewaƭǳŀŎƧƛ ǿȅƪŀȊŀƴƻΣ ȍŜ ǇƻŘťǘŜ ŘȊƛŀƱŀnia w zakresie wsparcia etyki ƳƻƎŊ ŘƻǇǊƻǿŀŘȊƛŏ Řƻ 

ǘǊǿŀƱȅŎƘ ȊƳƛŀƴ ǿ ǇǊŀƪǘȅŎŜ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǳǎƱǳƎ ƪƻƳǳƴŀƭƴȅŎƘΣ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ ǿ ƴƛŜƪǘƽǊȅŎƘ ƻōǎȊŀǊŀŎƘ 

ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛΦ tƻƳƛƳƻ ǇƻǿǎȊŜŎƘƴŜƎƻ ƳƴƛŜƳŀƴƛŀΣ ȍe powszechnie istnieje ǿȅǎƻƪŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ 

zagadƴƛŜƵ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘΣ ŜǿŀƭǳƻǿŀƴŜ ŘȊƛŀƱania ǿȅǿƻƱŀƱȅ ǇƻȍŊŘŀƴŊ ȊƳƛŀƴťΣ ƻōǎŜǊǿƻǿŀƴŊ od momentu, 

ƪƛŜŘȅ ȊŀǎŀŘȅ ŜǘȅŎȊƴŜ ȊƻǎǘŀƱȅ umieszczone w centrum uwagi. 

² ǎŜƪǘƻǊȊŜ ȊŘǊƻǿƛŀ Ŝǘȅƪŀ ǿȅŘŀƧŜ ǎƛť ǎǘŀƴƻǿƛŏ ǿŀȍƴȅ ŜƭŜƳŜƴǘ ȊŀǊƽǿƴƻ ǿ ǳƧťŎƛǳ ǇǊƻŦŜǎƧƻƴalnego 

ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǳǎƱǳƎΣ jak ƛ ƻƎƽƭƴŜƧ ƪǳƭǘǳǊȅ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎȅƧƴŜƧΦ  

²ƛŜƭŜ ǊŜŦƭŜƪǎƧƛ ƛ ǇǊƻŎŜǎƽǿ ƻǊōƛǘǳƧŊŎȅŎƘ ǿƻƪƽƱ ƪǿŜǎǘƛƛ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘΣ ƳƛŀƱƻ ǎǿƻƧŜ ȋǊƽŘƱƻ ǿ ǇǊŀŎȅ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ 

ǎŜƪǘƻǊŀ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ ƴŀŘ ƛŘŜƴǘȅŦƛƪŀŎƧŊ ǇƻǘǊȊŜō ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽw. 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ǿȅƪŀȊŀƱŀΣ ȍŜ ƧŜŘƴƻstki 

ǏǿƛŀŘŎȊŊŎŜ ǘŜ ǳǎƱǳƎƛ ŎȊťǏŎƛŜƧ ƛ ǿȅǊŀȋƴƛŜƧ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƱȅ ǿȅȊǿŀƴƛŀ ŜǘȅŎȊƴŜΣ ǘȅƭƪƻ ǇƻǇǊȊŜȊ ǇǊƻǎǘȅ Ŧŀƪǘ 

ǇƻǎǘŀǿƛŜƴƛŀ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ ǿ ŎŜƴǘǊǳƳ ǳǿŀƎƛΦ tŜǊǎƻƴŜƭ, ǇƻŘǎǳƳƻǿǳƧŊŎ ǎǿƻƧŊ ǇǊŀŎť ƛ ŘȊƛŀƱania,  

Ǌƻōƛ ǘƻ ǇǊŀǿƛŜ ȊŀǿǎȊŜ ǿ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜƧ ƪƻǊŜƭŀŎƧƛ Ȋ ƴŀǎǘŀǿƛŜƴƛŜƳ na ǳȍytkownika.  

¢ŀƪƛŜ ƻŘŘƻƭƴŜ ǇƻŘŜƧǏcie Řƻ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ Ŝǘȅƪƛ ǿȅŘŀƧŜ ǎƛť ōȅŏ ǎƛƭƴƛŜƧǎȊŜ ǿ ǎŜƪǘƻǊȊŜ ƻǇƛŜƪƛ ȊŘǊƻǿƻǘƴŜƧ  

w Bergen oraz w wychowaniu i ǳǎƱǳƎŀŎƘ ƳƛŜǎȊƪŀƴƛƻǿȅŎƘ ǿ {ǘŀǾŀƴƎŜǊ ƴƛȍ ǿ ƛƴƴȅŎƘ ǎŜƪǘƻǊŀŎƘΦ  

hƪŀȊǳƧŜ ǎƛťΣ ȍŜ ǿ ƛƴƴȅŎƘ ǎŜƪǘƻǊŀŎƘ ǳǎƱǳƎ ƪƻƳǳƴŀƭƴȅŎƘ ƪǿŜǎǘƛŜ ŜǘȅŎȊƴŜ ǎŊ ǇƻǎǘǊȊŜƎŀƴŜ Ƨŀƪƻ ƧŀƪƛǏ 

ȊŜǎǘŀǿ ȊŜǿƴťtrznych zasad. W przypadku tych Řǿƽch Ƴƛŀǎǘ ǿȅƎƭŊda na to, ȍe to ƪŀŘǊŀ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŀ 

ƧŜǎǘ ƎƱƽwnie odpowiedzialna za postawienie kwestii etycznych w centrum ǳǿŀƎƛ ƛ ƴƛŜ ōȅƱŀ ǘƻ ǘȅƭƪƻ  

ƛ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ ǎǇǊŀǿŀ ǎŦƻǊƳǳƱƻǿŀƴƛŀ ƪƛƭƪǳ ƻŘƎƽrnych zasad i norm. W innych sektorach ǳǎƱug 

komunalnych ƪǿŜǎǘƛŜ ŜǘȅŎȊƴŜ ǎŊ ǿƱaǏƴƛŜ ǘǊŀƪǘƻǿŀƴŜ ǿ ǘŜƴ ǎǇƻǎƽōΣ ŎȊȅƭƛ Ƨŀƪƻ ƧŀƪƛǏ narzǳŎƻƴȅ ƻŘƎƽrnie 

projekt, zestaw norm, ƪǘƽǊŜ ǘȅƭƪƻ Ȋ ǘŜƧ ƻƪŀȊƧƛ ǎŊ ǘǊŀƪǘƻǿŀƴŜ Ƨŀƪƻ ǿŀȍne. 

hƪŀȊŀƱƻ ǎƛť ǊƽǿƴƛŜȍΣ ȍŜ ŎȊȅƴƴƛƪƛ ǘŀƪƛŜ Ƨŀƪ ȊƳƛŀƴȅ ǿ ǇǊȊŜǇƛǎŀŎƘ, ƳƻƎŊ ƳƛŜŏ ǘŀƪƛ ǎŀƳ ǎƪǳǘŜƪ  

jak inicjatywy podejmowane na polu etyki w danej instytucji. ² ƳƻƳŜƴŎƛŜ ƴŀƱƻȍŜƴƛŀ ǘȅŎƘ Řǿƽch 

ŎȊȅƴƴƛƪƽǿ, trudno ōȅƱƻ ŘƻƪƱŀŘƴƛŜ ǇƻƪŀȊŀŏ ŜŦŜƪǘ ŘƻŘŀǘƪƻǿƻǏŎƛ όadditionality). NiŜ ōȅƱƻ ƳƻȍƭƛǿŜ Ƨŀǎƴƻ 
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ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŜŏ ƴŀ ǇȅǘŀƴƛŜ cȊȅ ǊŜȊǳƭǘŀǘȅ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊŀŎƘƻǿŀƵ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘ ǇƻƧŀǿƛŀƧŊ ǎƛť Ƨŀƪƻ ǿȅƴƛƪ 

realizowanego programu, czy ǘŜȍ jest to bardziej wynik innych ǇǊƻŎŜǎƽw, takich jak prawodawstwo, 

ǇǊƻŎŜǎȅ ȊŀŎƘƻŘȊŊŎŜ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ŎŀƱŜƎƻ ǎǇƻƱŜŎȊŜƵstwa lub procesy ȊŀŎƘƻŘȊŊce w miejscu pracy,  

ƪǘƽǊŜ ǎŊ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴŜ ƻŘ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ ǿǎǇƛŜǊŀƧŊcych zachowania etyczne. 

9ǿŀƭǳŀǘƻǊȊȅ ǳŘƻǿŀŘƴƛŀƧŊ ƧŜŘƴŀƪΣ ȍŜ ǇƻǎǘǊȊŜƎŀƴŊ ǇƻǇǊŀǿť ȊŀŎƘƻǿŀƵ ƛ ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧƛ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘΣ ƪǘƽǊŜ 

zaobserwowano w wielu miejscŀŎƘΣ ƴŀƭŜȍȅ ǇƻǎǘǊȊŜƎŀŏ Ƨŀƪƻ ǿȅƴƛƪ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƎƻ ȊŜǎǘŀǿǳ ǇƻŘƧťǘȅŎƘ 

ŘȊƛŀƱŀƵ. bŀƭŜȍȅ ƧŜŘƴŀƪ ǇŀƳƛťǘŀŏΣ ȍŜ ȊƳƛŀƴȅ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǇǊŀƪǘȅƪ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘ Ƴƻȍƴŀ ǇƻǿƛŊȊŀŏ Ȋ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳƛ 

innymi uwarunkowaniami.  

bŀƧǿŀȍniejsza ǿ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ǘŜƧ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ōȅƱŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘȋ ƴŀ ǇȅǘŀƴƛŜΣ ƧŀƪƛŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ 

ȊŀŎƘƻǿŀƵ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘ Ƴƻȍƴŀ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀŏ ǿ ǎŀƳƻǊȊŊŘŀŎƘΚ /ƻ ŘȊƛŀƱŀΚ /ƻ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǇǊȊŜƴƛŜǎƛƻƴŜ  

do innych jednostek? Ewaluacja identyfikuje kilka metod pracy i ǊƻȊǿƛŊȊŀƵΣ ƪǘƽǊŜ ǿȅŘŀƧŊ ǎƛť 

ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜΣ ŀōȅ ǇǊȊŜƴƛŜǏŏ ƧŜ Řƻ ƛƴƴȅŎƘ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ƭǳō Řƻ ƛƴƴȅŎƘ ǎŀƳƻǊȊŊŘƽǿΥ 

1. 5ƻǊŀŘȊǘǿƻ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŘȊƛŀƱŀƵ etycznych;  

2. aŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ κ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ; 

3. Ramy strukturalne;  

4. Edukacja ƭƛŘŜǊƽǿΤ 

5. Nastawienie na αǊŜŦƭŜƪǎƧť ŜǘȅŎȊƴŊέΤ 

6. Umiejscowienie procesu w czasie. 

W przypadku BergenΣ ǇƻƱƻȍenie nacisku na szkolenia i ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ŘƻǊŀŘŎƽǿ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘΣ ƪǘƽǊȊȅ ƳƻƎŊ 

ǿǎǇƛŜǊŀŏ Ŝǘȅƪť ǇǊŀŎȅ ǿ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀŎƘΣ ȊƻǎǘŀƱo ocenione jako sukces. 9ǿŀƭǳŀǘƻǊȊȅ ǇƻŘƪǊŜǏƭŀƧŊΣ ȍŜ w tym 

przypadku waȍƴŜ ōȅƱƻ ȊƴŀƭŜȊƛŜƴƛŜ ƛ ȊŀǘǊǳŘƴƛŜƴƛŜ ǿȅƪǿŀƭƛŦƛƪƻǿŀƴȅŎƘ ƛ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴȅŎƘ ƻǎƽb oraz 

ƛŘŜƴǘȅŦƛƪŀŎƧŀ ǿƱŀǏŎƛǿȅŎƘ ƳŜƴŜŘȍŜǊƽǿ, ƪǘƽǊȊȅ Ȋƻǎǘŀƭƛ ǇǊȊŜǎȊƪƻƭŜƴƛ ǿ ǇǊƻƎǊŀƳƛŜΦ 

½ƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴƻ ƪƛƭƪŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘƽǿ αrefleksji etycznejέΣ ƪǘƽǊŜ ǿȅŘŀǊȊȅƱȅ ǎƛť ōŜȊ ǘŜƎƻ ǎȅǎǘŜƳǳ ǿǎǇŀǊŎƛŀ 

ƻǊŀȊ ōŜȊ ǳȍȅŎƛŀ ǇƻƳƻŎƴȅŎƘ metod i ƴŀǊȊťdzi, ale Řǳȍo bardziej powszechnŜ ƧŜǎǘ Σ ȍŜ ǊŜŦƭŜƪǎƧŀ ŜǘȅŎȊƴŀ 

ƻŘōȅǿŀ ǎƛť Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ƳŜǘƻŘ ƛ ƴŀǊȊťŘȊƛ ƪǘƽǊŜ ƎƳƛƴȅ ǿŘǊƻȍȅƱȅΣ ŀ ƪǘƽǊŜ ǇǊƻǿŀŘȊŊ Řƻ ǎǘȅƳǳƭŀŎƧƛ 

ǊŜŦƭŜƪǎƧƛ ƛ ŘƛŀƭƻƎǳΦ hƎƽƭƴƛŜ ǊȊŜŎȊ ōƛƻǊŊŎΣ ƻǇǊŀŎƻǿŀƴŜ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ ŘȊƛŀƱŀƧŊΣ ōŜȊ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ǘƻΣ ƪǘƽǊŜ Ȋ ƴƛŎƘ 

ǎŊ ǳȍywane. 

Ewaluacja stwierdza ǊƽǿƴƛŜȍΣ ȍŜ ǳǎǘŀƴƻǿƛŜƴƛŜ ǎƻƭƛŘƴȅŎƘ ǊŀƳ ƛ ƳƛŜƧǎŎŀ Řƭŀ Ŝǘȅƪƛ ƴŀ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ 

ǎǘŀƴƻǿƛǎƪŀŎƘ ǇǊŀŎȅ ƳƛŀƱƻ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴŜ ȊƴŀŎzenie. Bez ǎǘŀƱej struktury, ƪǿŜǎǘƛŜ ŜǘȅŎȊƴŜ Ʊŀǘǿƻ ǳƭŜƎŀƧŊ 

odsuniťciu na dalszy plan w konkurencji z innymi αdobrych przyczynami.έ bŀƭŜȍȅ ǎǇǊƽōƻǿŀŏ ǳǎǘŀƭƛŏ 

ǎǘŀƱŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊȅ ƛ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƵ Řƻ ŘȅǎƪǳǎƧƛ ƴŀd istotnymi ǿȅȊǿŀƴƛŀƳƛΣ ƪǘƽǊŜ ǇǊŀŎƻǿƴƛŎȅ ƴŀǇƻǘȅƪŀƧŊ  

ǿ ŎƻŘȊƛŜƴƴȅƳ ȍȅŎƛǳΦ ² ǘȅŎƘ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀŎƘΣ ƪǘƽǊŜ takiego systemu nie wprowadȊƛƱȅΣ ǘǊǳŘƴƻ ƧŜǎǘ ȊƴŀƭŜȋŏ 

ŎȊŀǎ ƴŀ ǊŜŦƭŜƪǎƧť ŜǘȅŎȊƴŊ ǿ ǊŜŀƭƛȊowanych zadaniach. 

½ŀǊƽǿƴƻ w Bergen jak i Stavanger stwierdzonoΣ ȍŜ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀ ŜǘȅŎȊƴŜ ǿ ǇǊŀŎȅ ƳƛŀƱȅ ǎƻƭƛŘƴŜ ǿǎǇŀǊŎƛŜ 

ȊŜ ǎǘǊƻƴȅ ǏŎƛǎƱŜƎƻ ƪƛŜǊƻǿƴƛŎǘǿŀΦ tƻŘŜƧǏŎƛŜ taƪƛŜ Ƴǳǎƛ ōȅŏ ǇǊȊŜƪŀȊȅǿŀƴŜ Řƻ ƴƛȍszych poȊƛƻƳƽǿ  

ǿ ƘƛŜǊŀǊŎƘƛƛ ȊŀǊȊŊdzania . To nie znaczy, ȍŜ ƴŀƧƴƛȍǎȊŜƧ ǊŀƴƎƛ ǇǊŀŎƻǿƴƛŎȅ ƳŀƧŊ ōȅŏ ƎƱƽǿƴȅƳƛ ƎǊŀŎȊŀƳƛ  

ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Řōŀƴƛŀ ƻ ǇƻŘŜƧǏŎƛŜ ŜǘȅŎȊƴŜ ǿ ǇǊŀŎȅΦ wƻƭŊ ƭƛŘŜǊƽǿ ƧŜǎǘ ǳƱŀǘǿƛŀŏ ǊŜŦƭŜƪǎƧť ŜǘȅŎȊƴŊ ǿǏǊƽŘ 

ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿΦ ²ǎǇŀǊŎƛŜ ȊŜ ǎǘǊƻƴȅ ƎƳƛƴȅ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴȅƳ ƧŜǎǘ ǿŀȍƴŜΦ _ŀƵŎǳŎƘ ƭƛŘŜǊƽǿ  

Ȋ ƴŀƧǿȅȍǎȊŜƎƻ ǇƻȊƛƻƳǳ Řƻ ƴŀƧƴƛȍǎȊŜƎƻ ǇƻȊƛƻƳǳ ƪƛŜǊƻǿƴƛŎǘǿŀ ƧŜǎǘ ŜƭŜƳŜƴǘŜƳ ƪǊȅǘȅŎȊƴȅƳΦ  

Na poziomie operacyjnym lidŜǊȊȅ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ƪƻƳǳƴŀƭƴȅŎƘ ƳǳǎȊŊ ǇŜƱƴƛŏ Ǌƻƭť moderatora i promotora. 

Nie wystarczy, aby daǿŀŏ ǘȅƭƪƻ ǿǎǇŀǊŎƛŜ ǿŜǊōŀƭƴŜΣ ǇǊŀŎŀ Ƴǳǎƛ ōȅŏ ƪƻƴǘȅƴǳƻǿŀƴŀ ǇǊȊŜz lidera  

w czasie. 



57 
 
 

LƴƴŜ ƎƳƛƴȅ ƳƻƎŊ Ȋ ƪƻǊȊȅǏŎƛŊ Řƭŀ ǎƛŜōƛŜ ƴŀǏƭŀŘƻǿŀŏ ǇǊȊȅƪƱŀŘȅ {ǘŀǾŀƴƎŜǊ ƛ .ŜǊƎŜƴ ƧŜǏƭƛ ŎƘƻŘȊƛ  

o wprowadzanie ǎǘŀƴŘŀǊŘƽǿ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘ Ȋ ǳȍȅŎƛŜƳ ƳƻŘŜƭƛ ƛ ƴŀǊȊťŘȊƛ ǿȅǇǊŀŎƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ƪŀȍdym z tych 

miast. Jakkolwiek ƻǘǿŀǊǘŀ ŦƻǊƳŀΣ ƪǘƽǊŀ ȊŀǇǊŀǎȊŀ Řo refleksji i dialogu, nie ƴŀǊȊǳŎŀƧŊŎ Ȋōȅǘ konkretnych 

ǊŀƳ ƛ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿΣ ǿȅŘŀƧŜ ǎƛť Ǉƻ ǇǊƻǎǘǳ ŘȊƛŀƱŀŏ ƴŀƧƭŜǇƛŜƧ. 

9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ǿȅƪŀȊŀƱŀΣ ȊŜ ƛƴƛŎƧŀǘȅǿȅ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ŝǘȅƪƛ ǿprowadzane w Stavanger i Bergen, ŘƻǇǊƻǿŀŘȊƛƱy 

Řƻ ǘǊǿŀƱȅŎƘ ȊƳƛŀƴ ǿ ǇǊŀƪǘȅŎŜ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǳǎƱǳƎΣ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ ǿ ƴƛŜƪǘƽǊȅŎƘ ƻōǎȊŀǊŀŎƘ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛΦ  

W wielu jednostkach organizacyjnych uzyskŀƴƻ ǿȅǎƻƪŊ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘ ƛ ǇƻȊƛƻƳ ǘŜƴ 

ǿȊǊƽǎƱ po wprowadzeniu ƴŀǊȊťŘȊƛ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ ȊŀǊȊŊdzania . W obu gminach prace w tym 

zakresie nadŀƭ ǘǊǿŀƧŊ i efekty Ȋ ǇŜǿƴƻǏŎƛŊ ōťŘŊ ǎƛť ƧŜǎȊŎȊŜ ǳǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘƴƛŀŏ ǿ ǇǊȊȅǎȊƱƻǏci. 

tƻŘƪǊŜǏƭŀ ǎƛť ǘǳǘŀƧ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ Ǌƻƭť ǇƻŘŜƧǏŎƛŀ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƎƻΣ ŀ ƴƛŜ ƧŜŘƴƻǊŀȊƻǿŜƧ ŀƪŎƧƛ.  

W gminach ƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴŜ ǎŊ ƴƻǿŜ ƻōǎȊŀǊȅ ƛ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΣ ƱŀǘǿƛŜƧ ƧŜǎǘ ǿƱŊŎȊȅŏ nowe kwestie 

Řƻ ǊŜŦƭŜƪǎƧƛΦ ¢ƻ ǿȅƳŀƎŀ ŎƛŜǊǇƭƛǿƻǏŎƛ ƛ ƪƻƴǎŜƪǿŜƴŎƧƛ ǿ ŘƱugim okresie czasu. 

YƻƴƪƭǳȊƧŊ z tej ewaluacji jestΣ ȍŜ ŘƻǎȊƱƻ Řƻ ǿȅǊŀȋƴŜƎƻ ǊƻȊǿƻƧǳ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ŝǘȅƪƛ ǿ ƻōǳ Řǳȍych miastach 

ƛ ȍŜ ƛǎǘƴƛŜƧŜ ƪƛƭƪŀ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǿǇƱȅǿŀƧŊcych na zaistnienie tego tǊŜƴŘǳΣ ƪǘƽǊŜ ǇƻǿƻŘǳƧŊ, ȍe trudno jest 

jednoznaczƴƛŜ ƻŎŜƴƛŏ Ǌƻƭť ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǿǎǇŀǊŎƛŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘƽw etycznych. Jakkolwiek, odpowiednie 

standardy ƛ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ etyczne ƪƛŜǊǳƧŊ sprawy w dobrym kierunku ƛ ȊŀŎƘťŎŀƧŊ do refleksji. 

/Ȋȅ ǇƽȋƴƛŜƧǎȊŜ ŘȊƛŀƱania prowadzone w Bergen i Stavanger oraz w innych gminach zainteresowanych 

wdǊŀȍŀƴƛŜƳ ǘŀƪƛŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ Ƴƻȍƴŀ ǇǊȊȅǇƛǎŀŏ Řƻ ǘŜƧ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΚ hŘǇƻǿƛŜŘȋ ƴŀ ǘƻ ǇȅǘŀƴƛŜ ǿȅŘŀƧŜ ǎƛť 

ǘǊǳŘƴŀΦ ² ƻŎȊȅǿƛǎǘȅ ǎǇƻǎƽō ƎƳƛƴȅ ƪƻƴǘȅƴǳǳƧŊ ǊƻȊǇƻŎȊťte projektȅ ƛ ǿ ŎƻŘȊƛŜƴƴŜƧ ǇǊŀŎȅ ǇƻǎǘťǇǳƧŊ  

w oparcƛǳ ƻ ǳǇǊȊŜŘƴƛƻ ǇƻŘƧťǘŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊȅΦ ²ŘǊŀȍŀƴŜ ǎŊ ǊƽǿƴƛŜȍ ƴƻǿŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΣ ƳŜǘƻŘȅ ƛ ƴŀǊȊťŘȊƛŀΦ 

¢ǊǳŘƴƻ ƧŜŘƴƻȊƴŀŎȊƴƛŜ ƻƪǊŜǏƭƛŏ ǿǇƱȅǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴŀ ŘŀƭǎȊŜ ǇƻǎǘťǇƻǿŀƴƛŜΦ bƛŜǿŊtpliwie jednak 

ewaluacja tworzy pewƛŜƴ ƻōǊŀȊ ȊƧŀǿƛǎƪŀ ŎȊȅ ǇǊƻŎŜǎǳΦ bŀ ƧŜƧ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ Ƴƻȍƴŀ Řƻƪƻƴŀŏ ƻŎŜƴȅ 

ŀƪǘǳŀƭƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ. Ewaluacja przeprowadzona dziǎƛŀƧΣ ŘŀƧŜ ǊƽǿƴƛŜȍ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ukazania zmiany  

w momencie prowadzenia kolŜƧƴŜƧ ǘŀƪƛŜƧ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ǇǊȊȅǎȊƱƻǏŎƛΦ  

aƻȍƭƛǿƻǏŏ ǇƻǊƽǿƴŀƴƛŀ ǘŜƎƻ Ŏƻ ȊƻǎǘŀƱo zrealizowane do 2013 roku i opisane w ewaluacji 

przeprowadzonej przez Oxford ReǎŜŀǊŎƘ ǇƻƧŀǿƛŀ ǎƛť Ƨǳȍ ǿ Ǌƻƪ Ǉƽȋniej, wraz ze sprawozdaniem  

Ȋ ŘȊƛŀƱania jednostek miejskich w Bergen w zakresie etyki.  

{ŀƳƻǊȊŊŘ .ŜǊƎŜƴ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴƛŜ ǇǊŀŎƻǿŀƱ z tematem etyki. W sprawozdaniu rocznym za rok 2013 

przedstawiono, w jaki ǎǇƻǎƽō ƻŘōȅǿŀ ǎƛť ǘƻ ǿ ǊƽȍƴȅŎƘ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘŀŎƘΦ 5ƭŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘǳΣ Departament 

½ŘǊƻǿƛŀ ƛ hǇƛŜƪƛ ōȅƱ ƻōƧťty projektem α²ǎǇƽƱǇǊŀŎŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧƛ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘέΣ ƪǘƽǊȅ ȊƻǎǘŀƱ 

ȊŀƪƻƵŎȊƻƴȅ Ƨǳȍ ǿ омΦмнΦнлмлΦ ¢ŜǊŀȊ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀ Ŝǘȅƪƛ ǿ ǇǊŀŎȅ ǎǘŀƴƻǿƛŊ ƛƴǘŜƎǊŀƭƴŊ ŎȊťǏŏ ƧŜƎƻ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ.  

² ǿƛŜƭǳ ƛƴƴȅŎƘ ǿȅŘȊƛŀƱŀŎƘ ƛ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀŎƘ ƎƳƛƴȅ ǊƽȍƴŜƎƻ ǊƻŘȊŀƧǳ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǿ ǘȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǎŊ teraz 

ŎȊťǏŎƛŊ ǇǊƻŎŜǎǳ Ǉƭŀƴƻǿŀƴƛŀ ƛ ȊŀǊȊŊdzania przez cele. WszystkiŜ ƧŜŘƴƻǎǘƪƛ ƳƛŜƧǎƪƛŜ ǇǊƻǿŀŘȊƛƱȅ ǿ нлмо 

Ǌƻƪǳ ǎȊŜǊŜƎ ǎǇƻǘƪŀƵΣ ƳŀƧŊcych na celu ustanowienie wyǎƻƪƛŎƘ ǎǘŀƴŘŀǊŘƽǿ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘΦ ² ŎȊťǏci z nich, 

ǎǇƻǘƪŀƴƛŀ ǘŜ ƻŘōȅǿŀƧŊ ǎƛť ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ƳŜƴŜŘȍŜǊƽǿκƭƛŘŜǊƽw ȊŜǎǇƻƱƽǿ, w innych natomiast temat jest 

podejmowany na spotkaniach ze wszystkimi pracownikami.  

²Ŝ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ŎȊǘŜǊŜŎƘ ǿȅŘȊƛŀƱach Departamentu Zdrƻǿƛŀ ƛ hǇƛŜƪƛ ƪƻƴǘȅƴǳƻǿŀƴƻ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǇƻŘƧťǘŜ 

Ƨǳȍ ǿ нлмнΦ {ȅǎǘŜƳŀǘȅcznie ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƻ ǘŜƳŀǘȅ ŜǘȅŎȊƴŜ ǿ ƪŀȍŘŜƧ Ȋ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǳǎƱug.  

W DepartŀƳŜƴŎƛŜ tǊȊŜŘǎȊƪƻƭƛ ƛ {ȊƪƽƱ ōȅƱ to obszar specjalnego zainteresowania. Gminny Regulamin 

9ǘȅƪƛ ƛ ǊƽȍƴŜ ǘŜƳŀǘȅ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ŜǘȅƪŊ ōȅƱȅ ǿ ŎŜƴǘǊǳƳ ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴƛŀΦ ² ǇƭŀƴƛŜ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƧŀƪƻǏciŊ 

szkolnictwa w Bergen na lata 2013-2016 ǇƻŘƪǊŜǏƭŀ ǎƛť ǊƻȊǿƽƧ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ L¢ ƛ ǊƻȊǿƽƧ 

kszǘŀƱŎŜƴƛŀ ǿ ƻǇŀǊŎƛǳ ƻ ǊƻȊǿƛŊzania e-learningƻǿŜΦ !ƪǘȅǿƴŜ ǳȍȅǿŀƴƛŜ LƴǘŜǊƴŜǘǳ Řƻ ŎŜƭƽǿ 

ŜŘǳƪŀŎȅƧƴȅŎƘ ǎǘŀǿƛŀ ŘȊƛŜŎƛ ƛ ƳƱƻŘȊƛŜȍ ǿ ǎȅǘǳŀŎƧŀŎƘΣ ƪǘƽǊŜ ƳƻƎŊ ƳƛŜŏ ǿ ǎƻōƛŜ ǇŜǿƛŜƴ ŜƭŜƳŜƴǘ ŜǘȅŎȊƴȅΣ 

etyƪŊ w przestrȊŜƴƛ ŎȅŦǊƻǿŜƧΦ aƻȍŜ ǘƻ ƳƛŜŏ ƴǇΦ ȊǿƛŊȊŜƪ Ȋ ǿȅƎƱŀǎȊŀƴƛŜƳ ƻǇinii na forach, ƻŎŜƴŊ ȋǊƽŘŜƱ 
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ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛΣ αƴŜǘȅƪƛŜǘŊέΦ {ƪǳǘŜƪ ƧŜǎǘ ǘŀƪƛΣ ȍŜ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ w obszarze komunikacji podejmowane ǎŊ 

ǿ ǎȊƪƻƱŀŎƘ ŘȅǎƪǳǎƧŜ ƳŀƧŊce na celu ǇƻǎȊŜǊȊŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ƛ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏci ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ w zakresie etyki 

ǿ ǏǿƛŜŎƛŜ ŎȅŦǊƻǿȅƳΦ  

W DepaǊǘŀƳŜƴǘŀŎƘ Cƛƴŀƴǎƽǿ ƛ bƛŜǊǳŎƘƻƳƻǏŎƛ Σ wƻȊǿƻƧǳ aƛŀǎǘŀ ƛ hŎƘǊƻƴȅ |rodowiska oraz 

aƛŜǎȊƪŀƭƴƛŎǘǿŀΣ hǇƛŜƪƛ {ǇƻƱŜŎȊƴŜƧ ƛ tƭŀƴƻǿŀƴƛŀ trzestrzennego, refleksja etyczna jest podejmowana 

ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ƪƛŜǊƻǿƴƛŎǘǿŀ ǿȅŘȊƛŀƱƽw i sekcji. tƻŘŜƧƳƻǿŀƴŜ ǎŊ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ǳǎƱug takie 

ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ Ƨŀƪ αƎǊȅ ŜǘȅŎȊƴŜέΣ ǳȍȅǿŀƴŜ ǎŊ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ Ƨŀƪ ƴǇΦ αƪƻƱo poszukiwania zagadnieƵ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘέ 

 ŎȊȅ αǊŜŦƭŜƪǎƧŜ ŜǘȅŎȊƴŜέ ǿ ŎŜƭǳ ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŎƛ ǘŜƳŀǘǳ ƛ ǿƛŜŘȊy w zakresie komunalnych 

ǎǘŀƴŘŀǊŘƽǿ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘΦ hǊƎŀƴƛzƻǿŀƴŜ ōȅƱȅ ƭƛŎzne seminaria z prezentacjami ǇƻŘŜƧƳǳƧŊŎȅƳƛ ǘŜƳŀǘȅƪť 

Ŝǘȅƪƛ ǿ ǏwiadŎȊŜƴƛǳ ǳǎƱug.  

wȅǎǳƴŜƪ нΦ YƻƱƻ ƪǿŜǎǘƛƛ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘ ǳȍȅǿŀƴŜ ǿ .ŜǊƎŜƴ 

¾ǊƽŘƱƻΥ hǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ ǿƱŀǎƴŜ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜΥ 

http://www.ks.no/PageFiles/16752/AnnaMThorbjornsen.pdf.  

{ǇƻǏǊƽŘ ƪƻƳǳƴŀƭƴȅŎƘ ǎǇŜŎƧŀƭƛǎǘƽǿ ds. HR, trzy ƻǎƻōȅ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊ formalne kwalifikacje jako αdoradcy 

ds. etykiέΦ 5ǿƛŜ ƴƻǿŜ ƻǎƻōȅ ǇƻŘƧťƱȅ ƪszǘŀƱŎŜƴƛŜ ǿ ǘȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜΣ ƻŦŜǊƻǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ǿȅŘȊƛŀƱ Zdrowia  

i OpƛŜƪƛ {ǇƻƱecznej. wƻǎƴŊce zapotrzebowanie w tym temacie sprŀǿƛƱƻΣ ȍŜ Ŝǘȅƪŀ Ƨŀƪƻ ǘŜƳŀǘ ōȅƱŀ 

wpisana jako priorytet Řƭŀ ŘȊƛŀƱŀƵ HR gminy w 2014. 

9ǘȅƪŀ ƧŜǎǘ ǊƽǿƴƛŜȍ ƧŜŘƴȅƳ Ȋ ǘŜƳŀǘƽǿ ƻōƻǿƛŊȊƪƻǿŜƎƻ ǎȊƪƻƭŜƴƛŀ ƻōŜƧƳǳƧŊcego wszystkich 

ƴƻǿƻȊŀǘǊǳŘƴƛƻƴȅŎƘ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ gminy, organizowanego Řǿŀ ǊŀȊȅ ǿ ǊƻƪǳΦ wƽǿƴƛŜȍ ƻōƻǿƛŊzkowe 

szkolenie dla nowo zatrudnionych ƳŀƴŀƎŜǊƽǿ jednostek miejskichΣ Ƨǳȍ ǿ ǇƛŜǊǿǎȊȅƳ Ȋ ǇƛťŎƛǳ dni 

ǎȊƪƻƭŜƴƛŀ ȊŀǿƛŜǊŀ ǘŜƳŀǘ ǿŀǊǘƻǏci etycznych. 44 

hƳƽǿƛƻƴŀ ǘǳǘŀƧ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ƧŜǎǘ ŘƻǏŏ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅƳ ǇǊȊȅƪƱŀŘŜƳΣ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅƳ ǘŜƳŀǘǳΣ ƪǘƽǊȅ ǇƻƧŀǿƛŀ ǎƛť 

ǿ ƪǊŀƧŀŎƘ ǿȅǎƻŎŜ ǊƻȊǿƛƴƛťǘȅŎƘΣ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ƻ ǿȅǎƻƪƛƳ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ŘƻŎƘƻŘǳΣ ƪǘƽǊȅ ǎǇǊŀǿƛŀ ȍŜ ƧŜǎǘ 

ŎȊŀǎ ƛ Ȋŀǎƻōȅ ƴŀ ȊŀƧƳƻǿŀƴƛŜ ǎƛť ƻōǎȊŜǊƴƛŜ ǘŀƪƛƳƛ ǘŜƳŀǘŀƳƛΦ  

bƛŜƳƴƛŜƧ ƧŜŘƴŀƪΣ Ƨŀƪ ǿ ƪŀȍŘȅƳ ǇǊȊȅƪƱŀŘȊƛŜΣ ŎƘƻŘȊƛƱƻ ƻ ǇƻƪŀȊŀƴƛŜ ǘǊŜǏŎƛ ǇǊȊȅƪƱŀŘƻǿŜƧ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƻǊŀȊ 

ǎǇƻǎƻōǳΣ ǿ Ƨŀƪƛ ƧŜƧ ǿȅƴƛƪƛ ǿǇƱȅǿŀƧŊ ƴŀ ŘŀƭǎȊŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΣ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴƛŜ ȊƳƛŜǊȊŀƧŊŎ Řƻ ǇƻƭŜǇǎȊŀƴƛŀ ƧŀƪƻǏŎƛ 

ŦǳƴƪŎƧƻƴƻǿŀƴƛŀ ǳǎƱǳƎ ƪƻƳǳƴŀƭƴȅŎƘ ǿ ƎƳƛƴŀŎƘΦ  

 

                                                           
44http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Samarbeid-for-etisk-kompetanseheving/Gode-

eksempler/Systematisk-etikkarbeid-i-Bergen-kommune/ 

http://www.ks.no/PageFiles/16752/AnnaMThorbjornsen.pdf
http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Samarbeid-for-etisk-kompetanseheving/Gode-eksempler/Systematisk-etikkarbeid-i-Bergen-kommune/
http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Samarbeid-for-etisk-kompetanseheving/Gode-eksempler/Systematisk-etikkarbeid-i-Bergen-kommune/
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aŀŎƛŜƧ YƻƭŎȊȅƵǎƪƛ45 

²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿȅƴƛƪƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ 

rozwojowej w Norwegii 

Wprowadzenie 
bƛƴƛŜƧǎȊȅ ŀǊǘȅƪǳƱ Ƴŀ ƴŀ ŎŜƭǳ ƻǇƛǎŀƴƛŜ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƴƛŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƻŎƘƻŘȊŊŎŜƧ 

Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴŀ ǇƻǘǊȊŜōȅ ǎȅǎǘŜƳǳ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ǊƻȊǿƻƧƻǿŜƧ ǿ bƻǊǿŜƎƛƛΦ WŜǎǘ ƻƴ ŜŦŜƪǘŜƳ ǇǊƻƧŜƪǘǳ 

ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ŘǿǳǎǘǊƻƴƴŜƧΣ ƪǘƽǊȅ ƧŜǎǘ ǿŘǊŀȍŀƴȅ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜƎƻ CǳƴŘŀŎƧƛ L59! wƻȊǿƻƧǳ 

ǇǘΦ α²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ς ƳŜŎƘŀƴƛȊƳȅ ƴŀŘȊƻǊǳ ƻōȅǿŀǘŜƭǎƪƛŜƎƻέΦ  

hōŀ ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŎƛŀ ǎŊ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳǳ hōȅǿŀǘŜƭŜ Řƭŀ 5ŜƳƻƪǊŀŎƧƛ CǳƴŘŀŎƧƛ  

ƛƳΦ {ǘŜŦŀƴŀ .ŀǘƻǊŜƎƻ ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴŜƎƻ Ȋ aŜŎƘŀƴƛȊƳǳ CƛƴŀƴǎƻǿŜƎƻ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ hōǎȊŀǊǳ 

DƻǎǇƻŘŀǊŎȊŜƎƻΦ 

tƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴŜ ŦŀȊȅ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜƎƻ ƻǊŀȊ ǿƴƛƻǎƪƛ ȊƻǎǘŀƱȅ ƻƳƽǿƛƻƴŜ ǿ ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƧ 

ǇǳōƭƛƪŀŎƧƛΦ tǊŜȊŜƴǘƻǿŀƴȅ ŀǊǘȅƪǳƱ ǎǘŀƴƻǿƛ ǇŜǿƴŜƎƻ ǊƻŘȊŀƧǳ αƪƭŀƳǊťέ ǎǇƛƴŀƧŊŎŊ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ 

ǇǊȊŜȊ CǳƴŘŀŎƧť ƻŘ ƳŀǊŎŀ нлмп ǊΦ 

²ȅōƽǊ bƻǊǿŜƎƛƛΣ Ƨŀƪƻ ǇŀǊǘƴŜǊŀ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǳΣ ǇƻŘȅƪǘƻǿŀƴȅ ōȅƱ ƳΦƛƴΦ ŎƘťŎƛŊ ȊŜǎǘŀǿƛŜƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ 

ŘȊƛŀƱŀƵ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ŘǿƽŎƘ ŦŀȊ ǇǊƻƧŜƪǘǳ Ȋ ǿƛŜŘȊŊ ƛ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀƳƛ ƴŀ ǘŜƳŀǘ 

ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƻŎƘƻŘȊŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ȋ ƪǊŀƧǳ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŊŎŜƎƻ ǎƛť ǊƻȊōǳŘƻǿŀƴŊ ǘǊŀŘȅŎƧŊ  

ƛ ƪǳƭǘǳǊŊ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŊ όwƻƳŀƴƻǿ нлмрΥпр ύΣŀ ǘŀƪȍŜ ǿȅǎƻƪƛƳ ƪŀǇƛǘŀƱŜƳ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅƳΦ  

² Ǌƻƪǳ нлмп bƻǊǿŜƎƛŀ ōȅƱŀ ǇƻƴŀŘǘƻ ƴŀ ǘǊȊŜŎƛƳ ƳƛŜƧǎŎǳ ǿǏǊƽŘ ǇŀƵǎǘǿ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊŎȅŎƘ ǎǘŀǘǳǎ ŎȊƱƻƴƪŀ  

ǿ YƻƳƛǘŜŎƛŜ tƻƳƻŎȅ wƻȊǿƻƧƻǿŜƧ h9/546Σ  ƧŜǏƭƛ ŎƘƻŘȊƛ ƻ ǿȅǎƻƪƻǏŏ ǳŘȊƛŜƭƻƴŜƧ ǇƻƳƻŎȅ ǊƻȊǿƻƧƻǿŜƧΣ  

ǿ ǎǘƻǎǳƴƪǳ Řƻ ŘƻŎƘƻŘǳ ƴŀǊƻŘƻǿŜƎƻ όлΣфф҈Σ ǿƻōŜŎ ƴǇΦ лΣлу҈ tƻƭǎƪƛύ όh9/5Υ нлмрύ ǎǘŊŘ ǘŜƳŀǘȅƪŀ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ǘȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊƴŀƭŀȊƱŀ ǎƛť ǿ ƻōǎȊŀǊȊŜ ƴŀǎȊȅŎƘ ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƵΣ ǿǇƛǎǳƧŊŎ ǎƛť ǇƻƴƛŜƪŊŘ ǿ Řǿŀ 

ƛǎǘƻǘƴŜ ǿȅŘŀǊȊŜƴƛŀΦ wƻƪ нлмр ȊƻǎǘŀƱ ōƻǿƛŜƳ ƻƎƱƻǎȊƻƴȅ aƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿȅƳ wƻƪƛŜƳ 9ǿŀƭǳŀŎƧƛ47Σ  

ŀ ǘŀƪȍŜ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛƳ wƻƪƛŜƳ ƴŀ ǊȊŜŎȊ wƻȊǿƻƧǳ48Φ  

tƻŘǎǘŀǿŊ Řƻ ƻǇǊŀŎƻǿŀƴƛŀ ǘŜƎƻ ŀǊǘȅƪǳƱǳ ǎǘŀƱƻ ǎƛť ōŀŘŀƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜΣ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ƴŀ ȊƭŜŎŜƴƛŜ 

bƻǊŀŘΣ ƴƻǊǿŜǎƪƛŜƧ ŀƎŜƴŎƧƛ ǇƻŘƭŜƎŀƧŊŎŜƧ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿǳ {ǇǊŀǿ ½ŀƎǊŀƴƛŎȊƴȅŎƘ bƻǊǿŜƎƛƛΣ ƪǘƽǊŜƧ ȊŀŘŀƴƛŀ 

ȊƻǎǘŀƱȅ ǇǊȊȅōƭƛȍƻƴŜ ǿ ŘŀƭǎȊŜƧ ŎȊťǏŎƛ ŀǊǘȅƪǳƱǳΦ ²ǎǇƻƳƴƛŀƴŜ ōŀŘŀƴƛŜ ƳƛŀƱƻ ƴŀ ŎŜƭǳ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊŜƴƛŜ  

ƴŀ ǇȅǘŀƴƛŜΣ ŎȊȅ ƛ ǿ Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ǿȅƴƛƪƛ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴŜ ǎŊ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ǳŎȊŜƴƛŀ  

ǎƛť ƻǊŀȊ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛŀ ŘŜŎȅȊƧƛ49Φ /Ƙƻŏ ƻƳŀǿƛŀƴŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ȊƻǎǘŀƱ ƻǇǳōƭƛƪƻǿŀƴŀ ǿ Ǌƻƪǳ нлмнΣ ǿƛŜƭŜ  

Ȋ ƧŜƧ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ǿ ŘŀƭǎȊȅƳ ŎƛŊƎǳ ȊŀŎƘƻǿǳƧŜ ŀƪǘǳŀƭƴƻǏŏΣ ƻ ŎȊȅƳ ǏǿƛŀŘŎȊȅŏ ƳƻȍŜ ƳΦƛƴΦ ǳŘƻǎǘťǇƴƛƻƴȅ 

ƴƛŜŘŀǿƴƻ ǇǊȊŜȊ bƻǊŀŘ ǊŀǇƻǊǘ ǇǘΦ 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ƻŦ bƻǊǿŜƎƛŀƴ 5ŜǾŜƭƻǇƳŜƴǘ /ƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴΦ !ƴƴǳŀƭ ǊŜǇƻǊǘ 

                                                           
45 Fundacja IDEA Rozwoju 
46 Komitet Pomocy Rozwojowej (ang. Development Assistance Committee - 5!/ύ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀ Ȋŀ ƪƻƻǊŘȅƴŀŎƧť 
ǇƻƳƻŎȅΣ ƧŀƪŊ ǇŀƵǎǘǿŀ ǊƻȊǿƛƴƛťǘŜ ǳŘȊƛŜƭŀƧŊ ƪǊŀƧƻƳ ǊƻȊǿƛƧŀƧŊŎȅƳ ǎƛťΣ ōŊŘȋ ōťŘŊŎȅƳ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀŎƧƛΦ 
47 Celem ustanowienia aƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿŜƎƻ Roku Ewaluacji jest promocja ewaluacji oraz polityki opartej na 
dowodach (evidence-based policy making) na poziomƛŜ ƳƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿȅƳ, regionalnym, krajowym i lokalnym. 
Za: Background document International Year of Evaluation events scheduled (UNEG) 
www.unevaluation.org/document/download/2145 όŘƻǎǘťǇ 10.07.2015) 
48 ²ƛťŎŜƧ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƴŀ https://europa.eu/eyd2015/pl/content/about-2015 όŘƻǎǘťǇ млΦлтΦнлмрύ 
49 tŜƱƴȅ ǘŜƪǎǘ ōŀŘŀƴƛŀ ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť ƴŀ ǎǘǊƻƴƛŜΥ 
http://www.oecd.org/derec/norway/NORWAY_Use%20of%20Evaluation%20in%20the%20Norwegain%20Deve
lopment%20Cooperation%20System.pdf όŘƻǎǘťǇ мсΦлтΦнлмр ǊΦύ 

http://www.unevaluation.org/document/download/2145
https://europa.eu/eyd2015/pl/content/about-2015
http://www.oecd.org/derec/norway/NORWAY_Use%20of%20Evaluation%20in%20the%20Norwegain%20Development%20Cooperation%20System.pdf
http://www.oecd.org/derec/norway/NORWAY_Use%20of%20Evaluation%20in%20the%20Norwegain%20Development%20Cooperation%20System.pdf
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нлмпκмр50Σ ƪǘƽǊȅ ǿ ŘŀƭǎȊȅƳ ŎƛŊƎǳ ǿǎƪŀȊǳƧŜ ƴŀ ƛǎǘƴƛŜƴƛŜ ǇǊƻōƭŜƳǳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ 

ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŀƴȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ όbƻǊŀŘ нлмрΥфύΦ 

² ǊŀƳŀŎƘ ŀǊǘȅƪǳƱǳ ȊƻǎǘŀƱȅ ƻƳƽǿƛƻƴŜ ƴŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊŜ ǿƴƛƻǎƪƛ Ȋ ǿǿΦ ǊŀǇƻǊǘǳ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƎƻΣ  

ǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ǘŜΣ ƪǘƽǊŜ ƳŀƧŊ ǿǇƱȅǿ όƴŜƎŀǘȅǿƴȅ ōŊŘȋ ǇƻȊȅǘȅǿƴȅύ ƴŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵ 

ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ƳŀƧŊ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ǳƴƛǿŜǊǎŀƭƴȅΣ ǘƧΦ ƴƛŜ ƻŘƴƻǎȊŊ ǎƛť ƧŜŘȅƴƛŜ Řƻ ǎǇŜŎȅŦƛƪƛ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ 

ǊƻȊǿƻƧƻǿŜƧΦ ½ƻǎǘŀƱȅ ƻƴŜ ǇƻǇǊȊŜŘȊƻƴŜ ƪǊƽǘƪƛƳ ƻǇƛǎŜƳ ǎŀƳŜƧ !ƎŜƴŎƧƛ ƻǊŀȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǎȅǎǘŜƳǳ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ 

Czym jest Norad i jak zorganizowany jest system ewaluacji? 

bƻǊŀŘ ǘƻ bƻǊǿŜǎƪŀ !ƎŜƴŎƧŀ ²ǎǇƽƱǇǊŀŎȅ wƻȊǿƻƧƻǿŜƧΣ ƪǘƽǊŀ Ƴŀ ƴŀ ŎŜƭǳ ŘōŀƴƛŜ ƻ ǘƻΣ ōȅ ƴƻǊǿŜǎƪƛŜ ǏǊƻŘƪƛ 

ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŜ ƴŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ǊƻȊǿƻƧƻǿŜƧ ōȅƱȅ ǿȅŘŀǘƪƻǿŀƴŜ ǿ ǎǇƻǎƽō ǿƱŀǏŎƛǿȅ  

ƛ ǊȊŜǘŜƭƴȅΦ bƻǊŀŘ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀ ǊƽǿƴƛŜȍ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜƧ ǇƻƳƻŎȅ ƴƻǊǿŜǎƪƛŜƧ ƻǇƛƴƛƛ 

ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧΦ !ƎŜƴŎƧŀΣ Ŏƻ Řƻ ȊŀǎŀŘȅΣ ǇƻŘƭŜƎŀ ƴƻǊǿŜǎƪƛŜƳǳ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿǳ {ǇǊŀǿ ½ŀƎǊŀƴƛŎȊƴȅŎƘ όa{½ύΣ 

ƴŀǘƻƳƛŀǎǘ ǿ ƪǿŜǎǘƛƛ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜƧ ƴƻǊǿŜǎƪƛŜƧ ƳƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿŜƧ ƛƴƛŎƧŀǘȅǿȅ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƻŎƘǊƻƴȅ ƪƭƛƳŀǘǳ  

ƛ ƭŀǎƽǿ όbL/CLύΣ ǇƻŘƭŜƎŀ ƻƴŀ aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿǳ YƭƛƳŀǘǳ ƛ |ǊƻŘƻǿƛǎƪŀΦ bƻǊŀŘ ǊŜŀƭƛȊǳƧŜ ȊŀŘŀƴƛŀ ŘƻǊŀŘŎȊŜ  

ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ǊƻȊǿƻƧƻǿŜƧ ƻǊŀȊ ƳƻƴƛǘƻǊǳƧŜ ƛ Řōŀ ƻ ƧŀƪƻǏŏ ŘȊƛŀƱŀƵ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƛƴƴŜ 

ǇƻŘƳƛƻǘȅΦ hǇǊŀŎƻǿǳƧŜ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧŜΣ ǇƻŘǊťŎȊƴƛƪƛ ƻǊŀȊ ƴƛŜȊōťŘƴŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊȅΦ hŘǇƻǿƛŀŘŀ ǊƽǿƴƛŜȍ  

Ȋŀ ǇǊȊȅȊƴŀǿŀƴƛŜ ǏǊƻŘƪƽǿ ŦƛƴŀƴǎƻǿȅŎƘ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƻƳ ǎǇƻƱŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ƻōȅǿŀǘŜƭǎƪƛŜƎƻ ƻǊŀȊ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƻƳ 

ƴŀǳƪƻǿƻπōŀŘŀǿŎȊȅƳΣ ƪǘƽǊŜ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎǳƧŊ Ȋ ǇŀǊǘƴŜǊŀƳƛ ǿ ƪǊŀƧŀŎƘ ǇƻǘǊȊŜōǳƧŊŎȅŎƘ ǿǎǇŀǊŎƛŀΦ  

½Ŝ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ǘŜƳŀǘȅƪť ǇǊƻƧŜƪǘǳ ƻǊŀȊ ȊƴŀŎȊŜƴƛŜ Řƭŀ ŘŀƭǎȊȅŎƘ ǊƻȊǿŀȍŀƵΣ ƴŀƧōŀǊŘȊƛŜƧ ƛǎǘƻǘƴȅƳ ȊŀŘŀƴƛŜƳ 

ǇǊȊȅŘȊƛŜƭƻƴȅƳ bƻǊŀŘ ƧŜǎǘ ƧŜŘƴŀƪ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ŘȊƛŀƱŀƵ ǊƻȊǿƻƧƻǿȅŎƘ ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ  

Ȋ ƴƻǊǿŜǎƪƛŜƎƻ ōǳŘȍŜǘǳΦ 9ǿŀƭǳŀŎƧŜ ǘŜ ƳŀƧŊ ƴŀ ŎŜƭǳ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƧť ǿȅƴƛƪƽǿ Ƨǳȍ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ  

ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ǊƻȊǿƻƧƻǿŜƧΣ ƎǊƻƳŀŘȊŜƴƛŜ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ ƴŀ ǇǊȊȅǎȊƱƻǏŏΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǎǘŀƴƻǿƛŊ ȋǊƽŘƱŀ 

ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƴǘΦ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜƎƻ ǿǎǇŀǊŎƛŀ Řƭŀ ƴƻǊǿŜǎƪƛŎƘ ǿƱŀŘȊ ƻǊŀȊ ƻǇƛƴƛƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧΦ ½ŀ ǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛŜ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ bƻǊŀŘ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘ 9ǿŀƭǳŀŎƧƛ ό59ύΣ ƪǘƽǊŜƳǳ ǇƻǿƛŜǊȊƻƴƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧť ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ 

ǿȅŘŀǘƪƽǿ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ hŦƛŎƧŀƭƴŊ tƻƳƻŎŊ wƻȊǿƻƧƻǿŊ όŀƴƎΦ hŦŦƛŎƛŀƭ 5ŜǾŜƭƻǇƳŜƴǘ !ǎǎƛǎǘŀƴŎŜΣ h5!ύΣ 

ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ Ȋ ōǳŘȍŜǘǳ a{½Φ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘ Ƴŀ ǊƽǿƴƛŜȍ Ȋŀ ȊŀŘŀƴƛŜ ƎǊƻƳŀŘȊŜƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ǇƻŎƘƻŘȊŊŎŜƧ 

Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƵ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ǎƪƛŜǊƻǿŀƴȅŎƘ ȊŀǊƽǿƴƻ  

Řƻ ŘŜŎȅŘŜƴǘƽǿΣ Ƨŀƪ ƛ ƻǇƛƴƛƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧΦ  

9ǿŀƭǳŀŎƧŜ ǎŊ ȊƭŜŎŀƴŜ ƪƻƴǎǳƭǘŀƴǘƻƳ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅƳΣ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿ ƛŎƘ ǇǊŀŎŀŎƘ ǿǎǇƛŜǊŀƧŊ ǇǊŀŎƻǿƴƛŎȅ a{½Σ 

bƻǊŀŘ ƻǊŀȊ ŀƳōŀǎŀŘΣ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎ ƴƛŜȊōťŘƴȅŎƘ ŘŀƴȅŎƘΦ YƻƴǎǳƭǘŀƴŎƛ ǿȅōƛŜǊŀƴƛ ǎŊ ǿ ƻǘǿŀǊǘŜƧ 

ǇǊƻŎŜŘǳǊȊŜ ƳƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿȅŎƘ ȊŀƳƽǿƛŜƵ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΦ ¦ŘȊƛŀƱ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘǳ ǿ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛǳ 

ǎŀƳȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ƳƻȍƭƛǿȅΣ ƻ ƛƭŜ ƴƛŜ ƴŀǊǳǎȊŀ ƻƴ ƴŜǳǘǊŀƭƴƻǏŎƛ ƛ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ŜƪǎǇŜǊǘƽǿΦ  

5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘ 9ǿŀƭǳŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ǊƽǿƴƛŜȍ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴȅ ǿ ƪƻƵŎƻǿȅ ŜǘŀǇ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ōŀŘŀƴƛŀΣ ǘƧΦ ƎǊƻƳŀŘȊƛ 

ǳǿŀƎƛ Řƻ ǿǎǘťǇƴȅŎƘ ǿŜǊǎƧƛ ǊŀǇƻǊǘƽǿΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎȊȅ ǿ ƪƻƴǘŀƪǘŀŎƘ ǿȅƪƻƴŀǿŎȅ Ȋ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧŀƳƛ 

ȊƎƱŀǎȊŀƧŊŎȅƳƛ ǳǿŀƎƛ ς a{½Σ ǎŀƳȅƳ bƻǊŀŘΣ ŀƳōŀǎŀŘŀƳƛ ƭǳō ƛƴƴȅƳƛ ǇƻŘƳƛƻǘŀƳƛΣ ƪǘƽǊŜ ōǊŀƱȅ ǳŘȊƛŀƱ  

ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ǇǊȊȅƧƳƻǿŀƴƛŀ ǿǎǘťǇƴŜƎƻ ǊŀǇƻǊǘǳΦ 

wƻƭŀ 59 ƴŀ ǘȅƳ ǎƛť ƧŜŘƴŀƪ ƴƛŜ ƪƻƵŎȊȅΦ ² ƳƻƳŜƴŎƛŜ ƻŘōƛƻǊǳ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜƎƻ  ōŀŘŀƴƛŀ ƻǇǊŀŎƻǿǳƧŜ  

ƻƴ ƴƻǘŀǘƪť ǇƻŘǎǳƳƻǿǳƧŊŎŊ ǿƴƛƻǎƪƛ ƛ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ȋ ƴƛŜƎƻ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎŜΣ ƪǘƽǊŀ ȊŀǿƛŜǊŀ ǊƽǿƴƛŜȍ 

ǇǊƻǇƻȊȅŎƧť ƪƻƭŜƧƴȅŎƘ ƪǊƻƪƽǿ Řƻ ǇƻŘƧťŎƛŀΦ bƻǘŀǘƪŀ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜƪŀȊȅǿŀƴŀ ǇǊȊŜȊ 5ȅǊŜƪǘƻǊŀ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘǳ 

9ǿŀƭǳŀŎƧƛ Řƻ {ŜƪǊŜǘŀǊȊŀ DŜƴŜǊŀƭƴŜƎƻ ǿ a{½ Ȋŀ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ 5ȅǊŜƪǘƻǊŀ DŜƴŜǊŀƭƴŜƎƻ bƻǊŀŘΣ  

ƪǘƽǊȅ Ƴŀ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ȊƎƱƻǎȊŜƴƛŀ ǎǿƻƛŎƘ ǳǿŀƎ Řƻ ƳŀǘŜǊƛŀƱǳΦ bŀ ǘȅƳ ŜǘŀǇƛŜ ƛƴƛŎƧŀǘȅǿť ǇǊȊŜƧƳǳƧŜ a{½Σ 

ƪǘƽǊŜ ƻƪǊŜǏƭŀ ƪǿŜǎǘƛŜ ǿȅƳŀƎŀƧŊŎŜ ŘȊƛŀƱŀƵ ƴŀǎǘťǇŎȊȅŎƘ ǿǊŀȊ ȊŜ ǿǎƪŀȊŀƴƛŜƳ ǇƻŘƳƛƻǘƽǿ 

ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ƻƪǊŜǏƭŜƴƛŜƳ ƘŀǊƳƻƴƻƎǊŀƳǳ ƛŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛΦ ² ŎƛŊƎǳ ǎȊŜǏŎƛǳ ǘȅƎƻŘƴƛ 

                                                           
50 http://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2015/annual-report-2014-evaluation-of-norwegian-
development-cooperation/ όŘƻǎǘťǇ мтΦлтΦнлмр ǊΦύ 
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http://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2015/annual-report-2014-evaluation-of-norwegian-development-cooperation/


63 
 
 

ƻǇǊŀŎƻǿȅǿŀƴȅ ƧŜǎǘ Ǉƭŀƴ ŘȊƛŀƱŀƵ ƴŀǎǘťǇŎȊȅŎƘΣ ŀ ǿ ŎƛŊƎǳ Ǌƻƪǳ ƻŘ ƧŜƎƻ ǇǳōƭƛƪŀŎƧƛ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀ 

ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴŀ Ȋŀ ƛŎƘ ǿŘǊŀȍŀƴƛŜ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴŀ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜƪŀȊŀŏ {ŜƪǊŜǘŀǊȊƻǿƛ DŜƴŜǊŀƭƴŜƳǳ a{½ ǊŀǇƻǊǘ  

Ȋ ǇƻŘƧťǘȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵΣ ōťŘŊŎȅŎƘ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŊ ƴŀ ǿƴƛƻǎƪƛ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ 

½ Ǉǳƴƪǘǳ ǿƛŘȊŜƴƛŀ ǇƻǎȊǳƪƛǿŀƴƛŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ƴŀ ǇȅǘŀƴƛŜ ƻŘƴƻǏƴƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ  

ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ Ǉƭŀƴƻǿŀƴƛŀ ƛ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΣ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŏ bƻǊŀŘ ƻƪŀȊŀƱŀ ǎƛť ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ 

ƛƴǘŜǊŜǎǳƧŊŎŀ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ǇƻŘƧťǘŜ ǇǊȊŜȊ !ƎŜƴŎƧť ǇǊƽōȅ ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴƛŀ ǎǇƻǎƻōǳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ 

ǿƴƛƻǎƪƽǿ ȊŜ ȊƭŜŎŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƴƛŊ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ ² ǘȅƳ ŎŜƭǳ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ȊƻǎǘŀƱƻ ōŀŘŀƴƛŜΣ ǿ ǊŀƳŀŎƘ 

ƪǘƽǊŜƎƻ ǇƻŘƧťǘƻ ǎƛť ƻŎŜƴȅ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŊŎŜƎƻ  ǎȅǎǘŜƳǳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ǿƱŊŎȊŀƧŊŎ  

ǿ ǘƻ ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘŊ ǿŜǊȅŦƛƪŀŎƧťΣ ǿ Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ǘŀ ǿƛŜŘȊŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴŀΦ .ŀŘŀƴƛŜ ǇƻȊǿƻƭƛƱƻ ǊƽǿƴƛŜȍ 

ǿȅǎŜƭŜƪŎƧƻƴƻǿŀŏ ƎƱƽǿƴŜ ŎȊȅƴƴƛƪƛΣ ƪǘƽǊŜ ƳƻƎŊ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀŏ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ 

ǇƱȅƴŊŎȅŎƘ Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΦ  

.ŀŘŀƴƛŜ ȊƻǎǘŀƱƻ ǇƻŘȊƛŜƭƻƴŜ ƴŀ Řǿŀ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘȅ ς ƧŜŘŜƴ ǇƻǏǿƛťŎƻƴȅ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛǳ ǿƛŜŘȊȅ  

Ȋ ǇƻƧŜŘȅƴŎȊȅŎƘ ǊŀǇƻǊǘƽǿΣ ŘǊǳƎƛ ƪǿŜǎǘƛƻƳ ǎȅǎǘŜƳƻǿȅƳ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅƳ ǎƛťƎŀƴƛŀ Ǉƻ ǿƛŜŘȊť Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ  

² ǊŀƳŀŎƘ ǇƛŜǊǿǎȊŜƎƻ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘǳ ƎƱƽǿƴȅƳ ȋǊƽŘƱŜƳ ŘŀƴȅŎƘ ōȅƱȅ ǎǘǳŘƛŀ ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿΣ ƪǘƽǊŜ ƻǇƛŜǊŀƱȅ 

ǎƛť ƴŀ ǿȅǿƛŀŘŀŎƘ ǇƽƱǳǎǘǊǳƪǘǳǊȅȊƻǿŀƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ŀƴŀƭƛȊƛŜ ŘŀƴȅŎƘ ȊŀǎǘŀƴȅŎƘΦ tƻƴŀŘǘƻΣ ƴŀ ŜǘŀǇƛŜ ǿȅōƻǊǳ 

ōŀŘŀƵ Řƻ ƻōƧťŎƛŀ ǎǘǳŘƛǳƳ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳΣ ƻŘōȅƱȅ ǎƛť ǿȅǿƛŀŘȅ Ȋ ǳǊȊťŘƴƛƪŀƳƛ a{½ ƻǊŀȊ bƻǊŀŘΦ 

¦ȊǳǇŜƱƴƛŜƴƛŜƳ ǿǿΦ ƳŜǘƻŘ ōȅƱŀ ŀƴŀƭƛȊŀ ŎȅǘƻǿŀƵΣ ƪǘƽǊŀ ƳƛŀƱŀ ǇƻƳƽŎ ƻƪǊŜǏƭƛŏΣ ǿ ƧŀƪƛƳ ǎǘƻǇƴƛǳ ōŀŘŀƴƛŀ 

ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴŜΣ ƳΦƛƴΦ ŘȊƛťƪƛ ǎǇǊŀǿŘȊŜƴƛǳ Ƨŀƪƛ ōȅƱ ƳŜŘƛŀƭƴȅ ƻŘȊŜǿ Ǉƻ ƛŎƘ ǇǳōƭƛƪŀŎƧƛΦ 

² ǘȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴƻ ȊŀǊƽǿƴƻ ƳŜŘƛŀ ƴƻǊǿŜǎƪƛŜΣ Ƨŀƪ ƛ ǘŜ ǿ ƪǊŀƧŀŎƘ ōťŘŊŎȅŎƘ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘŀƳƛ 

ǿǎǇŀǊŎƛŀΦ 

² ǊŀƳŀŎƘ ŘǊǳƎƛŜƎƻ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘǳΣ ǇƻȊŀ ŀƴŀƭƻƎƛŎȊƴȅƳƛ ǿȅǿƛŀŘŀƳƛ ƻǊŀȊ ŀƴŀƭƛȊŊ ŘŀƴȅŎƘ ȊŀǎǘŀƴȅŎƘ 

ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƻ ǿȅƴƛƪƛ ŀƴƪƛŜǘȅ ǎƪƛŜǊƻǿŀƴŜƧ Řƻ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ a{½Σ bƻǊŀŘ ƻǊŀȊ ŀƳōŀǎŀŘΣ ƪǘƽǊȊȅ ȊŀƧƳƻǿŀƭƛ 

ǎƛť ǿǎǇƽƱǇǊŀŎŊ ǊƻȊǿƻƧƻǿŊΦ !ƴƪƛŜǘŀ ƳƛŀƱŀ Řŀŏ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ƴŀ Ǉȅǘŀƴƛŀ ƻ ǇƻǎǘǊȊŜƎŀƴƛŜ ǇǊȊŜȊ ƴƛŎƘ Ǌƻƭƛ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƻǊŀȊ ǎǇƻǎƻōǳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵΦ hǎǘŀǘƴƛƳ ŜƭŜƳŜƴǘŜƳ ōȅƱŀ ŀƴŀƭƛȊŀ 

ƻǊƎŀƴƛȊŀŎȅƧƴŀΣ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ƪǘƽǊŜƧ ǇƻǊƽǿƴŀƴƻ ǎȅǎǘŜƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ bƻǊŀŘ Ȋ ǎȅǎǘŜƳŀƳƛ ƧŜƧ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƪƽǿ 

ǿ ƛƴƴȅŎƘ ǇŀƵǎǘǿŀŎƘΦ !ƴŀƭƛȊŀ ƳƛŀƱŀ ƴŀ ŎŜƭǳ ȊƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴƛŜ ǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿ ƛ ǊƽȍƴƛŎΣ ƪǘƽǊŜ ƳŀƧŊ 

ǇǊȊŜƱƻȍŜƴƛŜ ƴŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ 5ƻŘŀǘƪƻǿƻ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ŎȊǘŜǊŜŎƘ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǇŀƵǎǘǿΣ ǘƧΦ 5ŀƴƛƛΣ 

{ȊǿŜŎƧƛΣ IƻƭŀƴŘƛƛ ƛ ²ƛŜƭƪƛŜƧ .ǊȅǘŀƴƛƛΣ ōŀŘŀƴƛŜ ǳȊǳǇŜƱƴƛƻƴƻ ǇƻƎƱťōƛƻƴȅƳƛ ǿȅǿƛŀŘŀƳƛ ǘŜƭŜŦƻƴƛŎȊƴȅƳƛ  

Ȋ ƻǎƻōŀƳƛ ƪƛŜǊǳƧŊŎȅƳƛ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀƳƛ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅƳƛ ǿ ǘȅŎƘ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧŀŎƘΦ 

²ȅƴƛƪƛ Ȋ ŀƴŀƭƛȊȅ ƛƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴȅŎƘ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ 
² ǘǊŀƪŎƛŜ ǿȅǿƛŀŘƽǿ ǘŜƭŜŦƻƴƛŎȊƴȅŎƘ ǇƻǇǊƻǎȊƻƴƻ ǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘƽǿ ƻ ǿǎƪŀȊŀƴƛŜ ǊŀǇƻǊǘƽǿΣ ƪǘƽǊŜ ǎǘŀƴƻǿƛƱȅ 
ŘƻōǊȅ ƭǳō ȊƱȅ ǇǊȊȅƪƱŀŘ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ 5ƻ ǎǘǳŘƛƽǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǿȅōǊŀƴƻ 
ŦƛƴŀƭƴƛŜ п ǊŀǇƻǊǘȅ ǎǇƻǏǊƽŘ мф ǿǎƪŀȊŀƴȅŎƘ Ƨŀƪƻ ǿŀǊǘŜ ŀƴŀƭƛȊȅΣ ƻǇƛŜǊŀƧŊŎ ǎƛť ƳΦƛƴΦ ƴŀ ŘŀŎƛŜ ƛŎƘ ǇƻǿǎǘŀƴƛŀΣ 
ǊƻŘȊŀƧǳ ƛ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƻǊŀȊ ǎǇƻǎƻōƛŜ ȊŀƪǿŀƭƛŦƛƪƻǿŀƴƛŀ ƛŎƘ ǇǊȊŜȊ ǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘƽǿ όǘƧΦ ǎǘŀǿƛŀƴƻ  
ƴŀ ǊŀǇƻǊǘȅΣ ƪǘƽǊŜ ǇǊȊŜȊ ƧŜŘƴȅŎƘ ōȅƱȅ ǳȊƴŀǿŀƴŜ Ƨŀƪƻ ǇǊȊȅƪƱŀŘȅ ŘƻōǊŜƎƻ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀΣ ŀ ǇǊȊŜȊ ŘǊǳƎƛŎƘ 
Ƨŀƪƻ ǇǊȊȅƪƱŀŘȅ ƴŜƎŀǘȅǿƴŜΣ Ŏƻ ǇƻȊǿƻƭƛƱƻ ǳŎƘǿȅŎƛŏ ǊƽȍƴŜ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅ ƛƴǘŜǊŜǎŀǊƛǳǎȊȅύΦ  

bŀ ǘŜƧ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ȊƛŘŜƴǘȅŦƛƪƻǿŀƴƻ ŎȊǘŜǊȅ ƎǊǳǇȅ ŎȊȅƴƴƛƪƽǿΣ ƪǘƽǊŜ ƳƻƎŊ ǿǇƱȅǿŀŏ ƴŜƎŀǘȅǿƴƛŜ  
ƴŀ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ ² ǊŀƳŀŎƘ ǇƛŜǊǿǎȊŜƧ Ȋ ƴƛŎƘ ƻƪǊŜǏƭƻƴƻ 
ŜƭŜƳŜƴǘȅ ǿǇƱȅǿŀƧŊŎŜ ƴŀ ƧŀƪƻǏŏ ǊŀǇƻǊǘƽǿΦ ¢ŀΣ ǎŀƳŀ ǿ ǎƻōƛŜΣ ƴƛŜ ōȅƱŀ ǇƻŘǿŀȍŀƴŀΣ ƧŜŘƴŀƪ ǘȅƳ  
Ŏƻ ȊŘŜŎȅŘƻǿŀƴƛŜ ǊȊǳǘƻǿŀƱƻ ƴŀ ŎȊȅǘŜƭƴƻǏŏ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ŀ Ŏƻ Ȋŀ ǘȅƳ ƛŘȊƛŜ ŎƘťŏ ǎƛťƎƴƛťŎƛŀ Ǉƻ ǿƛŜŘȊť ǿ ƴƛŎƘ 
ȊŀǿŀǊǘŊΣ ōȅƱ ǎǘƻǇƛŜƵ ƛŎƘ ǎƪƻƳǇƭƛƪƻǿŀƴƛŀΦ 5ƱǳƎƻǏŏ ǊŀǇƻǊǘƽǿΣ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅ ƧťȊȅƪ ǿ ƴƛŎƘ ǎǘƻǎƻǿŀƴȅ ŎȊȅ 
ƭƛŎȊōŀ ǎƪǊƽǘƽǿ ς ǘƻ ƎƱƽǿƴŜ ŜƭŜƳŜƴǘȅΣ ƪǘƽǊŜ ǿȅƳŀƎŀƧŊ ǇƻǇǊŀǿȅΣ ōȅ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ǎǘŀƱȅ ǎƛť ōŀǊŘȊƛŜƧ 
ǇǊȊȅƧŀȊƴŜ Řƭŀ ƻǎƽō Ǉƻ ƴƛŜ ǎƛťƎŀƧŊŎȅŎƘΦ ² ǘȅƳ ƳƛŜƧǎŎǳ ƴŀƭŜȍȅ ǊƽǿƴƛŜȍ ǇƻŘƪǊŜǏƭƛŏ ȊƴŀŎȊŜƴƛŜ ǎǘǊŜǎȊŎȊŜƵΣ 
Řƻ ƪǘƽǊȅŎƘ ōŀǊŘȊƻ ŎȊťǎǘƻ ǎƛťƎŀƧŊ ƻŘōƛƻǊŎȅΣ ȊŀƴƛƳ ȊŀǇƻȊƴŀƧŊ ǎƛť Ȋ ŎŀƱȅƳ ǊŀǇƻǊǘŜƳ όƭǳō ǿǊťŎȊ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀƧŊ 
ƭŜƪǘǳǊť Řƻ ǘŜƧ ŎȊťǏŎƛ ōŀŘŀƴƛŀύΦ 5ƻōǊȊŜ ƴŀǇƛǎŀƴŜ ǎǘǊŜǎȊŎȊŜƴƛŜ ȊǿƛťƪǎȊŀ ǎȊŀƴǎŜ ƴŀ ǎƛťƎƴƛťŎƛŜ Řƻ ǎŀƳŜƎƻ 
ǊŀǇƻǊǘǳΣ ŀ ǿ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅΣ Ƨŀƪŀ ǎƛť ǿ ƴƛƳ ƪǊȅƧŜΦ {ǘǊŜǎȊŎȊŜƴƛŜ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎŜ 
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ƪƭǳŎȊƻǿŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜΣ ƴŀǇƛǎŀƴŜ ǿ ǎǇƻǎƽō ǎȅƴǘŜǘȅŎȊƴȅΣ ƧŜǎǘ ǊƽǿƴƛŜȍ ŘƻōǊŊ ŦƻǊƳŊ ŘƻǘŀǊŎƛŀ Ȋ ǿȅƴƛƪŀƳƛ 
ǇǊŀŎ ȊŜǎǇƻƱǳ ōŀŘŀǿŎȊŜƎƻ Řƻ ƳŜŘƛƽǿΦ 

YƭǳŎȊƻǿȅƳ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŜƳ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƧŀƪƻǏŎƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǎŊ ƧŜŘƴŀƪ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ȋ ƴƛŎƘ ǇƱȅƴŊŎŜΦ 
²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ȊŀǿŀǊǘŜƧ ǿ ōŀŘŀƴƛŀŎƘ ƴƛŜ ōťŘȊƛŜ ƳƻȍƭƛǿŜΣ ƧŜȍŜƭƛ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ōťŘŊ ƴŀǇƛǎŀƴŜ  
ǿ ǎǇƻǎƽō Ȋōȅǘ ƻƎƽƭƴȅΣ ǘǊǳŘƴȅ Řƻ ȊƻǇŜǊŀŎƧƻƴŀƭƛȊƻǿŀƴƛŀ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ƛŎƘ ƧťȊȅƪ ƻǊŀȊ ƴƛŜ Řƻ ƪƻƵŎŀ 
ƻƪǊŜǏƭƻƴȅŎƘ ŀŘǊŜǎŀǘƽǿΦ bŀǿŜǘ ōŀǊŘȊƻ ŘƻōǊȊŜ ƻǇǊŀŎƻǿŀƴŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ƳŀƧŊ ƧŜŘƴŀƪ ƴƛƪƱŜ ǎȊŀƴǎŜ  
ƴŀ ōȅŎƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴȅƳƛΣ ƧŜȍŜƭƛ ƴƛŜ ȊƻǎǘŀƴŊ ǇƻŘƧťǘŜ ƪǊƻƪƛ ǿ ŎŜƭǳ ǳǇƻǿǎȊŜŎƘƴƛŜƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ŘŀƴŜƎƻ 
ǊŀǇƻǊǘǳΦ ² ǘȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ƴƻǊǿŜǎƪƛŜ ǿǎƪŀȊǳƧŊ ƴŀ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŏ ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ ƧŜŘƴŜƎƻ 
ǎǇƻǘƪŀƴƛŀ ƳŀƧŊŎŜƎƻ ƴŀ ŎŜƭǳ ǇƻŘǎǳƳƻǿŀƴƛŜ ǿƴƛƻǎƪƽǿ Ȋ ōŀŘŀƴƛŀΦ hƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŜ ǎƛť  Řƻ ǇƻƧŜŘȅƴŎȊŜƎƻ 
ǎŜƳƛƴŀǊƛǳƳΣ ƧŀƪƪƻƭǿƛŜƪ ǇƻǘǊȊŜōƴŜƎƻΣ ƴƛŜ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ŘƻǘŀǊŎƛŀ Ȋ ǿƛŜŘȊŊΣ ƪǘƽǊŀ ƳƻƎƱŀōȅ  
ōȅŏ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴŀΣ Řƻ ǎȊŜǊǎȊŜƎƻ ƎǊƻƴŀ ƻǎƽōΦ 

YƻƭŜƧƴŀ ƎǊǳǇŀ ŎȊȅƴƴƛƪƽǿ ƻōŜƧƳƻǿŀƱŀ ƪǿŜǎǘƛŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀƭƴŜ ƛ ƻŘƴƻǎƛƱŀ ǎƛť ǿǇǊƻǎǘ Řƻ ǇǊŀƪǘȅƪ 
5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘǳ 9ǿŀƭǳŀŎƧƛ bƻǊŀŘΦ aƻȍƴŀ ƧŜŘƴŀƪ ǿǎƪŀȊŀŏ ƪƛƭƪŀ ǳǿŀǊǳƴƪƻǿŀƵΣ ƪǘƽǊŜ ǇƻȊƻǎǘŀƧŊ 
ǳƴƛǿŜǊǎŀƭƴŜ ƛ ǿȊƛťŎƛŜ ƛŎƘ ǇƻŘ ǳǿŀƎť Ȋ ǇŜǿƴƻǏŎƛŊ ƳƻȍŜ ƳƛŜŏ ǇǊȊŜƱƻȍŜƴƛŜ ƴŀ ƭŜǇǎȊŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ 
ǿƛŜŘȊȅ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ ² ǇƛŜǊǿǎȊŜƧ ƪƻƭŜƧƴƻǏŎƛ ƴŀƭŜȍȅ ǿǎƪŀȊŀŏ ǿƱŀǏŎƛǿƛŜ ƻǇƛǎŀƴȅ ȊŀƪǊŜǎ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ƪǘƽǊȅ 
ǇƻȊǿŀƭŀ ƴŀƳ ƻǘǊȊȅƳŀŏ ǿ ŜŦŜƪŎƛŜ ƪƻƵŎƻǿȅƳ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ƴŀ ǇȅǘŀƴƛŀΣ ƪǘƽǊȅŎƘ ǊȊŜŎȊȅǿƛǏŎƛŜ ǎȊǳƪŀƭƛǏƳȅΦ 
LƴƴȅƳƛ ǎƱƻǿȅΣ ƪƭǳŎȊƻǿŀ ǎǘŀƧŜ ǎƛť ǘǳ Ǌƻƭŀ ƻǇƛǎǳ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘǳ ȊŀƳƽǿƛŜƴƛŀΣ ƻŘƴƻǏƴƛŜ ƪǘƽǊŜƎƻ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ 
bƻǊŀŘ ȊƎƱŀǎȊŀƴŜ ōȅƱȅ ǇŜǿƴŜ ȊŀǎǘǊȊŜȍŜƴƛŀΦ tǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ {ht½ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ǊŜǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀŏ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛ 
ǇƻȊƛƻƳ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿƻǏŎƛΣ ǘŀƪ ōȅ Ȋōȅǘ Řǳȍŀ ƭƛŎȊōŀΣ Ȋōȅǘ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿȅŎƘ ǇȅǘŀƵ ōŀŘŀǿŎȊȅŎƘ όȊŀȊƴŀŎȊƳȅ π 
ƳƛƴƛƳŀƭƴŀΣ Ȋ ǊŜƎǳƱȅ ƻŎȊŜƪǳƧŜƳȅ ǇǊȊŜŎƛŜȍ ƧŜƧ ǊƻȊǎȊŜǊȊŜƴƛŀ ǿ ƻŦŜǊŎƛŜύ ƴƛŜ ǳǘǊǳŘƴƛƱŀ ƴŀƳ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ 
ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ƴŀ ǇǊƻōƭŜƳΣ ƪǘƽǊȅ ŘŜ ŦŀŎǘƻ ƭŜȍŀƱ ǳ ǇƻŘǎǘŀǿ ȊƭŜŎŜƴƛŀ ōŀŘŀƴƛŀΦ 

LǎǘƻǘƴŜ ǿȅŘŀƧŜ ǎƛť ǊƽǿƴƛŜȍ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜ ǇƭŀƴƻǿŀƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ōȅ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƱȅ ƻƴŜ ǿƛŜŘȊť ǇƻǘǊȊŜōƴŊ 
ǿ ŘŀƴȅƳ ƳƻƳŜƴŎƛŜΦ ² ǊŜŀƭƛŀŎƘ ƴƻǊǿŜǎƪƛŎƘ ǿȅƳŀƎŀ ǘƻ ƧŜŘƴŀƪ ƴƛŜƳŀƭ ŘƻǎƪƻƴŀƱŜƧ ƪƻƻǊŘȅƴŀŎƧƛ  
Ȋ ǇǊƻŎŜǎŀƳƛ ŘŜŎȅȊȅƧƴȅƳƛ ȊŀǇŀŘŀƧŊŎȅƳƛ ƴŀ ǊƽȍƴȅŎƘ ǎȊŎȊŜōƭŀŎƘ ƛ ǎŀƳƻ ǿ ǎƻōƛŜ ƧŜǎǘ ȊŀŘŀƴƛŜƳ ƴƛŜȊǿȅƪƭŜ 
ŀƳōƛǘƴȅƳΦ  

bƛŜȊŀƭŜȍƴƻǏŏ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘǳ 9ǿŀƭǳŀŎƧƛ ōȅƱŀ ƪƻƭŜƧƴŊ ƎǊǳǇŊ ŎȊȅƴƴƛƪƽǿ ǿǇƱȅǿŀƧŊŎȅŎƘ ƴŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ 
ǿƴƛƻǎƪƽǿ Ȋ ōŀŘŀƵΦ /Ƙƻŏ ƴŀ ǇƛŜǊǿǎȊȅ ǊȊǳǘ ƻƪŀ ǿȅŘŀƧŜ ǎƛť ǘƻ ōȅŏ ƎǊǳǇŀ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ ǎǘǊƛŎǘŜ  
ȊŜ ǎǇŜŎȅŦƛƪŊ !ƎŜƴŎƧƛΣ Ȋ ǊƻȊǿŀȍŀƵ ȊŀǿŀǊǘȅŎƘ ǿ ǊŀǇƻǊŎƛŜ ǇƻƴƻǿƴƛŜ Ƴƻȍƴŀ ǿȅŎƛŊƎƴŊŏ ǇŜǿƴŜ ƻƎƽƭƴŜ 
ǿǎƪŀȊƽǿƪƛΣ ǇǊȊȅŘŀǘƴŜ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ǇƻƭǎƪƛŎƘΦ tǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǿŀǊǘƻ ȊǿǊƽŎƛŏ ǳǿŀƎť  
ƴŀ ǘȊǿΦ ƻǿƴŜǊǎƘƛǇ ōŀŘŀƵΣ ǘƧΦ ǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ǘƻΣ ƪǘƻ ōťŘȊƛŜ ǎƛť ŎȊǳƱ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴȅ Ȋŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť 
ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ Ȋ ƴƛŜƎƻ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎȅŎƘΦ ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ bƻǊŀŘ ǘŜƴ ǇǊƻōƭŜƳ ǇƻƧŀǿƛƱ ǎƛť ƳΦƛƴΦ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ  
Ȋ ǳƳƛŜƧǎŎƻǿƛŜƴƛŜƳ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘǳ 9ǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀŎƘ !ƎŜƴŎƧƛ ǇƻŘƭŜƎŀƧŊŎŜƧ a{½Φ ¢Ŝ ŘƻǏŏ ƧŜŘƴŀƪ 
ǎƪƻƳǇƭƛƪƻǿŀƴŜ ǊŜƭŀŎƧŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƱȅΣ ȍŜ ǇǊŀŎƻǿƴƛŎȅ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘǳ ȊŀƪƻƵŎȊŜƴƛŜ ǎǿƻƧŜƧ Ǌƻƭƛ ǿ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 
ōŀŘŀƴƛŀ ǿƛŘȊƛŜƭƛ ǿ ƳƻƳŜƴŎƛŜ ȊƻǊƎŀƴƛȊƻǿŀƴƛŀ ǎŜƳƛƴŀǊƛǳƳ ǇƻŘǎǳƳƻǿǳƧŊŎŜƎƻ ƛ ǇǊȊŜƪŀȊŀƴƛǳ Řƻ a{½ 
ƴƻǘŀǘƪƛ ǇƻŘǎǳƳƻǿǳƧŊŎŜƧ ǿƴƛƻǎƪƛ ƛ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ȋ ōŀŘŀƴƛŀΦ .Ǌŀƪ ƧŀǎƴŜƧ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť  
ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ όǇǊŀƪǘȅŎȊƴŜƧΣ ƎŘȅȍ ŦƻǊƳŀƭƴƛŜ ǇŜǿƛŜƴ ǎȅǎǘŜƳ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŜύ ǇƻǿƻŘƻǿŀƱ ǇƽȋƴƛŜƧǎȊŜ 
ǇǊƻōƭŜƳȅ Ȋ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧŀ ȊŀƭŜŎŜƵ ȊŀǿŀǊǘȅŎƘ ǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀŎƘΦ ¦ǘǊǳŘƴƛŀƱƻ ǘƻ ǊƽǿƴƛŜȍ ŘƻǘŀǊŎƛŜ Ȋ ōŀŘŀƴƛŀƳƛ  
Řƻ ŘŜŎȅŘŜƴǘƽǿ ǇƻƭƛǘȅŎȊƴȅŎƘΣ ƎŘȅȍ Ƨŀƪ ǎǘǿƛŜǊŘȊƛƱ ƧŜŘŜƴ Ȋ ǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘƽǿΣ ƳƛƴƛǎǘǊƻǿƛŜ ōƛƻǊŊ ǇƻŘ ǳǿŀƎť 
ǿ ǇƛŜǊǿǎȊŜƧ ƪƻƭŜƧƴƻǏŎƛ ƛƴƴŜ ǳǿŀǊǳƴƪƻǿŀƴƛŀ ǿ ǇǊƻŎŜǎŀŎƘ ŘŜŎȅȊȅƧƴȅŎƘΦ !ƴƻƴƛƳƻǿȅ όǿ ǎŜƴǎƛŜ 
ƴƛŜǿȅǇǊƻƳƻǿŀƴȅύ ǊŀǇƻǊǘ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅ ƴƛŜ ōťŘȊƛŜ ƧŜŘƴȅƳ Ȋ ƴƛŎƘΦ 

tƻǿȅȍŜƧ ƻǇƛǎŀƴŜ ǿƴƛƻǎƪƛ ȊƴŀƧŘǳƧŊ ǎǿƻƧŜ ǊƻȊǿƛƴƛťŎƛŜ ǿ ǇƻŘǎǳƳƻǿŀƴƛŀŎƘ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ  ǊŀǇƻǊǘƽǿ 
ȊŀǿŀǊǘȅŎƘ ǇƻƴƛȍŜƧΦ 
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Wnioski ze studium przypadku nr 1: Raport: 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ƴƻǊǿŜǎƪƛŜƧ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ǊƻȊǿƻƧƻǿŜƧ ƴŀ ǊȊŜŎȊ 

promocji ǇǊŀǿ ŎȊƱƻǿƛŜƪŀΦ 

Wbrew ǘȅǘǳƱƻǿƛΣ raport ƳƛŀƱ ƴŀ ŎŜƭǳ ƴƛŜ ǘȅƭƪƻ ƛŘŜƴǘȅŦƛƪŀŎƧť ƛ ƻŎŜƴť ŜŦŜƪǘƽǿ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŘȊƛŀƱŀƵ ƴŀ ǊȊŜŎȊ 

ƻŎƘǊƻƴȅ ǇǊŀǿ ŎȊƱƻǿƛŜƪŀΦ {ǘŀǊŀƴƻ ǎƛť ǊƽǿƴƛŜȍ ǿȅƪŀȊŀŏΣ ŎȊȅ ƛǎǘƴƛŜƧŜ ƻƪǊŜǏƭƻƴȅΣ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅŎȊƴȅ  

Řƭŀ bƻǊǿŜƎƛƛ ƳƻŘŜƭ ǿǎǇŀǊŎƛŀ ŘȊƛŀƱŀƵ ǘŜƎƻ ǘȅǇǳ ƛ ŎȊȅ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜƧ ƛƴǘŜǊǿŜƴŎƧƛ ǘƻǿŀǊȊȅǎȊȅ ƻƪǊŜǏƭƻƴŀ 

Ǉƻƭƛǘȅƪŀ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ƪǊŀƧƻǿȅƳΦ ² ǊŀƳŀŎƘ ǊŀǇƻǊǘǳ Řƻƪƻƴŀƴƻ ŀƴŀƭƛȊȅ ŘȊƛŀƱŀƵ ƴŀ ǊȊŜŎȊ ǇǊŀǿ ŎȊƱƻǿƛŜƪŀΣ 

ǿ ǘȅƳ ǊƽǿƴƛŜȍ ƎŜƻƎǊŀŦƛŎȊƴŜƧ oraz ƻŎŜƴȅ ŘȊƛŀƱŀƵ ƴŀ ǊȊŜŎȊ ǿǎǇƛŜǊŀƴƛŀ ǿƻƭƴƻǏŎƛ ǿȅǇƻǿƛŜŘȊƛΣ  

ŀ ǘŀƪȍŜ analizy ƪǊŀƧƻǿȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ bƻǊǿŜǎƪƛŜ /ŜƴǘǊǳƳ tǊŀǿ /ȊƱƻǿƛŜƪŀ  

w Indonezji i RPA. 

Raport ȊƻǎǘŀƱ ǳȊƴŀƴȅ Ȋŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘ ǎƱŀōŜƎƻ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ DƱƽǿƴȅƳ ǇǊƻōƭŜƳŜƳ 

ƻƪŀȊŀƱŀ ǎƛť ǎƱŀōŀ ƛŘŜƴǘȅŦƛƪŀŎƧŀ ƧŜƎƻ ƻŘōƛƻǊŎƽǿ Ȋ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛŊ Ȋŀ ǿŘǊŀȍŀƴƛŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΦ 

²ƛŊȊŀƱŀ ǎƛť ƻƴŀ Ȋ ǘȅƳΣ ȍŜ ǊŀǇƻǊǘ ŘƻǘȅƪŀƱ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵΣ Ȋŀ ƪǘƽǊȅŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƱ ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ ƧŜŘŜƴ 

departament. ² ǇǊŀƪǘȅŎŜ ǿȅƎƭŊŘŀƱƻ ǘƻ ǘŀƪΣ ȍŜ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘ 9ǿŀƭǳŀŎƧƛ Norad ǇǊȊŜƪŀȊŀƱ ƴŀ ǇƻŎȊŊǘƪǳ 

нлмн ǊΦ Řƻ a{½ ƴƻǘŀǘƪť ƻŘƴƻǏƴƛŜ ŘŀƭǎȊȅŎƘ ƪǊƻƪƽǿ Řƻ ǇƻŘƧťŎƛŀ ǿ ƻǇŀǊŎƛǳ ƻ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ȋ ǊŀǇƻǊǘǳΦ 

wŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ǘŜ ƴƛŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ƧŜŘƴŀƪ ǇƻŘŘŀƴŜ ŘȅǎƪǳǎƧƛΣ ǇƻƴƛŜǿŀȍ ƴƛƪt nie czuƱ ǎƛť ƧŜŘƴƻȊƴŀŎȊƴƛŜ 

ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴȅ Ȋŀ ǿȅǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ Ǉƭŀƴǳ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ i to pomimo 

ǎȊŜǊƻƪƛŜƧ ŘŜōŀǘȅ Ƨŀƪŀ ǘƻŎȊȅƱŀ ǎƛť ǿ ǘȅƳ ǘŜƳŀŎƛŜΦ wŀǇƻǊǘ ōȅƱ ǇǊȊŜƪŀȊȅǿŀƴȅ Ȋ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘǳ  

Řƻ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘǳ ǇǊȊŜȊ ƪƻƭŜƧƴŜ ǇƽƱ ǊƻƪǳΦ aƛƳƻ ǎǇƻǘƪŀƵ ƪƛŜǊƻǿƴƛŎǘǿŀ ƴƛe ǳŘŀƱƻ ǎƛť ǇǊȊȅŘȊƛŜƭƛŏ 

ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ ȍŀŘƴŜƧ ƪƻƳƽǊŎŜ ǿ ƳƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿƛŜΦ 9ƭŜƳŜƴǘȅ ǊŀǇƻǊǘu ōȅƱȅ ƛƴǘŜǊŜǎǳƧŊŎŜ Ȋ Ǉǳƴƪǘǳ 

ǿƛŘȊŜƴƛŀ ƴƛŜƪǘƽǊȅŎƘ ǿȅŘȊƛŀƱƽǿΣ ƧŜŘƴŀƪ ƴƛŜ ŎƘŎƛŀƱȅ ƻƴŜ ōǊŀŏ ƴŀ ǎƛŜōƛŜ ŎŀƱŜƧ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ƧŜƎƻ 

ǘǊŜǏŏ ƛ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ǿȅƴƛƪŀƧŊŎȅŎƘ Ȋ ƴƛŜƎƻ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ǿ ǇǊŀƪǘȅŎŜΦ 

YƻƭŜƧƴȅƳ ŎȊȅƴƴƛƪƛŜƳΣ ƪǘƽǊȅ ǿǇƱȅƴŊƱ ƴŀ ƴƛǎƪƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ Ȋ ǊŀǇƻǊǘǳ ōȅƱ ƧŜƎƻ ȊŀƪǊŜǎΦ  

O ile bowiem kierownictwo MSZ oraz Departamentu Ewaluacji Norad ȊŀŀƪŎŜǇǘƻǿŀƱƻ Řƻǎȅŏ ǎȊŜǊƻƪƻ 

ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴȅ ƻǇƛǎ ȊŀƳƽǿƛŜƴƛŀ w momencie jego powstawania, o tyle po zmianach na stanowiskach 

kierowniczych w obu instytucjachΣ ƪǘƽǊŜ ȊŀǎȊƱȅ ǿ ƳƛťŘȊȅŎȊŀǎƛŜΣ ǎǘŀƱ ǎƛť ƻƴ Řƭŀ ŘŜŎȅŘŜƴǘƽǿ 

ǇǊƻōƭŜƳŀǘȅŎȊƴȅΦ ²ȅƴƛƪƛŜƳ ǘŜƎƻ ōȅƱŀ ich ƴƛǎƪŀ ƛŘŜƴǘȅŦƛƪŀŎƧŀ Ȋ ōŀŘŀƴƛŜƳΣ ƪǘƽǊŀ ǊȊǳǘƻǿŀƱŀ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ  

na zainteresowanie jego wynikamiΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ŎƘťŎƛŊ ƛŎƘ ƻǇŜǊŀŎƧƻƴŀƭƛȊŀŎƧƛΦ 

/ƻ ŎƛŜƪŀǿŜΣ ǊŀǇƻǊǘ ȊƴŀƭŀȊƱ ƧŜŘƴŀƪ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ǇƻȊŀ ƪƛŜǊƻǿƴƛŎǘǿŜƳ ǊŜǎƻǊǘǳΦ {ƛťƎƴťƱƻ Řƻ ƴƛŜƎƻ 

bƻǊǿŜǎƪƛŜ /ŜƴǘǊǳƳ tǊŀǿ /ȊƱƻǿƛŜƪŀ (NCPC)Σ ƪǘƽǊŜƎƻ ƳƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿŜ ǇǊƻƎǊŀƳȅ ǎŊ ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴŜ 

ŘȊƛťƪƛ ǇƻǊƻȊǳƳƛŜƴƛƻƳ Ȋ a{½ ƛ NoradΦ ² ǊŀƳŀŎƘ ōŀŘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳƻǿŀƴŜ ōȅƱȅ н ǎǇƻǏǊƽŘ ƭƛŎȊƴȅŎƘ 

ƳƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ b/t/Σ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ƪǘƽǊȅŎƘ /ŜƴǘǊǳƳ ǿȅŎƛŊƎƴťƱƻ ǇǊȊȅŘŀǘƴŜ Řƭŀ ǎƛŜōƛŜ 

ǿƴƛƻǎƪƛ ƳΦƛƴΦ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǇƭŀƴƻǿŀƴƛŀΦ 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ǿȅƪŀȊŀƱŀ np. ōǊŀƪƛ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǇƻŘŜƧǏŎƛŀ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴŜƎƻ 

ǿ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ /ŜƴǘǊǳƳΣ Ŏƻ ŘƻǇǊƻǿŀŘȊƛƱƻ Řƻ ȊƳƛŀƴ ƧŜƎƻ ŦǳƴƪŎƧƻƴƻǿŀƴƛŀΣ ƳΦƛƴΦ ǿ ƻǇarciu o system 

Ǉƭŀƴƽǿ ŘȊƛŀƱŀƵΦ 

Wnioski ze studium przypadku nr 2 ς wŀǇƻǊǘΥ ÀƻƱƴƛŜǊȊŜ ǇƻƪƻƧǳ ς ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ƴƻǊǿŜǎƪƛŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ 

pokojowych na Sri Lance w latach 1997-2009  

!ƴŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ōŀŘŀƴƛŜ ƧŜǎǘ ǇǊȊȅƪƱŀŘŜƳ ōŀŘŀƴƛŀΣ ƪǘƽǊŜ Ƴŀ ǎƛƭƴȅ ǿȅŘȋǿƛťƪ ǇƻƭƛǘȅŎȊƴȅΣ ȊŜ ǿȊƎƭťdu  

ƴŀ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŜ ōťŘŊŎŜ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘŜƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ a{½ ƻŘ ǇƻŎȊŊǘƪǳ ǇǊƻŎŜǎǳ ōȅƱ ƳƻŎƴƻ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴȅ  

ǿ ƧŜƎƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧťΣ ƱŊŎȊƴƛŜ Ȋ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜƳ ƻǇƛǎǳ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘǳ ȊŀƳƽǿƛŜƴƛŀΦ Jest ǊƽǿƴƛŜȍ jedynym 

ōŀŘŀƴƛŜƳΣ ƪǘƽǊŜƎƻ ƧŜŘƴƻȊƴŀŎȊƴŀ ƻŎŜƴŀΣ ƻŘƴƻǏƴƛŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǇƱȅƴŊŎȅŎƘ Ȋ ƴƛŜƎƻ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΣ  

jest utrudniona.  

Z jednej strony ewaluacja ǎǘŀƱŀ ǎƛť ōƻǿƛŜƳ ƛƴǎǇƛǊŀŎƧŊ Řƭŀ ǇǊƻŎŜǎǳ ŘŜŎȅȊȅƧƴŜƎƻ ȊŀŎƘƻŘȊŊŎŜƎƻ ǿ a{½ 

ƻŘƴƻǏƴƛŜ ŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŀ ǎƛť ǿ ƴƻǿŜ ƛƴƛŎƧŀǘȅǿȅ ǇƻƪƻƧƻǿŜΣ ƳΦƛƴΦ ƴŀ CƛƭƛǇƛƴŀŎƘΦ bŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǊŀǇƻǊǘǳ 

ȊƻǎǘŀƱȅ ǎǘǿƻǊȊƻƴŜ ǊŀƳȅ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎȊƴŜ ǘŜƎƻ ǘȅǇǳ ŘȊƛŀƱŀƵΣ Ŏƻ ȊƴŀƧŘǳƧŜ ƻŘȊǿƛŜǊŎƛŜŘƭŜƴƛŜ ǿ ǇƭŀƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƵ 

przygotowanym dla raportu przez MSZ w 2012 r.  



66 
 
 

½ ŘǊǳƎƛŜƧ ƧŜŘƴŀƪ ǎǘǊƻƴȅ ǿ ǘȅƳ ǎŀƳȅƳ ŘƻƪǳƳŜƴŎƛŜ ǇƻŘƪǊŜǏƭŀ ǎƛťΣ ȍŜ ƪŀȍŘȅ ǇǊƻŎŜǎ ǇƻƪƻƧƻǿȅ ǿƛŊȍŜ  

ǎƛť Ȋ ǳǿŀǊǳƴƪƻǿŀƴƛŀƳƛ ƪǊŀƧƻǿȅƳƛ ƛ ȊŀƎǊŀƴƛŎȊƴȅƳƛ ƛ Ŏƛťȍƪƻ ǘŀƪƛŜ ǇǊƻŎŜǎȅ ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŜŏΣ Ŏƻ ǿȅŘŀƧŜ ǎƛť  

ǿ ǇŜǿƴȅƳ ǎǘƻǇƴƛǳ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀŏ ǇǊȊȅŘŀǘƴƻǏŏ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ǇƻŎƘƻŘȊŊŎȅŎƘ Ȋ ōŀŘŀƴƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜƎƻ ŘȊƛŀƱŀƵ 

ǿ ǘȅƭƪƻ ƧŜŘƴȅƳ ǇŀƵǎǘǿƛŜΦ tƻ ǎŀƳŜƧ ǇǳōƭƛƪŀŎƧƛ ōŀŘŀƴƛŀ ǇƻƧŀǿƛŀƱȅ ǎƛť ǊƽǿƴƛŜȍ ǎǇƻǊŀŘȅŎȊƴŜ ƎƱƻǎȅ 

ƪǊȅǘȅŎȊƴŜΣ ǘǊŀƪǘǳƧŊŎŜ ōŀŘŀƴƛŜ Ƨŀƪƻ ƴƛŜȊōȅǘ ǇǊȊȅŘŀǘƴŜΦ /ȊťǏŏ ƻŘōƛƻǊŎƽǿ ƴƛŜ ǘȅƭƪƻ ƴƛŜ ȊƎŀŘȊŀƱŀ ǎƛť ǿǇǊƻǎǘ 

Ȋ ǿƴƛƻǎƪŀƳƛ ȊŀǇƛǎŀƴȅƳƛ ǿ ǊŀǇƻǊŎƛŜΣ ƭŜŎȊ ǊƽǿƴƛŜȍ ƪǿŜǎǘƛƻƴƻǿŀƱŀ ǇƻǎǘŀǿƛƻƴŜ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ōŀŘŀƴƛŀ 

ǇȅǘŀƴƛŀΦ ²ƛŊȊŀƱƻ ǎƛť ǘƻ Ȋ ōŀǊŘȊƻ ǎȊŜǊƻƪƻ ƻǇƛǎŀƴȅƳ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘŜƳ ȊŀƳƽǿƛŜƴƛŀΣ ƪǘƽǊȅ ǿȅƧǏŎƛƻǿƻ ȊŀǿƛŜǊŀƱ 

ƻƪΦ ос ǇȅǘŀƵ ōŀŘŀǿŎȊȅŎƘ, ƻōŜƧƳǳƧŊŎȅŎƘ ǎȊŜǊƻƪƛŜ ǎǇŜƪǘǊǳƳ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵΦ Kolejnym problemem 

ȊǿƛŊȊŀƴȅƳ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ ǿƴƛƻǎƪƽǿ Ȋ ōŀŘŀƴƛŀ ōȅƱ ǎƱŀōȅ ƻŘȊŜǿ ƳŜŘƛŀƭƴȅΣ ǇƻƳƛƳƻ ŘǳȍŜƎƻ 

ȊƴŀŎȊŜƴƛŀ ǘŜƳŀǘǳΣ ƧŀƪƛƳ ƧŜǎǘ ǳŘȊƛŀƱ bƻǊǿŜƎƛƛ ǿ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀŎƘ ǘŜƎƻ ǘȅǇǳΦ 

tƻƳƛƧŀƧŊŎ ǿȅƳƛŀǊ ǇƻƭƛǘȅŎȊƴȅ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀ ōťŘŊŎŜƎƻ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘŜƳ ōŀŘŀƴƛŀΣ ƪǘƽǊȅ ǳǘǊǳŘƴƛŀƱ ǿ ǇŜǿƴȅƳ 

ǎǘƻǇƴƛǳ ƧŜƎƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧťΣ ǘƻ Ȋōȅǘ ǎȊŜǊƻƪƛ ȊŀƪǊŜǎ ōŀŘŀƴƛŀ ƻǊŀȊ ƴƛŜŘƻǎǘŀǘŜŎȊƴŊ ǇǊƻƳƻŎƧť Ƴƻȍƴŀ ǳȊƴŀŏ  

Ȋŀ ŎȊȅƴƴƛƪƛΣ ƪǘƽǊŜ ǿǇƱȅƴťƱȅ ƴŀ ƴƛŜǇŜƱƴȅ ǇƻȊƛƻƳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƴƛŀΦ 

Wnioski ze studium przypadku nr 3 - wŀǇƻǊǘΥ .ŀŘŀƴƛŜ 9ǿŀƭǳŀŎȅƧƴƻǏŎƛ LƴƛŎƧŀǘȅǿ tŀǊǘƴŜǊǎƪƛŎƘ ς 

ƴƻǊǿŜǎƪƛŜ ǿǎǇŀǊŎƛŜ ǿ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŎȊǿŀǊǘŜƎƻ ƛ ǇƛŊǘŜƎƻ aƛƭŜƴƛƧƴŜƎƻ /Ŝƭǳ wƻȊǿƻƧowego51 

!ƴŀƭƛȊŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴƻǏŎƛ ƧŜǎǘ ǇǊƻŎŜǎŜƳΣ ƪǘƽǊȅ ǇƻƳŀƎŀ ƻƪǊŜǏƭƛŏΣ ŎȊȅ ƻŎŜƴŀ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ƧŜǎǘ ǳȊŀǎŀŘƴƛƻƴŀΣ 

ǿȅƪƻƴŀƭƴŀ ƛ ƳƻȍŜ ŘƻǎǘŀǊŎȊȅŏ ǳȍȅǘŜŎȊƴȅŎƘ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ όΧύ ŀƭŜ ǘŀƪȍŜΣ ŎȊȅ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 

ǇǊȊȅŎȊȅƴƛ ǎƛť Řƻ ǇƻǇǊŀǿȅ ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŎƛ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ƛ sposobu jego ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ (JJEC 2003:5).  

Na jej podstawiŜ ƳƛŀƱƻ Ȋƻǎǘŀŏ ǳǎǘŀƭƻƴŜΣ ŎȊȅ ƳƻȍƭƛǿŜ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ Ŝwaluacji Inicjatyw 

Partnerskich ƻǊŀȊ ǘŀƪƛŜ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǿ ǇǊȊȅǎȊƱƻǏŎƛΣ ōȅ ǎǇŜƱƴƛŀƱȅ ƻƴŜ ǿŀǊǳƴƪƛ ƴƛŜȊōťŘƴŜ 

do dokonania takich ewaluacji.  

¦ ǇƻŘǎǘŀǿȅ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǘŜƎƻ ōŀŘŀƴƛŀ ƭŜȍŀƱ ŦŀƪǘΣ ȍŜ Ǉƻ ǇƻƴŀŘ н ƭŀǘŀŎƘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴƛŀ ǇƛťŎƛǳ ƴƻǊǿŜǎƪƛŎƘ 

ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ŘŊȍŊŎȅŎƘ Řƻ ƻǎƛŊƎƴƛťŎƛŀ пΦ ƛ рΦ aƛƭŜƴƛƧƴŜƎƻ /Ŝƭǳ wƻȊǿƻƧǳ ƴƛŜ ǿȅǇǊŀŎƻǿŀƴƻ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ 

ŘŀƴȅŎƘΣ ǿǎƪŀȋƴƛƪƽǿ ƻǊŀȊ ǎȅǎǘŜƳǳ ǊŀǇƻǊǘƻǿŀƴƛŀΣ Ŏƻ ǳƴƛŜƳƻȍƭƛǿƛŀƱƻ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ǿ ǇǊȊȅǎȊƱȅŎƘ 

latach ich ewaluacji. W wielu przygotowanych przez Departament raportach ewaluacyjnych, 

ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ǿŎȊŜǏƴƛŜƧǎȊȅŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿΣ ǎǘǿƛŜǊŘȊƻƴƻ ǘŜƴ ǎŀƳ ǇǊƻōƭŜƳ ς άȊŀ ƳŀƱƻ ƧŜǎǘ ŘƻǎǘťǇƴȅŎƘ 

danychέΣ Ŏƻ ǳƴƛŜƳƻȍƭƛǿƛŀƱƻ ƻƪǊŜǏƭŜƴƛŜ ƛŎƘ ǿǇƱȅǿǳ ƴŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΦ ²ŜŘƱǳƎ ǇƻǿǎȊŜŎƘƴŜƧ opinii tego 

ǘȅǇǳ ȊŀǇƛǎȅ ǎǘŀƴƻǿƛƱȅ ƧŜŘƴŀƪ ƧŜŘȅƴƛŜ ŦƻǊƳť ǳǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿƛŜƴƛŀ ōǊŀƪǳ ƪƻƴƪǊŜǘƴȅŎƘ ǿȅƴƛƪƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ 

wƻȊǿƛŊȊŀƴƛǳ ǘŜƎƻ ǇǊƻōƭŜƳǳ ƳƛŀƱƻ ǇƻǎƱǳȍȅŏ ƳΦƛƴΦ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ōŀŘŀƴƛŜΦ  

LƴƛŎƧŀǘȅǿȅ tŀǊǘƴŜǊǎƪƛŜ ƳŀƧŊ ŦƻǊƳť ŘǿǳǎǘǊƻƴƴȅŎƘ ǳƳƽǿ ƻ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎť Ȋ ƪǊŀƧŀƳƛ ōƻǊȅƪŀƧŊŎȅƳƛ ǎƛť  

Ȋ ǇǊƻōƭŜƳŜƳ ǿȅǎƻƪƛŜƧ ǳƳƛŜǊŀƭƴƻǏŎƛ ŘȊƛŜŎƛΣ ǘŀƪƛƳƛ Ƨŀƪ LƴŘƛŜΣ tŀƪƛǎǘŀƴΣ aŀƭŀǿƛΣ bƛƎŜǊƛŀ ƛ ¢ŀƴȊŀƴƛŀ52.  

² ƪŀȍŘȅƳ Ȋ ǘȅŎƘ ƪǊŀƧƽǿΣ ȊŜǎǇƽƱ ōŀŘŀǿŎȊȅ ƻŎŜƴƛŀƱ Řƻ ƧŀƪƛŜƎƻ ǎǘƻǇƴƛŀ LƴƛŎƧŀǘȅǿȅ tŀǊǘƴŜǊǎƪƛŜ ƳƻƎŊ ōȅŏ 

ŜǿŀƭǳƻǿŀƴŜ ǿ ǎǇƻǎƽō ǊȊŜǘŜƭƴȅ ƛ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴȅΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘƻǿŀƱ ƛ ǇǊƻǇƻƴƻǿŀƱ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΣ ƳŀƧŊŎŜ 

ǿǇƱȅƴŊŏ ƴŀ ǇƽȋƴƛŜƧǎȊŊ ŜǿŀƭǳŀŎƧťΦ [ƛŎȊƻƴƻ ƴŀ ǘƻΣ ȍŜ ŘȊƛťƪƛ ōŀŘŀƴƛǳΣ ƴƻǊǿŜǎƪƛŜ ŀƳōŀǎŀŘȅ ƻǊŀȊ 

aƛƴƛǎǘŜǊǎǘǿƻ {ǇǊŀǿ ½ŀƎǊŀƴƛŎȊƴȅŎƘ ƭŜǇƛŜƧ ȊǊƻȊǳƳƛŜƧŊ ǎȅǘǳŀŎƧť ƛ ȊŀŎȊƴŊ ǇǊȊȅǿƛŊȊȅǿŀŏ ǿƛťƪǎȊŊ ǿŀƎť  

do konkretnych danych. 

h ƛƭŜ ƧŀƪƻǏŏ ǊŀǇƻǊǘǳ ōȅƱŀ ŘƻōǊŀΣ ŀ ǇǊȊŜƪŀȊ Ȋ ƴƛŜƎƻ ǇƱȅƴŊŎȅ ōȅƱ ƧŀǎƴȅΣ ƻ ǘȅƭŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǇƱȅƴŊŎȅŎƘ  

z niego rekomendacji przez Norad ƻƪŀȊŀƱƻ ǎƛť ȊƴƛƪƻƳŜΦ Wŀƪƻ ƧŜŘŜƴ Ȋ ǇǊƻōƭŜƳƽǿ ǿǎƪŀȊŀƴƻ 

ƴƛŜǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǇǊƻƳǳƧŊŎŜ ǿȅƴƛƪƛ - lƛŘŜǊ ȊŜǎǇƻƱǳ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎŜƎƻ ōŀŘŀƴƛŜ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛƱ 

ǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧť ŘƻǘȅŎȊŊŎŊ ǊŀǇƻǊǘǳ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ȊŀƭŜŘǿƛŜ ƧŜŘƴŜƎƻ ǎŜƳƛƴŀǊƛǳƳΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ǿȊƛťƱƻ ǳŘȊƛŀƱ 

niewielu przedstawicieli MSZ. YƻƭŜƧƴȅƳΣ ǇƻǿǘŀǊȊŀƧŊŎȅƳ ǎƛť Ƨǳȍ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǇƻȊƻǎǘŀƱȅŎƘ ǎǘǳŘƛƽǿ 

przypadku, ŎȊȅƴƴƛƪƛŜƳΣ ōȅƱ ōǊŀƪ Ƨŀǎƴƻ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƧ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ǿŘǊƻȍŜƴƛŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΦ  
                                                           
51 /ŜƭŜ ŘƻǘȅŎȊŊ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƻΥ ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŀ ǿǎƪŀȋƴƛƪŀ ǳƳƛŜǊŀƭƴƻǏŎƛ ŘȊƛŜŎƛ ƻǊŀȊ ǇƻǇǊŀǿȅ ǎǘŀƴǳ ȊŘǊƻǿƛŀ ƪƻōƛŜǘ 
ŎƛťȍŀǊƴȅŎƘ ƛ ǇƻƱƻȍƴƛŎ 
52 aŀƭŀǿƛ ǿȅƳƛŜƴƛƻƴƻ ǿ ǘȅǘǳƭŜ ǊŀǇƻǊǘǳΣ ƧŜŘƴŀƪ ǿ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴȅƳ ōŀŘŀƴƛǳ ƴƛŜ Ƴŀ ƻŘƴƛŜǎƛŜƵ Řƻ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ  
Ȋ ǘŜƎƻ ǇŀƵǎǘǿŀΦ ² ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ǘȅƳ ŀǊǘȅƪǳƱ ƴƛŜ ƻōŜƧƳǳƧŜ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ƧŜƎƻ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘΦ 
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W przypadku tego badania aƴƛ a{½Σ ŀƴƛ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴŜ ŀƳōŀǎŀŘȅΣ ŀƴƛ ƴŀǿŜǘ ǎŀƳ bƻǊŀŘ ƴƛŜ ōȅƱȅ  

ǿ ǎǘŀƴƛŜ ǊƻȊǎǘǊȊȅƎƴŊŏΣ ƴŀ ƪƛƳ ǎǇƻŎȊȅǿŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŏ Ȋŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǇƱȅƴŊŎŜƧ Ȋ ƴƛŜƎƻ ǿƛŜŘȊȅ. 

W dodatku ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ŀƳōŀǎŀŘ ŘƻǎȊŜŘƱ ǇǊƻōƭŜƳ ƴƛǎƪƛŜƧ ȊŘƻƭƴƻǏŎƛ ǇŜǊǎƻƴŜƭǳ Řƻ ŦŀƪǘȅŎȊƴŜƎƻ 

ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴƛŀ ȊŀǇƛǎƽǿ ǊŀǇƻǊǘǳΦ ²ƛŊȊŀƱŀ ǎƛť Ȋ ƻƴŀ ƳΦƛƴΦ Ȋ ƴƛŜŘƻōƻǊŀƳƛ ǇŜǊǎƻƴŜƭǳ ǿ ǇƭŀŎƽǿƪŀŎƘ 

ŘȅǇƭƻƳŀǘȅŎȊƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ǇǊȊŜŎƛŊȍŜƴƛŜƳ ƻōŜŎƴȅŎƘ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ ȊŀŘŀƴƛŀƳƛΦ Raport ȊƻǎǘŀƱ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴȅ 

ǿ ȊŀǎŀŘȊƛŜ ǘȅƭƪƻ ƴŀ ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜ ǇƻǘǊȊŜōȅ Norad, ƴŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘ ǇƻŘŎȊŀǎ ǎŜƳƛƴŀǊƛǳƳ ǎȊƪƻƭŜƴƛƻǿŜƎƻ 

ŘƻǘȅŎȊŊŎŜƎƻ ǎǘǊŀǘŜƎƛƛ w.a όResult-Based Management - ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ȊŀǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǊŀǇƻǊǘŀƳƛ  

ƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƧŊ ƻǇŀǊǘŊ na wynikach). Raport ȊƴŀƭŀȊƱ Ȋŀǎǘƻǎƻwanie ǘŀƪȍŜ Řƻ ǿŜǊȅŦƛƪŀŎƧƛ ǎǇƻǎƻōǳ 

ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ŘƻǘŀŎƧŀƳƛ ǿ ŀƳōŀǎŀŘŀŎƘ ƻǊŀȊ ǇƻǎƱǳȍȅƱ ǿ ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜƧ ŘȅǎƪǳǎƧƛ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǎƱŀōƻǏŎƛ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƛ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ƧŜƧ ǇƻǇǊŀǿȅΦ 

bŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ǇŀƵǎǘǿ ǇǊȊȅŘŀǘƴƻǏŏ ǊŀǇƻǊǘǳ ǊƽǿƴƛŜȍ ōȅƱŀ ȊǊƽȍƴƛŎƻǿŀƴŀΦ W krajach, gdzie 

ōŀŘŀƴƛŜ ȊƻǎǘŀƱƻ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ǿ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƳ ƳƻƳŜƴŎƛŜΣ ȊƻǎǘŀƱƻ ƻƴƻ ŘƻōǊȊŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴŜ  

ƛ ȊŀǎǇƻƪƻƛƱƻ ōƛŜȍŊŎŜ ǇƻǘǊȊŜōȅ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴŜΦ ¢ŀƪƛƳ ǇǊȊȅƪƱŀŘŜƳ ǎŊ LƴŘƛŜΣ ƎŘȊƛŜ ǿƛŜŘȊŀ ǇƱȅƴŊŎŀ Ȋ ǊŀǇƻǊǘǳ 

ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƎƻ ǇƻǎƱǳȍȅƱŀ ƳΦƛƴΦ Řƻ Ǉƭŀƴƻǿŀƴƛŀ ƪƻƭŜƧƴych ŦŀȊ ŘȊƛŀƱŀƵ53. W Pakistanie i Tanzanii 

ƴŀǘƻƳƛŀǎǘΣ ǿƴƛƻǎƪƛ Ȋ ǊŀǇƻǊǘǳ ƴƛŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴŜΣ Ŏƻ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƴŜ ōȅƱƻ ƳΦƛƴΦ ƴƛŜƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƳ 

momentem realizacji badania ς ǿ ƻōǳ ǇǊȊȅǇŀŘƪŀŎƘ ƛƴƴȅ ōȅƱ ŜǘŀǇ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ LƴƛŎƧŀǘȅǿ tŀǊǘƴŜǊǎƪƛŎƘ  

ƴƛȍ ǿ ǇƻȊƻǎǘŀƱȅŎƘ ƪǊŀƧŀŎƘΣ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ŎȊȅƳ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ƴƛŜ ōȅƱȅ ŀŘŜƪǿŀǘƴŜ Řƻ ŀƪǘǳŀƭƴŜƎƻ 

Ȋŀŀǿŀƴǎƻǿŀƴƛŀ ǘȅŎƘ ǇŀƵǎǘǿ ǿŜ ǿŘǊŀȍŀƴƛǳ ǿǎǇŀǊŎƛŀΦ ²ƛŊȍŜ ǎƛť ǘƻ ȊŜ ǿǎǇƽƭƴȅƳ Řƭŀ ƻōǳ  

ǿǿΦ ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿ ǇǊƻōƭŜƳŜƳΣ ƧŀƪƛƳ ōȅƱƻ ǎƱŀōŜ ŘƻǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ȊŀƪǊŜǎǳ ōŀŘŀƴƛŀ Řƻ ƭƻƪŀƭƴȅŎƘ ǇƻǘǊȊŜōΣ 

ǿȅƴƛƪŀƧŊŎŜ Ȋ ƧŜƎƻ ǇǊȊȅƎotowania na poziomie krajowym, bez konsultacji z zainteresowanymi 

ǇŀǊǘƴŜǊŀƳƛΦ Wŀƪ ƻƪǊŜǏƭƛƱ ǘƻ ƧŜŘŜƴ Ȋ ǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘƽǿ αƻŘǇƻǿƛŀŘŀƱƻ ƻƴƻ όōŀŘŀƴƛŜ ς przyp. M.K.) raczej na 

ǇƻǘǊȊŜōȅ hǎƭƻΣ ŀ ƴƛŜ ŀƳōŀǎŀŘ ŎȊȅ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿέΦ 

tƻŘǎǳƳƻǿǳƧŊŎΣ ǎǇǊŀǿƻȊŘŀƴƛŜ ǎƱǳȍȅƱƻ ōŀǊŘȊƛŜƧ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅƳΣ ƴƛȍ ƪǊŀƧƻǿȅƳ ǇƻǘǊȊŜōƻƳΣ ŀ ƴƛŜƧŀǎƴƻ 

ƻƪǊŜǏƭƻƴŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŏ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀƱŀ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ƻŘƴƻǘƻǿŀƴƛŀ ŜŦŜƪǘƽǿΦ  

Wnioski ze studium przypadku nr 4 - Raport: Ewaluacja norweskiego wsparcia w zakresie 

ƎƻǎǇƻŘŀǊƻǿŀƴƛŀ ǊƻǇŊ ƴŀŦǘƻǿŊ ς studia ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ aƻȊŀƳōƛƪǳΣ .ŀƴƎƭŀŘŜǎȊǳΣ ¢ƛƳƻǊǳ 

Wschodniego i Angoli.  

Ostatni z analizowanych raportƽǿ ŘƻǘȅŎȊȅƱ ǳŘȊƛŜƭƻƴŜƎƻ ǇǊȊŜȊ bƻǊǿŜƎƛť wsparcia w zakresie 

ƎƻǎǇƻŘŀǊƻǿŀƴƛŀ ǊƻǇŊ ƴŀŦǘƻǿŊΦ  9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴŀ ǇƛŜǊǿƻǘƴƛŜ ǿ нллт Ǌƻƪǳ ǇƻŘŘŀƱŀ ƻŎŜƴƛŜ 

ƴƻǊǿŜǎƪŊ ǇƻƳƻŎ ǳŘȊƛŜƭƻƴŊ ŎȊǘŜǊŜƳ ǿȅōǊŀƴȅƳ ǇŀƵǎǘǿƻƳ όōȅƱȅ ǘƻ: Angola, Bangladesz, Mozambik 

oraz Timor Wschodniύ ƻŘ ǇƻŎȊŊǘƪǳ мфул Ǌƻƪǳ Řƻ ƭƛǇŎŀ нллс ǊƻƪǳΦ .ŀŘŀƴƛŜ ƪƻƴŎŜƴǘǊƻǿŀƱƻ ǎƛť ƴŀ 

rezultataŎƘ ǿǎǇŀǊŎƛŀΣ ƧŜƎƻ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƛ ƧŀƪƻǏŎƛΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǎǳƪŎŜǎŀŎƘ ƛ ǿȅȊǿŀƴƛŀŎƘ ƧŀƪƛŜ ǎǘŀƱȅ ǇǊȊŜŘ bƻǊǿŜƎƛŊ 

i krajami/instytucjami partnerskimi. WŜǎǘ ǘƻ ƧŜŘȅƴȅ Ȋ ŎȊǘŜǊŜŎƘ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛƻƴȅŎƘ ǇǊȊȅƪƱŀŘƽǿΣ  

ƪǘƽǊȅ Ƴƻȍƴŀ ǳȊƴŀŏ Ȋŀ jednoznacznie ǇƻȊȅǘȅǿƴȅ ǇǊȊȅƪƱŀŘ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ wiedzy z ewaluacji.  

¢ƻ ǊƽǿƴƛŜȍ ƧŜŘȅƴȅ ǇǊȊȅǇŀŘŜƪ Ȋ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘΣ ƪƛŜŘȅ Řƭŀ ǊŀǇƻǊǘǳ ȊƻǎǘŀƱ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴȅ Ǉƭŀƴ ŘȊƛŀƱŀƵ  

ƻǊŀȊ ǊŀǇƻǊǘ Ȋ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƧŜƎƻ ǿŘǊƻȍŜƴƛŀΦ  

wŀǇƻǊǘ ȊƻǎǘŀƱ ŘƻŎŜƴƛƻƴȅ Ƨŀƪƻ ǇǊȊȅŘŀǘƴŜ ƴŀǊȊťŘȊƛŜΣ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ǘǊŀŦƴŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ 

ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ƳΦƛƴΦ ȊǿǊƽŎŜƴƛŀ ǿƛťƪǎȊŜƧ ǳǿŀƎƛ ƴŀ ƪǿŜǎǘƛť ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀΣ ŎȊȅ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŏ ŘƱǳƎƻǘŜǊƳƛƴƻǿȅŎƘ 

ŘȊƛŀƱŀƵ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ōǳŘƻǿȅ ȊŘƻƭƴƻǏŎƛ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƻƴŀƭƴŜƧΦ bŀƭŜȍȅ ƧŜŘƴŀƪ ǇǊȊȅ ǘȅƳ ȊǿǊƽŎƛŏ ǳǿŀƎťΣ  

ȍŜ ƴƛŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ȊŀƭŜŎŜƴƛŀ ȊŀǿŀǊǘŜ ǿ ǊŀǇƻǊŎƛŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ƧŜŘƴŀƪƻǿƻ ǿŘǊƻȍƻƴŜΣ ŀ ŎȊťǏŏ Ȋ ƴƛŎƘ ȊƻǎǘŀƱŀ 

ǇƻŘŘŀƴŀ ƪǊȅǘȅŎŜΦ hƪǊŜǏƭƻƴƻ ƧŜ Ƨŀƪƻ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƻǿƴŜΣ ǿȅǇǊŀŎƻǿŀƴŜ ǿ ƻǇŀǊŎƛǳ ƻ ǎƱŀōŜ ŘƻǿƻŘȅ ƻǊŀȊ Ȋōȅǘ 

ƻƎƽƭƴŜ ƛ αǇƻƭƛǘȅŎȊƴƛŜ ǇƻǇǊŀǿƴŜέΦ  

                                                           
53 bƛƎŜǊƛŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ŎŜƭƻǿƻ ǇƻƳƛƴƛťǘŀ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƎƻ ŀǊǘȅƪǳƱǳΣ ǇƻƴƛŜǿŀȍ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ōŀǊŘȊƻ ǊƻȊǿƛƴƛťǘȅ 
ǎȅǎǘŜƳ ƳƻƴƛǘƻǊƻǿŀƴƛŀΣ  ōȅƱŀ ƻƴŀ ǇƻǘǊŀƪǘƻǿŀƴŀ ǊŀŎȊŜƧ Ƨŀƪƻ ǇƻȊȅǘȅǿƴȅ ōŜƴŎƘƳŀǊƪ Řƭŀ ǇƻȊƻǎǘŀƱȅŎƘ ǇŀƵǎǘǿΣ  
ƴƛȍ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ 
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bŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘ ǇƻŘ ƘŀǎƱŜƳ α5ƻōǊŜ ǊȊŊŘȊŜƴƛŜέ ǇƻƧŀǿƛŀ ǎƛť ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŀ ǿƎ ƪǘƽǊŜƧ Ϧ5ƻōǊŜ ǊȊŊŘȊŜƴƛŜ 

Ǉƻǿƛƴƴƻ ōȅŏ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ƴŀ ƴŀƧǿȅȍǎȊȅƳ ǎȊŎȊŜōƭǳ ǇƻƭƛǘȅŎȊƴȅƳέΦ bƛŜ ȊƻǎǘŀƱƻ ƧŜŘƴŀƪ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜΣ  

Ƨŀƪ ƳƛŀƱŀōȅ ǿȅƎƭŊŘŀŏ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧŀ ǘŜƎƻ ȊŀƭŜŎŜƴƛŀΦ 

tƻƴƛŜǿŀȍ ǿŘǊƻȍŜƴƛŜ ǿƛŜƭǳ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ƳƻƎƱƻōȅ ȊŀƧŊŎ ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǊŀǇƻǊǘǳ 

ȊŀƭŜŎƻƴƻ ŎƻǊƻŎȊƴŊ ŘȅǎƪǳǎƧť ƛ ŀƴŀƭƛȊť ǊƻȊōƛŜȍƴƻǏŎƛ ǿȅǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ ƳƛťŘȊȅ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀƳƛ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅƳƛ 

ǿ Ǌƻƪǳ ǇƻǇǊȊŜŘƴƛƳΣ ŀ ȊŀǇƭŀƴƻǿŀƴȅƳƛ ǿ ƴŀŘŎƘƻŘȊŊŎȅƳ ǊƻƪǳΦ  

Ten przypadek ƛƭǳǎǘǊǳƧŜ ǿƛťŎΣ Ƨŀƪ ōŀǊŘȊƻ ǇƻǘǊȊŜōƴŜ ǎŊ ȊƻǇŜǊŀŎƧƻƴŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ȊŀƭŜŎŜƴƛŀΣ ŀ ǘŀƪȍŜΣ  

jak istotne jest coroczne okreǏƭŀƴƛŜ ǿƛŜƭƻƭŜǘƴƛŎƘ ǊŀƳ ǇƻȊǿŀƭŀƧŊŎȅŎƘ ƴŀ ƪƻƴǘǊƻƭƻǿŀƴƛŜ ƛŎƘ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀΦ 

To pokazujeΣ ȍŜ w ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿŀǊǘƻǏŏ ǎǘŀƴƻǿƛŊ ƴƛŜ ǇƻƧŜŘȅƴŎȊŜ ǎǇǊŀǿƻȊŘŀƴƛŀΣ ƭŜŎȊ ŘƱǳƎƻǘŜǊƳƛƴƻǿŜ 

ǿȅǎƛƱƪƛ ȊŀƪƱŀŘŀƧŊŎŜ ǿƛŜƭƻƪǊƻǘƴŜ ǊŀǇƻǊǘƻǿŀƴƛŜΦ 

Wyniki z analizy systemu wykorzystania ewaluacji 

YƭǳŎȊƻǿȅƳ ǇǊƻōƭŜƳŜƳ ōȅƱΣ ǿǎǇƻƳƛƴŀƴȅ Ƨǳȍ ǿŎȊŜǏƴƛŜƧ ǊƻȊŘȋǿƛťƪ ƳƛťŘȊȅ ǘŜƻǊƛŊΣ ŀ ǇǊŀƪǘȅƪŊ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ 

wykorzystania rekomendacji z ewaluacji. System sam w sobie oceniany jest pozytywnie,  

ƧŜŘƴŀƪ ǇǊƻōƭŜƳŜƳ ǿȅŘŀƧŜ ǎƛť ƧŜƎƻ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴŜ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜΦ WŀƪƛŜ ǇǊȊȅŎȊȅƴȅ ǎƛť Ȋŀ ǘȅƳ ƪǊȅƧŊΚ  

² ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ƴƻǊǿŜǎƪƛŎƘ ǿ ǇŜǿƴȅƳ ǎǘƻǇƴƛǳ ǿȅƴƛƪŀ ǘƻ Ȋ ŦŀƪǘǳΣ ȍŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ŘƻǘȅƪŀƧŊ 

ƪǿŜǎǘƛƛΣ Ȋŀ ƪǘƽǊŜ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŏ Ǉƻƴƻǎƛ ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ ƧŜŘƴŀ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧŀ όŎȊŀǎŜƳ ǳƭƻƪƻǿŀƴŀ ǇƻȊŀ 

granicami kraju, np. ambasada). W takƛŜƧ ǎȅǘǳŀŎƧƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŏ Ȋŀ ǇƻŘƧťŎƛŜ ŘȊƛŀƱŀƵ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ 

ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ǳƭŜƎŀ ǊƻȊƳȅŎƛǳ όȊƴŀƧŘǳƧŜ ǘƻ ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŜ ǿ ƻǇƛǎŀŎƘ ǎǘǳŘƛƽǿ 

ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿύ. 

5ǊǳƎŊ ƪǿŜǎǘƛŊΣ ǊƽǿƴƛŜȍ ǇƻŘƴƻǎȊƻƴŊ pƻŘŎȊŀǎ ŀƴŀƭƛȊȅ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ōŀŘŀƵΣ ōȅƱ czas pojawienia  

ǎƛť ōŀŘŀƴƛŀΦ hƪŀȊǳƧŜ ǎƛť ōƻǿƛŜƳΣ ȍŜ ŎȊťǎǘƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧŜ ǇǊȊŜǎǘŀƧŊ ōȅŏ ŀƪǘǳŀƭƴŜ ǿ ƳƻƳŜƴŎƛŜ  

ƛŎƘ ƻǇǳōƭƛƪƻǿŀƴƛŀ ƛ ǿƴƛƻǎƪƛ ǿ ƴƛŎƘ ȊŀǿŀǊǘŜ ƳŀƧŊ ǊŀŎȊŜƧ ǿŀǊǘƻǏŏ ƘƛǎǘƻǊȅŎȊƴŊΣ ƴƛȍ ƛƴǎǇƛǊǳƧŊŎŊ Řƻ ŘŀƭǎȊȅŎƘ 

ŘȊƛŀƱŀƵΦ aƻȍƭƛǿȅ ƧŜǎǘ ǊƽǿƴƛŜȍ ǊƻȊŘȋǿƛťƪ ǇƻƳƛťŘȊȅ ǘǊŜǏŎƛŊ ǊŜƪƻƳŜƴdacji a etapem zaawansowania 

ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘǳΣ ƪǘƽǊȅ ǊƽǿƴƛŜȍ ǳǘǊǳŘƴƛŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ Ȋ ǊŀǇƻǊǘƽǿΦ tƻǘǿƛŜǊŘȊŀ ǎƛť ǊƽǿƴƛŜȍ 

ǇǊƻōƭŜƳ ŦƻǊƳǳƱƻǿŀƴƛŀ ǎŀƳȅŎƘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΣ ōȅ Ƴƻȍƴŀ ƧŜ ōȅƱƻ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀŏ ǿ ǇǊŀƪǘȅŎŜΦ ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ 

bƻǊǿŜƎƛƛ ŎƛŜƪŀǿȅƳ ǇǊƻōƭŜƳŜƳΣ ƪǘƽǊȅ ǿǇƱȅǿŀ ƴŀ ǎǘŀǘȅǎǘȅƪƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƻƪŀȊǳƧŜ  

ǎƛť ǊƽǿƴƛŜȍ ǘŜƴŘŜƴŎƧŀ Řƻ ǇǊȊȅƧƳƻǿŀƴƛŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΣ ƴŀǿŜǘ ƧŜȍŜƭƛ ƴƛŜ ǎŊ ƻƴŜ ǳȊƴŀƴŜ  

za adekwatne do sytuacji lub praktyczne. ² ǇǊŀƪǘȅŎŜ ǿȅƎƭŊŘŀ ǘƻ ǘŀƪΣ ȍŜ ŦƻǊƳŀƭƴƛŜ ǎŊ ƻƴŜ ŀƪŎŜǇǘƻǿŀƴŜΣ 

jedƴŀƪ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ƛŎƘ ōǊŀƪŀƳƛ ƧŀƪƻǏŎƛƻǿȅƳƛ ƴƛŜ ǎŊ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴŜΦ 

Wnioski z analiz 

²ƴƛƻǎƪƛ ȊŜ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ ǇŀǊǘƴŜǊŀƳƛ ƴƻǊǿŜǎƪƛƳƛ ōȅƱȅ Řƭŀ ȊŜǎǇƻƱǳ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŜƎƻ ǿ ǇŜǿƴȅƳ ǎǘƻǇƴƛǳ 

ȊŀǎƪŀƪǳƧŊŎŜΦ ²ȅŘŀǿŀŏ ōȅ ǎƛť ƳƻƎƱƻΣ ȍŜ ǿ ƪǊŀƧǳ ƻ ǘŀƪ ǊƻȊǿƛƴƛťǘȅƳ ƪŀǇƛǘŀƭŜ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅm i o wiele 

bardziej rozbudowanej kulturze ewaluacji nie ōťŘŊ ǿȅǎǘťǇƻǿŀƱȅ ŎȊȅƴƴƛƪƛ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀƧŊŎŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ 

ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ Ȋ ƪǘƽǊȅƳƛ ǇǊȊȅǎȊƱƻ ƴŀƳ ǎƛť ȊŜǘƪƴŊŏ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ŀƴŀƭƛȊΦ  

½ ƧŜŘƴŜƧ ǎǘǊƻƴȅ ǇƻȊȅǘȅǿƴƛŜ ƴŀƭŜȍȅ ƻŎŜƴƛŏ ǿȅǎƛƱƪƛ 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘǳ 9ǿŀƭǳŀŎƧƛ ƳŀƧŊŎŜ ƴŀ ŎŜƭǳ 

ǳǇƻǿǎȊŜŎƘƴƛŜƴƛŜ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵΣ ƳΦƛƴΦ ŘȊƛťƪƛ ƴŀŎƛǎƪƻǿƛ ƴŀ ǇŀǊǘȅŎȅǇŀŎȅƧƴŜ ǇƻŘŜƧǏŎƛŜ Řƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ  

ƴŀ ƪŀȍŘȅƳ ŜǘŀǇƛŜ ƧŜƧ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛΣ ƻǊƎŀƴƛȊƻǿŀƴŜ ǎŜƳƛƴŀǊƛŀ ǇǊŜȊŜƴǘǳƧŊŎŜ ǿȅƴƛƪƛ ōŀŘŀƵΣ ǳǇƻǿǎȊŜŎƘƴƛŀƴƛŜ 

ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵ ƴŀ ǊƽȍƴȅŎƘ ǎǘǊƻƴŀŎƘ ƛƴǘŜǊƴŜǘƻǿȅŎƘ ȊŀƧƳǳƧŊŎȅŎƘ ǎƛť ǘŜƳŀǘȅƪŊ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƛǘǇΦ  

hƳƽǿƛƻƴŜ ǿ ƴƛƴƛŜƧǎȊȅƳ ŀǊǘȅƪǳƭŜ ǇǊȊȅƪƱŀŘȅ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ Ȋ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿǎƪŀȊǳƧŊ 

ƧŜŘƴŀƪΣ ȍŜ ǇƻƳƛƳƻ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ ƻǊŀȊ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŜƎƻ ǎȅǎǘŜƳǳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ  

Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ȊŘŀǊȊŀƧŊ ǎƛť ǇǊȊȅǇŀŘƪƛ ƪƛŜŘȅ ƳŜŎƘŀƴƛȊƳȅ ǘŜ ǿ ǇǊŀƪǘȅŎŜ ƴƛŜ ǎǇŜƱƴƛŀƧŊ ǎǿƻƧŜƧ ǊƻƭƛΦ  

½ŀǎƪŀƪǳƧŊ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǇǊƻōƭŜƳȅ Ȋ ǇǊȊȅǇƛǎŀƴƛŜƳ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ 

ǿȅƴƛƪŀƧŊŎȅŎƘ Ȋ ǊŀǇƻǊǘƽǿΦ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ǇǊȊȅƧťǘŊ ǎǘǊǳƪǘǳǊŊ ƪƻƳƽǊƪƛ ȊŀƧƳǳƧŊŎŜƧ ǎƛť ǿ bƻǊŀŘ ŜǿŀƭǳŀŎƧŊ oraz 

ǊŜƭŀŎƧŀƳƛ !ƎŜƴŎƧƛ Ȋ a{½Φ ¦ƪƱŀŘŀƴƪƛ ǘŜƧ ƴƛŜ ǳƱŀǘǿƛŀ ƻōŜŎƴƻǏŏ ƧŜƧ ƪƻƭŜƧƴŜƎƻ ŜƭŜƳŜƴǘǳΣ ƧŀƪƛƳ ǎŊ ǇƭŀŎƽǿƪƛ 

dyplomatyczne w krajach ς beneficjentach wsparcia. 
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Dziwi ǊƽǿƴƛŜȍ ŦŀƪǘΣ ȍŜ ǇƻƳƛƳƻ systemu ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƧŀƪƻǏŎƛ ǇǊȊȅƧťǘŜƎƻ ǿ 59 ǇƻƧŀǿƛŀƧŊ ǎƛť ȊŀǎǘǊȊŜȍŜƴƛŀ  

w zakresie ƧŀƪƻǏŎƛ ƴƛŜƪǘƽǊȅŎƘ ǊŀǇƻǊǘƽǿΣ ȊŀǊƽǿƴƻ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƛŎƘ ǘǊŜǏŎƛΣ Ƨŀƪ ƛ ǎǇƻǎƻōƛŜκƧŀƪƻǏŎƛ prezentacji 

danych. ²ȅŘŀǿŀŏ ōȅ ǎƛť ƳƻƎƱƻΣ ȍŜ Ǉƻǎǘǳƭŀǘȅ ǇƻǇǊŀǿȅ cȊȅǘŜƭƴƻǏŎƛ ǊŀǇƻǊǘƽǿΣ ǇǊƻǿŀŘȊŊŎŜƧ Řƻ ǿƛťƪǎȊŜƎƻ 

zainterŜǎƻǿŀƴƛŀ ƻŘōƛƻǊŎƽǿ ich ƭŜƪǘǳǊŊ ƴƛŜ ǇƻƧŀǿƛŊ ǎƛť ǿ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴȅƳ ǊŀǇƻǊŎƛŜΦ W tym zakresie uwagi 

Ŏƻ Řƻ ƴƛŜȊǊƻȊǳƳƛŀƱŜƎƻ ƧťȊȅƪŀ ǊŀǇƻǊǘƽǿΣ ƪǘƽǊȅ ȊŘŜŎȅŘƻǿŀƴƛŜ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀ ǳȍȅǘŜŎȊƴƻǏŏ ōŀŘŀƵΣ 

przypominaƧŊ ŘȅǎƪǳǎƧť ǎǇǊȊŜŘ ƪƛƭƪǳ ƭŀǘ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ƧťȊȅƪŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ tƻƭǎŎŜ54.  

tƻƳƛƳƻ ǿǿΦ ǇǊƻōƭŜƳƽǿ Ƴamy jednak ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏΣ ȍŜ opisywana w analizowanym przez nas raporcie 

ǎȅǘǳŀŎƧŀ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴƻǊǿŜǎƪƛŜƧ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ǊƻȊǿƻƧƻǿŜƧ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ǊŜǇǊŜȊŜƴǘŀǘȅǿƴŀ Řƭŀ ŎŀƱŜƎƻ 

systemu ewaluacji w Norwegii i uwarunkowana jest m.in. skomplikoǿŀƴȅƳƛ ǊŜƭŀŎƧŀƳƛ ǇƻƳƛťŘȊȅ 59Σ 

Norad a norweskim MSZ. .ƛƻǊŊŎ ǇƻŘ ǳǿŀƎť ǿǎǇƽƱǇǊŀŎť Ȋ ǇŀǊǘƴŜǊŜƳ ƴƻǊǿŜǎƪƛƳ ǿ ǘƻƪǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 

ŎŀƱŜƎƻ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ǇƻȍŊŘŀƴŜ ōȅƱƻōȅ ƧŜƧ ƪƻƴǘȅƴǳƻǿŀƴƛŜΣ ōȅŏ ƳƻȍŜ Ȋ ƪƻǊȊȅǏŎƛŀƳƛ Řƭŀ ƻōǳ ǎǘǊƻƴΣ 

ǘŀƪ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ǇŜǿƴŜ ǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿŀ ǿȅƪŀȊŀƴŜ ƳƛťŘȊȅ ƻōȅŘǿƻƳŀ ǇŀƵǎǘǿŀƳƛΣ Ƨŀƪ ƛ ǊƽȍƴƛŎŀƳƛ  

ǿ ǇƻŘŜƧǏŎƛǳΣ ƪǘƽǊȅŎƘ ǊƽǿƴƛŜȍ ƴƛŜ ōǊŀƪΦ 

 

 
 

 

 

 

.ƛōƭƛƻƎǊŀŦƛŀΥ 

  
h9/5 όнлмрύΣ tǊŜƭƛƳƛƴŀǊȅ h5! нлмп Ŧƭƻǿǎ ŀƴŘ ǘǊŜƴŘǎ ǎƛƴŎŜ мфслΣ !ǇǊƛƭ нлмр 
 ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦŎƻƳǇŀǊŜȅƻǳǊŎƻǳƴǘǊȅΦƻǊƎκŎƘŀǊǘΦǇƘǇΚǇǊƻƧŜŎǘҐƻŘŀϧǇŀƎŜҐлϧŎǊҐƻŜŎŘϧƭƎҐŜƴ  
όŘƻǎǘťǇΥ мсΦлтΦнлмр ǊΦύ 
 
WW9/ нллоΣ 9Ǿŀƭǳŀōƛƭƛǘȅ !ǎǎŜǎǎƳŜƴǘΥ 9ȄŀƳƛƴƛƴƎ ǘƘŜ wŜŀŘƛƴŜǎǎ ƻŦ ŀ tǊƻƎǊŀƳ ŦƻǊ 9ǾŀƭǳŀǘƛƻƴΦ tǊƻƎǊŀƳ 
9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ .ǊƛŜŦƛƴƎ {ŜǊƛŜǎ І сΣ ²ŀǎƘƛƴƎǘƻƴ 5Φ/ΦΥWW9/ 
ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦƧǊǎŀΦƻǊƎκǇǳōǎκƧǳǾπƧǳǎǘƛŎŜκŜǾŀƭǳŀōƛƭƛǘȅπŀǎǎŜǎǎƳŜƴǘΦǇŘŦ όŘƻǎǘťǇ лтΦлтΦнлмр ǊΦύ 

bƻǊŀŘ нлмнΣ ¦ǎŜ ƻŦ 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴǎ ƛƴ ǘƘŜ bƻǊǿŜƎƛŀƴ 5ŜǾŜƭƻǇƳŜƴǘ /ƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴ {ȅǎǘŜƳΣ hǎƭƻΥbƻǊŀŘ 
ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦƻŜŎŘΦƻǊƎκŘŜǊŜŎκƴƻǊǿŀȅκbhw²!¸ψ¦ǎŜ҈нлƻŦ҈нл9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ҈нлƛƴ҈нлǘƘŜ҈нлbƻǊǿŜƎŀƛƴ
҈нл5ŜǾŜƭƻǇƳŜƴǘ҈нл/ƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴ҈нл{ȅǎǘŜƳΦǇŘŦ όŘƻǎǘťǇ мсΦлтΦнлмр ǊΦύ 

bƻǊŀŘ нлмрΣ 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ƻŦ bƻǊǿŜƎƛŀƴ 5ŜǾŜƭƻǇƳŜƴǘ /ƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴΦ !ƴƴǳŀƭ ǊŜǇƻǊǘ нлмпκмрΣ hǎƭƻΥbƻǊŀŘ 
ƘǘǘǇΥκκǿǿǿΦƴƻǊŀŘΦƴƻκŜƴκǘƻƻƭǎǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴǎκǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴǎκнлмрκŀƴƴǳŀƭπǊŜǇƻǊǘπнлмпπŜǾŀƭǳŀǘƛƻƴπƻŦπ
ƴƻǊǿŜƎƛŀƴπŘŜǾŜƭƻǇƳŜƴǘπŎƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴκ όŘƻǎǘťǇΥ мтΦлтΦнлмр ǊΦύ 
  

                                                           
54 {ȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ǎȊŜǊƻƪƻ Řȅǎƪǳǘƻǿŀƴȅ ōȅƱ ǊŀǇƻǊǘ Ǉǘ WťȊȅƪ ǊŀǇƻǊǘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ (Maziarz M., T. Piekot, M. 
Poprawa, B. Broda, A. Radziszewski, G. Zarzeczny (2012), WťȊȅƪ ǊŀǇƻǊǘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ, Warszawa: Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego. http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/pub-7508.pdf. - ŘƻǎǘťǇ мтΦлтΦнлмр ǊΦύ 

http://www.compareyourcountry.org/chart.php?project=oda&page=0&cr=oecd&lg=en
http://www.jrsa.org/pubs/juv-justice/evaluability-assessment.pdf
http://www.oecd.org/derec/norway/NORWAY_Use%20of%20Evaluation%20in%20the%20Norwegain%20Development%20Cooperation%20System.pdf
http://www.oecd.org/derec/norway/NORWAY_Use%20of%20Evaluation%20in%20the%20Norwegain%20Development%20Cooperation%20System.pdf
http://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2015/annual-report-2014-evaluation-of-norwegian-development-cooperation/
http://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2015/annual-report-2014-evaluation-of-norwegian-development-cooperation/
http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/pub-7508.pdf
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Weronika Felcis55 

{ǇƻƱŜŎȊƴŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŏ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ, ŎȊȅƭƛ ȊǿƛŊȊƪƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ȋ LLL ǎŜƪǘƻǊŜƳΦ 

5ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ tƻƭǎƪƛŜƎƻ ¢ƻǿŀǊȊȅǎǘǿŀ 9ǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƎƻ56. 

Kontekst 
9ǿŀƭǳŀŎƧŀΣ ǊƻȊǳƳƛŀƴŀ Ƨŀƪƻ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜ ōŀŘŀƴƛŜ ŜŦŜƪǘƽǿ ŘȊƛŀƱŀƵ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜΣ 
ŘŀƧŜ ƛƳ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴŊ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǊƻȊǿƻƧǳΦ YƻǊȊȅǏŎƛ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǘƻ ƳΦƛƴΦ ǇƻǇǊŀǿŀ ƧŀƪƻǏŎƛ ǳǎƱǳƎ 
ǏǿƛŀŘŎȊƻƴȅŎƘ ǿ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪǳ ƭƻƪŀƭƴȅƳΣ ǇƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛŜ ǘǊŀŦƴƻǏŎƛΣ ǳȍȅǘŜŎȊƴƻǏŎƛΣ ŜŦŜƪǘȅǿƴƻǏŎƛΣ 
ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŎƛ ƛ ǘǊǿŀƱƻǏŎƛ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ƭŜǇǎȊŜ ǇƭŀƴƻǿŀƴƛŜ ƛ ǊƻȊǇƻȊƴŀƴƛŜ ǇƻǘǊȊŜō 
ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ ƭƻƪŀƭƴŜƎƻ ƻǊŀȊ ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŜ ƧŜƎƻ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŀ ǿ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΦ aƛŜƧǎŎŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 
ǿ Ŏȅƪƭǳ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿȅƳ όȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ƳŜǘƻŘȅƪŊ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǇǊƻƧŜƪǘŜƳύ Ƴŀ ǊƽǿƴƻǊȊťŘƴŜ ȊƴŀŎȊŜƴƛŜ  
Ȋ ŜǘŀǇŜƳ Ǉƭŀƴƻǿŀƴƛŀ ŎȊȅ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŘȊƛŀƱŀƵΦ hȊƴŀŎȊŀ ǘƻΣ ȍŜ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ōŜȊ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƧŜǎǘ 
ƴƛŜǇŜƱƴŜ ς ƴƛŜ ǇƻȊǿŀƭŀ ƴŀ ƧŜƎƻ ŘƻǎƪƻƴŀƭŜƴƛŜ ƴǇΦ ǇƻǇǊȊŜȊ ǿƛťƪǎȊŜ ŘƻǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ Řƻ ǇƻǘǊȊŜō ŀŘǊŜǎŀǘƽǿΣ 
ŀ ǘŀƪȍŜ ǳƴƛŜƳƻȍƭƛǿƛŀ ǿȅƪŀȊŀƴƛŜ όǊƻȊƭƛŎȊŀƴƛŜύ ǳȊȅǎƪŀƴȅŎƘ ǊŜȊǳƭǘŀǘƽǿΦ 5ƭŀǘŜƎƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ǎǘŀƴƻǿƛ ƧŜŘƴƻ 
Ȋ ƪƭǳŎȊƻǿȅŎƘ ƴŀǊȊťŘȊƛ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǇǊƻƧŜƪǘŀƳƛΣ ǇƻȊǿŀƭŀƧŊŎŜ ƴŀ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƵ ǿ ƻǇŀǊŎƛǳ  
ƻ ŜƳǇƛǊȅŎȊƴŜ ŘŀƴŜ ƻŘƴƻǎȊŊŎŜ ǎƛť Řƻ ǿŀǊǳƴƪƽǿ ƭƻƪŀƭƴȅŎƘΣ ǿ ƧŀƪƛŎƘ ŘȊƛŀƱŀ ƻǊƎŀnizacja.  
hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ όNGO) ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊŎŜ ǿ ǎǿƻƧŜƧ ǇǊŀŎȅ ŜǿŀƭǳŀŎƧť ƳŀƧŊ ǎȊŀƴǎť ƴŀ ǎǘŀƴƛŜ  
ǎƛť ǇǊŀǿŘȊƛǿŊ αƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŊ ǳŎȊŊŎŊ ǎƛťέ όlearning organizationύΦ tƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛŜ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ 
ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ƧŜǎǘ ǎȊŀƴǎŊ ƴŀ ǇƻŘǿȅȍǎȊŜƴƛŜ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŘƻƪƱŀŘƴŜƎƻ ƻƪǊŜǏƭŀƴƛŀ ƻǊŀȊ 
ƳƛŜǊȊŜƴƛŀ ŜŦŜƪǘƽǿ ŘȊƛŀƱŀƵ bDhΦ tƻƴŀŘǘƻΣ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ όȊǿƱŀǎȊŎȊŀ ǇŀǊǘȅŎȅǇŀŎȅƧƴŀύ ǳǿȅǇǳƪƭŀ ƧŜƧ 
ǎǇƻƱŜŎȊƴȅ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊΣ ǇƻƴƛŜǿŀȍ ƪƻƴŎŜƴǘǊǳƧŜ ǎƛť ƴŀ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛǳ ǿ ǘŜƴ ǇǊƻŎŜǎ ƭƻƪŀƭƴȅŎƘ ǎǇƻƱŜŎȊƴƻǏŎƛΦ 

.ŀŘŀƴƛŜ αÀȅŎƛŜ ŎƻŘȊƛŜƴƴŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǿ tƻƭǎŎŜέ57 przeprowadzone w 2012 r. przez 
YƭƻƴκWŀǿƻǊ ƴŀ ǊŜǇǊŜȊŜƴǘŀǘȅǿƴŜƧ ǇǊƽōƛŜ м рмо ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǿȅƪŀȊŀƱƻΣ ȍŜ со҈ Ȋ ƴƛŎƘ ƴƛŜ ǇǊƻǿŀŘȊƛƱƻ  
ǿ ŎƛŊƎǳ ƻǎǘŀǘƴƛŎƘ н ƭŀǘ ǿ ȍŀŘƴŜƧ ŦƻǊƳƛŜ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜƧ ƻŎŜƴȅ ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŎƛ ǿƱŀǎƴŜƎƻ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΣ  
czy analƛȊȅ ŜŦŜƪǘƽǿ ǇǊŀŎȅΣ ŀƴƛ ƴƛŜ ǎǇǊŀǿŘȊŀƱƻ ǎǘƻǇƴƛŀ ƻǎƛŊƎƴƛťŎƛŀ ȊŀƪƱŀŘŀƴȅŎƘ ŎŜƭƽǿΦ  
{ǇƻǏǊƽŘ ǇƻȊƻǎǘŀƱȅŎƘ bDh ƴŀƧǿƛťŎŜƧ όмт҈ύ ŀƴŀƭƛȊǳƧŜ ŘƻǎǘťǇƴŜ ŘŀƴŜΣ ǊŀǇƻǊǘȅΣ ŎȊȅ ŘƻƪǳƳŜƴǘȅ ȊǿƛŊȊŀƴŜ 
Ȋ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅƳƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀƳƛΦ tǊŀǿƛŜ ǘȅƭŜ ǎŀƳƻ όмс҈ύ ǎŀƳƻŘȊƛŜƭƴƛŜ ǇǊƻǿŀŘȊƛ ǇǊŀŎŜ ōadawcze: 
ǿȅǿƛŀŘȅΣ ŀƴƪƛŜǘȅΣ ǎǇƻǘƪŀƴƛŀΦ /ƛŜǎȊȅ ŦŀƪǘΣ ȍŜ - ǿ ǇƻǊƽǿƴŀƴƛǳ Řƻ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƴƛŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ  
z roku 2008 - ǿȊǊƽǎƱ ƻŘǎŜǘŜƪ bDhΣ ƪǘƽǊŜ ǇǊƻǿŀŘȊŊ ŜǿŀƭǳŀŎƧťκƻŎŜƴť ǎǿƻƛŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ŎȊȅ ŘȊƛŀƱŀƵ  
όȊ нр҈ ǿ Ǌƻƪǳ нллу Řƻ от҈ ǿ Ǌƻƪǳ нлмнύΦ hȊƴŀŎȊŀ ǘƻΣ ȍŜ ǿȊǊŀǎǘŀ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŏ ǿŀƎƛ ǘŜƎƻ ŜƭŜƳŜƴǘǳ 
Ŏȅƪƭǳ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŜƎƻΦ !ǳǘƻǊȊȅ ǊŀǇƻǊǘǳ ǿǎƪŀȊŀƭƛ ǘŜȍ ƴŀ ƎƱƽǿƴŜ ǇǊȊȅŎȊȅƴȅ ƴƛŜǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛŀ ŘȊƛŀƱŀƵ 
ewaluacyjnych - ōǊŀƪ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŎƛ ǇƻǘǊȊŜōȅ ƛŎƘ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ƻǊŀȊ ƪƻǊȊȅǏŎƛ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎȅŎƘ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ  
ŀ ǘŀƪȍŜ ƴŜƎŀǘȅǿƴŜ ǎƪƻƧŀǊȊŜƴƛŀ Ȋ ǘȅƳ ǇƻƧťŎƛŜƳΣ ǳǘƻȍǎŀƳƛŀƴȅƳ Ȋ ƻŎŜƴŊ ŦƻǊƳŀƭƴŊΦ  
½ŘŜŎȅŘƻǿŀƴƛŜ ǘŀƪȍŜ bDh ōǊŀƪǳƧŜ ŘƻǎǘŀǘŜŎȊƴȅŎƘ ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧƛ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΦ ² ŜŦŜƪŎƛŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ 
ŀƭōƻ ƴƛŜ ǇǊƻǿŀŘȊŊ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ŀƭōƻ ǊƻōƛŊ ǘƻ ǿ ǎǇƻǎƽō ǎŎƘŜƳŀǘȅŎȊƴȅ όƴǇΦ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀƧŊŎȅ ǎƛť Řƻ ōŀŘŀƴƛŀ 
ǎŀǘȅǎŦŀƪŎƧƛ ƻŘōƛƻǊŎƽǿύΣ ƴŀ ƻƎƽƱ ƴƛŜŘƻǎǘƻǎƻǿŀƴȅ Řƻ ǇƻǘǊȊŜō ƛ ǎƪŀƭƛ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵΦ ²ȅƴƛƪƛ ōŀŘŀƵ 
ǇƻƪŀȊǳƧŊΣ ȍŜ ǘȅƭƪƻ ф҈ ǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘƽǿ ǿǎƪŀȊŀƱƻ ŘƛŀƎƴƻȊť ǇƻǘǊȊŜōκƻŎŜƴť ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŎƛ  

                                                           
55 ¦ƴƛǿŜǊǎȅǘŜǘ WŀƎƛŜƭƭƻƵǎƪƛΦ 
56 !ǊǘȅƪǳƱ ƴŀǇƛǎŀƴȅ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǳōƭƛƪŀŎƧƛ ǇƻƪƻƴŦŜǊŜƴŎȅƧƴŜƧ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ά²ȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅ ǇǊȊŜȊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧť ς 
mechanizmy nadzoru obywatelskiegoέ CǳƴŘŀŎƧƛ L59! wƻȊǿƻƧǳΣ нлмрΦ tǊŀƎƴť ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ǇƻŘȊƛťƪƻǿŀŏ Ȋŀ ŀƴŀƭƛȊȅ 
ƛ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ƪƻƴƛŜŎȊƴŜ Řƻ ƴŀǇƛǎŀƴƛŀ ǘŜƎƻ ŀǊǘȅƪǳƱǳ !ƎƴƛŜǎȊŎŜ {ƪƻǿǊƻƵǎƪƛŜƧ ς koordynaǘƻǊŎŜ ƻōǳ ŜŘȅŎƧƛ Yǳȋƴƛ 
9ǿŀƭǳŀŎƧƛ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ȊŜ ǏǊƻŘƪƽǿ CLhΣ !ƎƴƛŜǎȊŎŜ {ȊŎȊǳǊŜƪ Ȋŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǇǊȊŜǎȊƱȅŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ t¢9 
ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ Řƭŀ LLL ǎŜƪǘƻǊŀΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǇǊƻŦŜǎƻǊƻǿƛ [ŜǎȊƪƻǿƛ YƻǊǇƻǊƻǿƛŎȊƻǿƛ Ȋŀ ǘƻΣ ȍŜ ȊǿƛŊȊƪƛ ǘŜ ōȅƱȅ ȊŀǿǎȊŜ 
ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ǇƛŜƭťƎnowane i podtrzymywane w naszym towarzystwie. 
57 {ǘƻǿŀǊȊȅǎȊŜƴƛŜ YƭƻƴκWŀǿƻǊΣ ÀȅŎƛŜ ŎƻŘȊƛŜƴƴŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǿ tƻƭǎŎŜΣ ²ŀǊǎȊŀǿŀ нлмн 

http://www.ngo.pl/CodzienneZycieNGO. Publikacja przygotowana w ǊŀƳŀŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǳ α½.!5!0Σ ½wh½¦aL90Σ 

{Y¦¢9/½bL9 ²{tL9w!0Φ tƻȊƴŀƴƛŜ ƳƻŘŜƭƛ ŦǳƴƪŎƧƻƴƻǿŀƴƛŀ ǇƻƭǎƪƛŎƘ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ Ƨŀƪƻ ǿŀǊǳƴŜƪ 

ƪƻƴƛŜŎȊƴȅ ǎƪǳǘŜŎȊƴŜƎƻ ǿǎǇŀǊŎƛŀέ ŘƻŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴŜƎƻ Ȋ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊ LƴƛŎƧŀǘȅǿ hōȅǿŀǘŜƭǎƪƛŎƘΦ 
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jako najpotrzebniejszy temat sȊƪƻƭŜƴƛŀ ǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΦ WŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ ǿ ǎȊƪƻƭŜƴƛŀŎƘ ǇƻǏǿƛťŎƻƴȅŎƘ ǘŜƳǳ 
ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛǳ ǿ ŎƛŊƎǳ ƻǎǘŀǘƴƛŎƘ н ƭŀǘ ǿȊƛťƱƻ ǳŘȊƛŀƱ ǘȅƭƪƻ т҈ ǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘƽǿΦ h ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ōƻǿƛŜƳ 
ǿǎǇƻƳƛƴŀ ǎƛť ƎƱƽǿƴƛŜ ǇǊȊȅ ƻƪŀȊƧƛ ǎȊƪƻƭŜƵ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ Ŏȅƪƭǳ ȍȅŎƛŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳΣ ŘƭŀǘŜƎƻ ǿƛŜŘȊŀ ƻ ƴƛŜƧ ŎƛŊƎƭŜ 
ƧŜǎǘ ƴƛŜǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎŀΦ {ȊƪƻƭŜƴƛŀ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ǇǊȊŜȊ t¢9Σ ƧŜƎƻ ŎȊƱƻƴƪƽǿΣ ŀ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǇǊƻƧŜƪǘȅ 
ƴŀƪƛŜǊƻǿŀƴŜ ƴŀ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ όŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴŜ ǿ ǊŀƳŀŎƘ CLh нллф ƛ CLh нлмпύ 
ǇƻƪŀȊǳƧŊΣ ȍŜ Řƻ ǿƱŀǏŎƛǿŜƎƻ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŀ ƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴƛŜȊōťŘƴŀ ƧŜǎǘ ǇǊŀƪǘȅƪŀ - 
ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘŜ ȊƳƛŜǊȊŜƴƛŜ ǎƛť Ȋ ǇǊƻōƭŜƳŀƳƛΣ ƧŀƪƛŜ ƴƛŜǎƛŜ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ōŀŘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƎƻΦ   

hŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŏ ǎǇƻƱŜŎȊƴŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ  
tǊŀƪǘȅƪŀ ǿȅƳŀƎŀ ƧŜŘƴŀƪ ȊŀǳŦŀƴƛŀ ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻΦ .ŀŘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜΣ ƴƛŜƻŘȊƻǿƴƛŜ ƻŘǿƻƱǳƧŊŎŜ  
ǎƛť Řƻ ǿŀǊǘƻǏŎƛƻǿŀƴƛŀ όŎƘƻŏ ƴƛŜ ȊŀǿǎȊŜ ƧŜǎǘ ǘƻ ƧŜŘȅƴȅƳ ŎŜƭŜƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛύΣ ǿȅƳŀƎŀƧŊ ǿȊŀƧŜƳƴŜƎƻ 
zaufania obu stron ς ½ƭŜŎŀƧŊŎŜƎƻ ƛ ½ŀƳŀǿƛŀƧŊŎŜƎƻΣ ŀ ƴŀǿŜǘ ǎȊŜǊȊŜƧΣ ǿƛŜƭǳ interesariuszy.  
¦ƳƛŜƧťǘƴƻǏŏ ǿǎǇƽƭƴŜƧ ǊŜŦƭŜƪǎƧƛ ƴŀŘ ǎǳƪŎŜǎŀƳƛ ƛ ǇƻǊŀȍƪŀƳƛΣ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǎƛť Řƻ ǎƱŀōȅŎƘ Ǉǳƴƪǘƽǿ 
ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿΣ ƧŜǎǘ ƴƛŜȊǿȅƪƭŜ ǘǊǳŘƴŜ ƛ ǿȅƳŀƎŀ ǇƻŎȊǳŎƛŀ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ǿ ǎȅǘǳŀŎƧƛ 
ǿŀǊǘƻǏŎƛƻǿŀƴƛŀ ǇǊŀŎȅ ǎǿƻƧŜƧ ƛ ōƭƛǎƪƛŎƘ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿΦ ¢Ŝ ǎƛŜŎƛ ǿȊŀƧŜƳƴŜƎƻ ȊŀǳŦŀƴƛŀ ǎǘǊƻƴ ōƛƻǊŊ 
ǎƛť ȊŜ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ǇǊȊȅ ŘŀƴȅƳ ǇǊƻƧŜƪŎƛŜ ŎȊȅ ǇǊƻƎǊŀƳƛŜ ǇƻŘŘŀƴȅƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ 5ƱǳƎƻǘǊǿŀƱŀ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎŀ 
ǇƻǿƻŘǳƧŜΣ ȍŜ ǇƻȊƴŀƧŜ ǎƛť ǿȊŀƧŜƳƴŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ƛ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŀΣ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƻƴŀƭƴƻ-
prawnym. Z kolei ich ǎƪǳǘƪƛŜƳ ǿ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ƧŜǎǘ ǿȅȍǎȊŀ ƧŀƪƻǏŏ ȊōƛŜǊŀƴȅŎƘ 
danych i tworzonych rekomendacji, lepszy i ŘƻƎƱťōƴƛŜƧǎȊȅ ƻǇƛǎ ǿ ǊŀǇƻǊŎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅƳ ǇƛǎŀƴȅƳ 
ōŀǊŘȊƛŜƧ ȊǊƻȊǳƳƛŀƱȅƳ ƧťȊȅƪƛŜƳΣ ŀ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴƛŜ ǿƛťƪǎȊŀ ƻǘǿŀǊǘƻǏŏ ƴŀ ƴƛŜƻŘȊƻǿƴŊ ȊƳƛŀƴť ƧŀƪŊ powinna 
Ȋŀ ǎƻōŊ ƴƛŜǏŏ ǊŜŦƭŜƪǎƧŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŀΦ 

/Ȋťǎǘƻ ōȅǿŀ ǘŀƪ ǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ǉƻƭƛǘȅƪ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΣ ȍŜ ȊŀǳŦŀƴƛŜ ōǳŘƻǿŀƴŜ ƧŜǎǘ Ƨŀƪƻ ŜŦŜƪǘ ƴƛŜƧŀƪƻ ǳōƻŎȊƴȅ 
ǇƻȊƛƻƳǳ ƧŀƪƻǏŎƛ ǿȅƪƻƴŀƴŜƧ ǇǊŀŎȅΣ ǇƻƴƛŜǿŀȍ ²ȅƪƻƴŀǿŎť ǇƻȊƴŀƧŜ ǎƛť ŘƻǇƛŜǊƻ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 
ōŀŘŀƵΣ Ǉƻ ǿȅƎǊŀƴiu przetargu. Niestety w trzecim sektorze ryzykiem jest brak odpowiednich wiedzy  
ƛ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ǊŜȊŜǊǿƻǿŀƴȅŎƘ ƴŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧťΣ Ŏƻ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ƻōƴƛȍŀ ǇƻȊƛƻƳ ǿȅƪƻƴŀƴȅŎƘ ǇǊŀŎΦ 

½ ŘǊǳƎƛŜƧ ǎǘǊƻƴȅ ǿ ǇƻǊƽǿƴŀƴƛǳ Ȋ ǇǊƻƧŜƪǘŀƳƛ ƴŀ ȊƭŜŎŜƴƛŜ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧΣ ǘǊȊŜŎƛ ǎektor 
ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŜ ǎƛť ǿȅȍǎȊŊ ƳƻǘȅǿŀŎƧŊ Řƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ƛ ƛŎƘ ǳǎǇƻƱŜŎȊƴƛŀƧŊŎȅƳ charakterem,  
ŎȊȅƭƛ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƳ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŜƳ ƻōȅǿŀǘŜƭƛ ǿ ƛŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧťΣ Ŏƻ Ƴŀ ǎȊŀƴǎť ŘƻǘȅŎȊȅŏ ǘŀƪȍŜ ƛŎƘ 
ewaluacji. Konieczne jest jednak odpowiednie zrozumienie i ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ƨŀƪƻ ƴŀǊȊťŘȊƛŀ 
ǊŜŦƭŜƪǎƧƛ ƴŀŘ ǿŀǊǘƻǏŎƛŊ ǇǊƻƧŜƪǘǳΦ 

/ƘƻŎƛŀȍ ƻōŜŎƴƛŜ ŎȊťǎǘƻ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅƳ ǇƻǿƻŘŜƳ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ 
ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ƧŜǎǘ ƻōƻǿƛŊȊŜƪ ƴŀǊȊǳŎƻƴȅ ǇǊȊŜȊ ŦǳƴŘŀǘƻǊŀΣ ǘƻ ƧŜŘƴŀƪ ƳƻǘȅǿŀŎƧŀ Řƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 
ewaluowanyŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ǿȅƴƛƪŀ ȊŜ ȊŘƛŀƎƴƻȊƻǿŀƴȅŎƘ ǇƻǘǊȊŜō ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘΣ ƪǘƽǊŜ ǎǘŀǊŀƴƻ  
ǎƛť ȊŀǎǇƻƪƻƛŏΦ ¢Ŝ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ƳƻǘȅǿŀŎƧŜ ǿ ǘǊȊŜŎƛƳ ǎŜƪǘƻǊȊŜ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ŎƘťŎƛŊ ǇƻƳƻŎȅ ƛƴƴȅƳ  
ǿ Ƨŀƪ ƴŀƧǳȍȅǘŜŎȊƴƛŜƧǎȊȅ ǎǇƻǎƽō ƳŀƧŊ ǎȊŀƴǎť ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ Řƻ ƻǘǿŀǊǘƻǏŎƛ ƴŀ ǊŜŦƭŜƪǎƧť ǇǊƻǿŀŘȊŊŎŊ  
Řƻ ƪƻƴƛŜŎȊƴȅŎƘ ȊƳƛŀƴΦ ² ǘȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ǘǊŀŦƛŀ ƴŀ ǇƻŘŀǘƴȅ ƎǊǳƴǘ ƻǎƽō ƴƛŜ ǘȅƭŜ 
ǎƪƻƴŎŜƴǘǊƻǿŀƴȅŎƘ ƴŀ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴȅŎƘ ǏǊƻŘƪŀŎƘΣ ƛƭŜ ƴŀ ŎŜƭŀŎƘ ƧŀƪƛƳ ƳŀƧŊ ƻƴŜ ǎƱǳȍȅŏΦ  
hǘǿŀǊǘƻǏŏΣ ǊƽǿƴƻǏŏΣ ȊŀǳŦŀƴƛŜ Σ ǎŊ ǇǊȊŜŎƛŜȍ ŘƻƳŜƴŊ ǘǊȊŜŎƛŜƎƻ ǎŜƪǘƻǊŀΣ ŀ ǘƻ ǇƻȊǿŀƭŀ ǿ ƱŀǘǿƛŜƧǎȊȅ ǎǇƻǎƽō 
ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǇŜǊǎƻƴŜƭ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ Řƻ ŘƻƎƱťōƴŜƧ ǊŜŦƭŜƪǎƧƛ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵΦ 

/ƻ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘŜƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ bDhΚ 
²ŀǊǘƻ ȊŀǳǿŀȍȅŏΣ ȍŜ ƳƛƳƻ ǘŀƪ ǇƻȊȅǘȅǿƴŜƧ ƻƎƽƭƴŜƧ ƻŎŜƴȅ ǇƻǘŜƴŎƧŀƱǳ ŘȊƛŀƱŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿ ǘǊȊŜŎƛm 
ǎŜƪǘƻǊȊŜΣ ǿƛŜƭŜ ȊŀƭŜȍȅ ƻŘ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƻ ƧŀƪƛŜƧ mowa. Po pierwsze, przedmiotem ewaluacji 
ƳƻȍŜ ōȅŏ ǇǊƻƧŜƪǘΣ ǇǊƻƎǊŀƳ ƭǳō ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΦ ½ŀƪǊŜǎ ŘȊƛŀƱŀƵ, jaki poddawany jest 
ewaluacji, ǇƻǿƛŊȊŀƴȅ Ȋ ǿƛȊƧŊ ƛ ƳƛǎƧŊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ǎǇƻǎƻōem ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ȊŀǎƻōŀƳƛ ƭǳŘȊƪƛƳƛ, finansowymi 
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oraz ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅƳƛ ǇƻǿƛŊȊŀƴƛŀƳƛ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƻƴŀƭƴȅƳƛ i proǿŀŘȊƛŏ ƳƻȍŜ Řƻ ǊƽȍƴƻǊŀƪƛŎƘ ǎƪǳǘƪƽǿ 
ewaluacyjnych58. 

½ŀǿǎȊŜ ƛǎǘƴƛŜƧŜ ǘŜȍ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŏ ǿȅōƻǊǳ ŎȊȅ ŜǿŀƭǳŀŎƧť Ƴŀ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŀŏ ƻǎƻōŀ ȊŀǘǊǳŘƴƛƻƴŀ ōŊŘȋ 
ōťŘŊŎŀ ŎȊƱƻƴƪƛŜƳ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ŎȊȅ ƻǎƻōŀ Ȋ ȊŜǿƴŊǘǊȊΦ 9ƪǎǇŜǊǘ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅ ȊǿƛťƪǎȊŀ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŏ ǇǊȊŜȊ 
ǎǿƻƧŊ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴƻǏŏ Σ Ȋƴŀ ƧŜŘƴŀƪ ǎƱŀōƛŜƧ ǎǇŜŎȅŦƛƪť ǇǊƻƧŜƪǘǳ ƛ Ƴŀ ƳƴƛŜƧǎȊȅ ŘƻǎǘťǇ Řƻ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƻǊŀȊ ƻǎƽōΦ 
|ǿƛŜȍŜ ǎǇƻƧǊȊŜƴƛŜ ƴŀ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƳƻȍŜ ƴŀŘŀŏ Ƴǳ ƴƻǿȅ ǿȅƳƛŀǊΣ ǇƻƴƛŜǿŀȍ ȊƳǳǎȊŀ ȊŜǎǇƽƱ  
Řƻ ƪǊȅǘȅŎȊƴŜƎƻ ƳȅǏƭŜƴƛŀΣ ŀ ȊŀǘǊǳŘƴƛŜƴƛŜ ƪƻƎƻǏ Ȋ ȊŜǿƴŊǘǊȊ ŘƻŘŀǘƪƻǿƻ ŘŀƧŜ ǎȊŀƴǎŜ ƴŀ ŘƻōǊŀƴƛŜ 
eksperta o odpowiedniej specjalizacji.  

Autodiagnoza 

!ǳǘƻŘƛŀƎƴƻȊŀ ǘƻ ōŀǊŘȊƻ ǿŀȍƴȅ ŜƭŜƳŜƴǘ ǎǳƪŎŜǎǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ƻ ƪǘƽǊȅƳ ŎȊťǎǘƻ ǿ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ǿȅŎƛƴƪƻǿŜƧ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ όŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘǳΣ ŀ ƴƛŜ ƴǇΦ ǎǘǊŀǘŜƎƛƛ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛύ ǎƛť ȊŀǇƻƳƛƴŀΦ 

Minimalnym warunkiem owocnej pracy ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊŀ ƧŜǎǘ ŘƻǎǘťǇ Řƻ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ς czyli 

ǎǘŀƱŀ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎŀ Ȋ ƧŜŘƴŊ ƻǎƻōŊ Ȋ ȊŜǎǇƻƱǳ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ Ȋ ƪǘƽǊŊ ƳƻȍŜ ǎƛť ǎǘŀƭŜ ƪƻƴǘŀƪǘƻǿŀŏ  

(powinna to ōȅŏ ƻǎƻōŀ Ȋ ƎǊǳǇȅ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜƧύ, ǿǎǇƽƭƴŜ ǿȅȊƴŀŎȊŜƴƛŜ ȊŀƪǊŜǎǳ ȊŀŘŀƵ ƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ 

ȊŀǊƽǿƴƻ Ǉƻ jednej, jak i drugiej stronie. Jednak dopiero przeprowadzenie autodiagnozy pozwoli 

ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ƴŀ ǳȊȅǎƪŀƴƛŜ ǇŜƱƴŜƎƻ ƻǿƻŎǳ procesu autorefleksji.  

tǊȊŜŘ ǇƻŘƧťŎƛŜƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴŀƭŜȍȅ ǎǇǊŜŎȅȊƻǿŀŏΣ ŎȊŜƎƻ ǎƛť Ǉƻ ŘŀƴȅƳ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ǎǇƻŘȊƛŜǿŀƳȅΣ 

ǇǊȊŜƳȅǏƭŜŏΣ ƪǘƻ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōǊŀŏ ǳŘȊƛŀƱ ǿ ƴŀǎȊŜƧ ŀƴŀƭƛȊƛŜΣ ǳǎǘŀƭƛŏ ȊŀǎŀŘȅ ǿǎǇƽƭƴŜƧ ǇǊŀŎȅΣ ǎǇǊŜŎȅȊƻǿŀŏΣ 

jakiego typu informacje ōťŘŊ nam potrzebne i co ƳƻȍŜƳȅ ȊǊƻōƛŏ ōȅ ŘƻǎǘťǇ Řƻ ƴƛŎƘ ǳƱŀǘǿƛŏ 

ewaluatorowi. 

½ ƪƻƭŜƛ ǇǊȊȅ ǿȅǇǊŀŎƻǿȅǿŀƴƛǳ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ƴŀƭŜȍȅ ƻƪǊŜǏƭƛŏ ƛ ƻƳƽǿƛŏ z ewaluatorem priorytety zmiany 

Ȋ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅ ŎŀƱŜƧ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΦ WŜƎƻ ȊŀŘŀƴƛŜƳ ƴŀ ǘȅƳ ŜǘŀǇƛŜ ƧŜǎǘ ǳƳƛŜƧťǘƴŜ ȊŀƳƪƴƛťŎƛŜ ǇǊƻŎŜǎǳ 

ewaluacjƛΣ ǘŀƪȍŜ ƻŘ ǎǘǊƻƴȅ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ ȊŜǎǇƻƱŜƳ ƻǎƽōΣ ƪǘƽǊŜ Ƴǳ ȊŀǳŦŀƱȅ ƛ ȊŀǊȅȊȅƪƻǿŀƱȅ ǇƻŘƧťŎƛŜ 

ǇǊƻŎŜǎǳ ŀǳǘƻǊŜŦƭŜƪǎƧƛ ƛ ǿŀǊǘƻǏŎƛƻǿŀƴƛŀ ƛŎƘ ǇǊŀŎȅΦ ² ŘǳȍŜƧ ƳƛŜǊȊŜ ƻŘ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ 

ŜǿŀƭǳŀǘƻǊŀ ȊŀƭŜȍŜŏ ōťŘȊƛŜ ǎƪƱƻƴƴƻǏŏ Řƻ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ǿȅȊƴŀŎȊƻƴȅŎƘ ǿǎǇƽƭƴƛŜ ƪƛŜǊǳƴƪƽǿ ȊƳƛŀƴΦ59 

5ƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿŜ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ tƻƭǎƪƛŜƎƻ ¢ƻǿŀǊȊȅǎǘǿŀ 9ǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƎƻ ǿ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛǳ 

ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿŜ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀƳƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅƳƛ 
½ǿƛŊȊƪƛ tƻƭǎƪƛŜƎƻ ¢ƻǿŀǊȊȅǎǘǿŀ 9ǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƎƻ ǎƛťƎŀƧŊ ƧŜƎƻ ȊŀǊŀƴƛŀΣ ǇƻƴƛŜǿŀȍ ǎǇƻǊŀ ŎȊťǏŏ ŎȊƱƻƴƪƽǿ 
ȊŀƱƻȍȅŎƛŜƭƛ ǘƻǿŀǊȊȅǎǘǿŀ ȊǿƛŊȊŀƴŀ ƧŜǎǘ ƭǳō ǿƽǿŎȊŀǎ ōȅƱŀ Ȋ ǘǊȊŜŎƛƳ ǎŜƪǘƻǊŜƳΦ 5ǊǳƎƛƳ ŦƛƭŀǊŜƳ ƴŀǎȊŜƧ 
ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ǿƛŜŘȊŀ ŜƪǎǇŜǊŎƪŀ ƛ ǇǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƛȊƳ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ ƴŀǳƪƻǿȅŎƘΣ ƪǘƽǊȊȅ ǊƽǿƴƛŜȍ ȊŀƪƱŀŘŀƭƛ 
ǘƻǿŀǊȊȅǎǘǿƻΦ ¢ƻ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ǎƛƱ ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ƳƛŀƱƻ ƛ ǿŎƛŊȍ ƧŜǎǘ ǇƻŘǎǘŀǿŊ Řƻ ǿȅȊƴŀŎȊŀƴƛŀ Ŝǘƻǎǳ 
ŜǿŀƭǳŀǘƻǊŀ ǿ tƻƭǎŎŜΦ 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ƻŘ ǇƻŎȊŊǘƪǳ ōȅƱŀ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀƴŀΣ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴŀ L ǇǊƻƳƻǿŀƴŀ  
Ƨŀƪƻ ǇǊƻŎŜǎ ŜŘǳƪŀŎȅƧƴȅ L ŘŜƳƻƪǊŀǘȅȊǳƧŊŎȅ ǇǊȊŜȊ ŎȊƱƻƴƪƽǿ t¢9Σ Ŏƻ ƻŘȊǿƛŜǊŎƛŜŘƭŜƴƛŜ ǎǿƻƧŜ ȊƴŀƧŘƻǿŀƱƻ 
w projektach ewaluacyjnych przez nasze towarzystwo realizowanych dla trzeciego sektora.  
½ŀƳƛŀǊŜƳΣ ƪǘƽǊȅ ǇǊȊȅǏǿƛŜŎŀƱ ǿƽǿŎȊŀǎ PTE ōȅƱƻ, ƛȍ ǘŀƪ ǿȅǇǊŀŎƻǿŀƴŜ ǎŎƘŜƳŀǘȅ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ 
ȊŀǎȊŎȊŜǇƛƻƴŜ ōťŘŊ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ǿ ōŀŘŀƴƛŀŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ ƻōƭƛƎŀǘƻǊȅƧƴƛŜ  
Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴƛŜƳ ǏǊƻŘƪƽǿ ǇǊȊŜƧǏŎƛƻǿȅŎƘ ƛ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀƭƴȅŎƘ ǇƻŎƘƻŘȊŊŎȅŎƘ  
z Unii Europejskiej.   

tƻƴƛȍŜƧ ƻǇƛǎŀƴŜ ȊƻǎǘŀƴŊ ƎƱƽǿƴŜ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƻƴŀƭƴŜƧ t¢9 Ȋ ǘǊȊŜŎƛƳ ǎŜƪǘƻǊŜƳΦ 
5ƻŘŀƴƛŜ Řƻ ǘŜƎƻ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ŎȊƱƻƴƪƽǿ Ȋ ǇŜǿƴƻǏŎƛŊ ǿȊōƻƎŀŎƛƱƻōȅ ƻōǊŀȊ ǘȅŎƘ 

                                                           
58 Poprzez skutkƛ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜ ƳŀƳ ƴŀ ƳȅǏƭƛ ǎƪǳǘƪƛ Řƻ ƧŀƪƛŎƘ ǇǊƻǿŀŘȊƛ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ WŜǎǘ ǘƻ ōƻǿƛŜƳ ȊŀǿǎȊŜ 
wyzwanie dla instytucji odpowiedzialnej za przedmiot badania ς ŀ ǿƛťŎ ǎƪǳǘƪƛŜƳ ƳƻȍŜ ōȅŏ ŀƪŎŜǇǘŀŎƧŀ 
ǇǊƻǇƻƴƻǿŀƴȅŎƘ ƪƛŜǊǳƴƪƽǿ ȊƳƛŀƴΣ ƛŎƘ ƛƎƴƻǊƻǿŀƴƛŜ ƭǳō ȊŀǇǊȊŜŎȊŜƴƛŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǎŀƳŜƎƻ ōŀŘŀƴƛŀΦ 
59 ¦ƳƛŜƧťǘƴƻǏŏ ǇƻƳƻŎȅ ƭǳŘȊƛƻƳ ǿ ƻŘƴŀƭŜȊƛŜƴƛǳ ǎƛť ǿ ȊƳƛŀƴƛŜ ǘŀƪ ƴŀǇǊŀǿŘť ǎǘŀǿƛŀ ǇǊȊŜŘ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊŜƳ ƴƻǿŜ 
wyzwania z zakresu psychologii grupy i komunikacji interpersonalnej. 
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zwƛŊȊƪƽǿΣ Ȋ ǳǿŀƎƛ ƧŜŘƴŀƪ ƴŀ ŘǳȍŊ ƭƛŎȊōť ƻǎƽō ƴŀƭŜȍŊŎȅŎƘ Řƻ t¢9 ƻǊŀȊ ƛŎƘ ǊƻȊǇǊƻǎȊŜƴƛŜ ǿ ƪǊŀƧǳΣ ŀ ǘŀƪȍŜ 
ǇƻȊŀ ƧŜƎƻ ƎǊŀƴƛŎŀƳƛΣ ƴƛŜ Ƴŀ ŘƻǎǘťǇǳ Řƻ ǘŀƪƛŎƘ ŘŀƴȅŎƘΦ 

tƛŜǊǿǎȊȅƳΣ ƴŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊȅƳ ƛ ƴŀƧŘƱǳȍǎȊȅƳ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜƳ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ t¢9 Ȋ ǎŜƪǘƻǊŜƳ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ 
ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ōȅƱ ǇǊƻƧŜƪǘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇƛƭƻǘŀȍƻǿŜƎƻ ǇǊƻƎǊŀƳǳ αGdy nie ma przedszkolaέ όDbtύ  
ōȅƱ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴego ǇǊȊŜȊ tƻƭǎƪŊ CǳƴŘŀŎƧť 5ȊƛŜŎƛ ƛ aƱƻŘȊƛŜȍȅ όtC5ƛaύΣ ŀ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ όƻŘ нлло Ǌƻƪǳύ  
ǇǊȊŜȊ CǳƴŘŀŎƧť YƻƳŜƵǎƪƛŜƎƻΣ ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅƳ ǇǊȊŜȊ ƘƻƭŜƴŘŜǊǎƪŊ CǳƴŘŀŎƧť .ŜǊƴŀǊŘ Ǿŀƴ Leer.  
tǊƻƎǊŀƳ ŘƻǘȅŎȊȅƱ ǇƛƭƻǘŀȍƻǿŜƎƻ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ŀƭǘŜǊƴŀǘȅǿƴȅŎƘ ŦƻǊƳ ŜŘǳƪŀŎƧƛ ǇǊȊŜŘǎȊƪƻƭƴŜƧ  
ǿ у ƎƳƛƴŀŎƘΦ  ½ŀǘǊǳŘƴƛƻƴƻ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƻ ǇǊȊŜǎȊƪƻƭƻƴŜ ƴŀǳŎȊȅŎƛŜƭƪƛΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ƭƻƪŀƭƴŜ ƪƻƻǊŘȅƴŀǘƻǊƪƛΣ 
ƪǘƽǊȅŎƘ ȊŀŘŀƴƛŜƳ ōȅƱƻ ōǳŘƻǿŀƴƛŜ ƪƻŀƭƛŎƧƛ ǿ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪǳ ƭƻƪŀƭƴȅƳ ƴŀ Ǌzecz edukacji odpowiednio 
ŘƻǇŀǎƻǿŀƴŜƧ Řƻ ǇƻǘǊȊŜō ƛ ƻŎȊŜƪƛǿŀƵ ƻŘōƛƻǊŎƽǿΦ tƛƭƻǘŀȍ ǘǊǿŀƱ ǘǊȊȅ ƛ ǇƽƱ Ǌƻƪǳ ƛ ǇǊȊŜȊ ŎŀƱȅ ǘŜƴ ƻƪǊŜǎ 
ǘƻǿŀǊȊȅǎȊȅƱŀ Ƴǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧŀΣ ǿ ƪǘƽǊŜƧ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ƛǎǘƻǘƴŜ ōȅƱȅ Řǿŀ ŀǎǇŜƪǘȅ ς formatywny  
ƛ ŘŜƳƻƪǊŀǘȅŎȊƴȅΦ !ǎǇŜƪǘ ǇƛŜǊǿǎȊȅ ŘƻǘȅŎȊȅƱ ŎƛŊƎƱŜƧ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ ŀǳǘƻǊŀƳƛ ƛ ǊŜŀƭƛȊŀǘƻǊŀƳƛ ǇǊƻƎǊŀƳǳΣ  
ŀ ǿƴƛƻǎƪƛ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴŀ ōƛŜȍŊŎƻ ƳƛŀƱȅ ǿǇƱȅǿ ƴŀ  ǘǊǿŀƧŊŎȅ ǇǊƻƧŜƪǘΦ ½ ƪƻƭŜƛ ŀǎǇŜƪǘ ŘŜƳƻƪǊŀǘȅŎȊƴȅ ƱŊŎȊȅƱ 
ǎƛť Ȋ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŜƳ ōŀǊŘȊƻ ǿƛŜƭǳ ǎǘǊƻƴ ς ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ ǳǊȊťŘƽǿ ƎƳƛƴΣ ǊƻŘȊƛŎƽǿΣ ƴŀǳŎȊȅŎƛŜƭŜƪΣ 
koordyƴŀǘƻǊŜƪΣ ǿǊŜǎȊŎƛŜ ǎŀƳȅŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀǘƻǊƽǿ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǿ ǇƭŀƴƻǿŀƴƛŜ ƛ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ  
bŀ ƪƻƴƛŜŎ ȊŀŘōŀƴƻ ƻ ǘƻΣ ŀōȅ ǿǎȊŜƭƪƛŜ ƳŀǘŜǊƛŀƱȅ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧŊ ƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƧŊ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŊ 
ǇƛǎŀƴŜ ōȅƱȅ ȊǊƻȊǳƳƛŀƱȅƳ ƛ ŎȊȅǘŜƭƴȅƳ ƧťȊȅƪƛŜƳ ŘƻǎǘťǇƴȅƳ Řƭŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ƛƴǘŜǊŜsariuszy.  

¢ŀƪ ƛǎǘƻǘƴȅ ǿǇƱȅǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƴŀ ǇǊƻƧŜƪǘ ōȅƱ Ȋ ǇŜǿƴƻǏŎƛŊ Ƴƻȍƭƛǿȅ ǿ ŘǳȍŜƧ ƳƛŜǊȊŜΣ ǇƻƴƛŜǿŀȍ 
ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŎƛŜƭƪŀ {ǇƻƴǎƻǊŀ ǇƻǎƛŀŘŀƱŀ ŘǳȍŊ ǿƛŜŘȊť Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƛ ŎȊťǏŎƛƻǿƻ ǎŀƳŀ ǎǳƎŜǊƻǿŀƱŀ 
ȊŀƪǊŜǎ ōŀŘŀƵΦ ½ƴŀŎȊŊŎƻ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿǇƱȅƴťƱŀ ƴŀ ōǳŘȍŜǘ ōŀŘŀƴƛŀ Ŝǿŀluacyjnego jeszcze przed 
ƴŀǿƛŊȊŀƴƛŜƳ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ t¢9Φ ² ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ƴŀ ǘŀƪŊ ƻǘǿŀǊǘƻǏŏΣ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊƪƛ Ȋ t¢9 ǊƽǿƴƛŜȍ ƳƛŀƱȅ 
ǿȅȍǎȊŊ ƳƻǘȅǿŀŎƧť Řƻ ǎǇƻǘƪŀƵ ǇƻƴŀŘǇǊƻƎǊŀƳƻǿȅŎƘ ƻǊŀȊ Řƻ ȊŀǎǇƻƪŀƧŀƴƛŀ ƴŀ ōƛŜȍŊŎƻ ǇƻǘǊȊŜō 
ōŀŘŀǿŎȊȅŎƘΦ tƻŘǎǳƳƻǿǳƧŊŎΣ ȊŀƪǊŜǎ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅΣ ǎǇƻǎƽō ƧŜƧ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ȊŀǊƽǿƴƻ Ǉƻ ǎǘǊƻƴƛŜ 
½ƭŜŎŜƴƛƻŘŀǿŎȅ Ƨŀƪ ƛ ½ƭŜŎŜƴƛƻōƛƻǊŎȅ ǇǊƻǿŀŘȊƛƱ Řƻ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ƻǿƻŎƴȅŎƘ ŜŦŜƪǘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Řƭŀ ǎŀƳŜƎƻ 
ǇǊƻƧŜƪǘǳΣ Ƨŀƪ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿ ƳƛŀǊť ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ  ǇǊȊŜǎȊŎȊŜǇƛŀƴȅ ōȅƱ Řƻ ƪƻƭŜƧƴȅŎƘ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ t¢9 
ōŀŘŀƵ ƛ ƻƳŀǿƛŀƴȅ ƴŀ ƭƛŎȊnych krajowych i zagranicznych konferencjach. 

YƻƻǊŘȅƴŀǘƻǊƪŊ ōŀŘŀƵ ǇǊȊŜȊ ǇƻƴŀŘ ǘǊȊȅ ƭŀǘŀ ǘǊǿŀƴƛŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ōȅƱŀ Wǳǎǘȅƴŀ wŀǘŀƧŎȊŀƪ ς ewaluatorka 
ŘƻǏǿƛŀŘŎȊƻƴŀ ǿŜ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ Ȋ ǘǊȊŜŎƛƳ ǎŜƪǘƻǊŜƳΣ ŎȊƱƻƴŜƪ ȊŀƱƻȍȅŎƛŜƭ t¢9Σ ŜƪǎǇŜǊǘ 9¦wh-NGO. Nagroda 
ƧŜƧ ǇŀƳƛťŎƛ Ȋŀ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ŎƛŜƪŀǿŜ ǇǊȊȅƪƱŀŘȅ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ ǘǊȊŜŎƛƳ ǎŜƪǘƻǊȊŜ ǿ tƻƭǎŎŜΣ ǿǊťŎȊŀƴŀ ōťŘȊƛŜ 
ƻŘ нлмр Ǌƻƪǳ ƴŀ hƎƽƭƴƻǇƻƭǎƪƛƳ YƻƴƎǊŜǎƛŜ 9ǿŀƭǳŀŎƧƛ ƻǊƎŀƴƛȊƻǿŀƴȅƳ ŎƻǊƻŎȊƴƛŜ ǇǊȊŜȊ t¢9Φ 

Standardy ewaluacji PTE 
tƻƭǎƪƛŜ ¢ƻǿŀǊȊȅǎǘǿƻ 9ǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜ ōťŘŊŎ ǎǘƻǿŀǊȊȅǎȊŜƴƛŜƳΣ ǎŀƳƻ ŘȊƛŀƱŀ ƴŀ ǇǊŀǿŀŎƘ ƧŀƪƛƳƛ ǊȊŊŘȊƛ ǎƛť 
ǘǊȊŜŎƛ ǎŜƪǘƻǊΦ tǊŀǿŘŊ ƧŜǎǘΣ ȍŜ Ȋ ǇƻŎȊŊǘƪǳ ƻǎƻōȅ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ t¢9 ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƱȅ ǇǊƻƧŜƪǘȅ ƴŀ ȊƭŜŎŜƴƛŜ  
ƛ ǇǊȊȅǎǘťǇƻǿŀƱȅ Řƻ ǇǊȊŜǘŀǊƎƽǿ ǇƻŘ ŜƎƛŘŊ ƴŀǎȊŜƧ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛΦ ²ȅƴƛƪŀƱƻ ǘƻ Ȋ ǇƻǘǊȊŜōȅ ƴƛŜǊƻȊǿƛƴƛťǘŜƎƻ 
ƧŜǎȊŎȊŜ Ǌȅƴƪǳ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΦ ½ŀǎŀŘť ǘť ƧŜŘƴŀƪ ȊƳƛŜƴƛƻƴƻ Ƨǳȍ Ǉƻ ƪƛƭƪǳ ƭŀǘŀŎƘ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ  
ƴŀ ǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴŜ ƪƻƴŦƭƛƪǘȅ ƛƴǘŜǊŜǎƽǿ i ƻōŜŎƴƛŜ t¢9Σ ǿŜŘƭŜ ǳǎǘŀƭŜƵ ǎǘŀǘǳǘƻǿȅŎƘΣ ƳƻȍŜ ƧŜŘȅƴƛŜ ŀǇƭƛƪƻǿŀŏ 
ƻ ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘΦ ² ǘȅƳ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ōŀǊŘȊƻ ǿŀȍƴȅƳ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜm  
ōȅƱŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ α²ǎǇƽƭƴƛŜ ǘǿƻǊȊȅƳȅ ǎǘŀƴŘŀǊŘȅ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿ tƻƭǎŎŜέ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜƎƻ ǿ ǊŀƳŀŎƘ 
tǊƻƎǊŀƳǳ |ǊƻŘƪƛ tǊȊŜƧǏŎƛƻǿŜ нллр α²ȊƳƻŎƴƛŜƴƛŜ ȊŘƻƭƴƻǏŎƛ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿ ǎŜƪǘƻǊȊŜ ǇǳōƭƛŎȊƴȅƳέ 
ǇǊȊŜȊ мл ƳƛŜǎƛťŎȅ ǿ нллу ǊƻƪǳΦ Dokument przedstawia zasady i standardy ewaluacyjne  
ǿ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ ǊƻȊŘȊƛŀƱŀŎƘΥ 

LΦ    tƻǎǘŀƴƻǿƛŜƴƛŀ ƻƎƽƭƴŜ ς zasady etyczne 

II.   Planowanie ewaluacji 

III.  Realizacja ewaluacji 

L±Φ  YƻƳǳƴƛƪƻǿŀƴƛŜ ƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǿȅƴƛƪƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ  
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wƻȊŘȊƛŀƱȅ ǘŜ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƧŊ ƻōƻǿƛŊȊƪƻƳ L ǇǊŀǿƻƳ ƴŀ ƪŀȍŘȅƳ Ȋ ŜǘŀǇƽǿ ǇǊƻŎŜǎǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 
ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴȅŎƘ ǎǘǊƻƴΦ tǊƻƧŜƪǘ ƳƛŀƱ ƴŀ ŎŜƭǳ ǇƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛŜ ƧŀƪƻǏŎƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ǿ tƻƭǎŎŜ 
ǇƻǇǊȊŜȊ ǿǎǇƽƭƴŜ ǿȅǇǊŀŎƻǿŀƴƛŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊȊŜȊ ƻƪΦ сл ƻǎƽō ǊŜǇǊŜȊŜƴǘǳƧŊŎȅŎƘ ǊƽȍƴŜ 
ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ ǘƧΦ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŎƛŜƭƛ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘΣ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ 
ƴŀǳƪƻǿȅŎƘΣ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ ŦƛǊƳ ǊŜŀƭƛȊǳƧŊŎȅŎƘ ōŀŘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊƽǿΦ 
{ǘŀƴŘŀǊŘȅ ƻōŜŎƴƛŜ ǎƱǳȍŊ ǿǎǇŀǊŎƛǳ ƻǎƽō ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴȅŎh w proces ewaluacji - ȊŀƳŀǿƛŀƧŊŎȅŎƘ  
ƛ ǊŜŀƭƛȊŀǘƻǊƽǿ - ǿ ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛǳ Ƨŀƪ ƴŀƧǿȅȍǎȊŜƧ ƧŀƪƻǏŎƛ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ Ƨŀƪ ǊƽǿƴƛŜȍ 
ǊŜǎǇŜƪǘƻǿŀƴƛǳ ȊŀǎŀŘ ŜǘȅŎȊƴȅŎƘ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŊŎȅŎƘ ǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ {ǘŀƴŘŀǊŘȅ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊ ǳƧŜŘƴƻƭƛŎŜƴƛŜ 
ǎǇƻǎƻōǳ ǊƻȊǳƳƛŜƴƛŀ ǊƽȍƴȅŎƘ ǇƻƧťŏ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧŊΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ǎǘŀƴƻǿƛŊ Ǉǳƴƪǘ ƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛŀ ǇǊȊȅ 
przygotowywaniu, zamawianiu, realizacji ewaluacji oraz opracowywaniu raportu i wykorzystywaniu  
ƧŜƧ ǿȅƴƛƪƽǿΦ  

hōŜŎƴƛŜ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǇŀƴŜǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƧ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ ȊŀƎǊŀƴƛŎȊƴŜƧ Ȋ ƛƴƴȅƳƛ ƪǊŀƧƻǿȅƳƛ ǘƻǿarzystwami 
ewaluacyjnymi oraz z European Evaluation Society (EES) wiadomo, ȍe jest to jeden z niewielu 
ǇǊȊȅƪƱŀŘƽǿ ǿ 9ǳǊƻǇƛŜ ǘŀƪ ŘƻōǊȊŜ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴȅŎƘ ǎǘŀƴŘŀǊŘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ŘƻǎǘťǇƴȅŎƘ ǿ ƧťȊȅƪǳ 
krajowym i angielskim.  

{ǘŀƴŘŀǊŘȅ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǎŊ ƻƎƽƭƴƻŘƻǎǘťǇƴŜ ƴŀ naszej stronie www.pte.org.pl. Praca nad standardami  
Ƴŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ǇǊƻŎŜǎǳ ŎƛŊƎƱŜƎƻΣ ƛŘŊŎŜƎƻ ǿ parze z rozwojem kultury ewaluacyjnej w Polsce  
ƛ ǇƻƧŀǿƛŀƧŊŎȅƳƛ ǎƛť ƴƻǿȅƳƛ ǇƻǘǊȊŜōŀƳƛ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ ƻǎƽō ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴȅŎƘ ǿ Ŝǿŀluacje.  
½ŀǇǊŀǎȊŀƳȅ Řƻ ƪƻƳŜƴǘƻǿŀƴƛŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘƽǿ ƻǊŀȊ ȊƎƱŀǎȊŀƴƛŀ ǇǊƻǇƻȊȅŎƧƛ ƪǿŜǎǘƛƛΣ ƪǘƽǊŜ ƴŀƭŜȍȅ ǿ nich 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛŏ ƴŀ ŀŘǊŜǎ pte@pte.org.pl 

5ȊƛŀƱŀƭƴƻǏŏ ŜŘǳƪŀŎȅƧƴŀ tƻƭǎƪƛŜƎƻ ¢ƻǿŀǊȊȅǎǘǿŀ 9ǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƎƻ 
5ȅŘŀƪǘȅƪŀ ƧŜǎǘ ƧŜŘƴȅƳ Ȋ ƪƭǳŎȊƻǿȅŎƘ ƻōǎȊŀǊƽǿ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ¢ƻǿŀǊȊȅǎǘǿŀΣ ƪǘƽǊȅ ǊƻȊǿƛƧŀƴȅ ƧŜǎǘ ƻŘ ǿƛŜƭǳ 
ƭŀǘΣ Ŏƻ ǎƪǳǘƪǳƧŜ ōƻƎŀǘȅƳ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜƳ ǿ ǘǿƻǊȊŜƴƛǳ ƻǊŀȊ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǎȊƪƻƭŜƵ ƛ ǎǘǳŘƛƽǿ 
podyplomowych.  

TŜƳŀǘȅƪŀ ǎȊƪƻƭŜƵ obejmuje zagadnienia takie jak: metody kontrfaktyczne w ewaluacji (np. Propensity 
Score MatchingΣ ǇƻŘŜƧǏŎƛŜ ŜƪǎǇŜǊȅƳŜƴǘŀƭƴŜύΣ ȊŀƳƽǿƛŜƴƛŀ ǇǳōƭƛŎȊƴŜ ǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ǎȊǘǳƪŀ Ǉƛǎŀƴƛŀ 
ǊŀǇƻǊǘƽǿ ƛ ǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀƴƛŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ōŀŘŀƵΣ ƴƻǿŜ ǘǊŜƴŘȅ ǿ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛƛ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ŀƴŀƭƛȊŀ 
statystyczna danych (z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego). 

Od wielu lat PTE organizuje ǊƽǿƴƛŜȍ ǎǿƽƧ ŀǳǘƻǊǎƪƛ ǇǊƻƎǊŀƳ ǎȊƪƻƭŜƵ ƳƻŘǳƱƻǿȅŎƘ ǇƻŘ ƴŀȊǿŊ αY¦¾bL! 
EWALUACJI". Szkolenie tƻ ŀŘǊŜǎƻǿŀƴŜ ƧŜǎǘ Řƻ ƻǎƽōΣ ƪǘƽǊŜ ǇƻǘǊȊŜōǳƧŊ ǿǎǇŀǊŎƛŀ ƭǳō ǇƭŀƴǳƧŊ 
ǇƻŘŜƧƳƻǿŀŏ ōŀŘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅjneΦ WŜƎƻ ŎŜƭŜƳ ƧŜǎǘ ȊŀǇƻȊƴŀƴƛŜ ȊŜ ǎǇŜŎȅŦƛƪŊ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŏ 
ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΣ ǇǊȊŜƪŀȊŀƴƛŜ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ ƪƭǳŎȊƻǿȅŎƘ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ōŀŘŀƴƛŜƳ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅƳΣ 
ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ Řƻ ȊƭŜŎŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿȅƪƻƴŀǿŎƻƳ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅƳΣ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ Řƻ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛƛ 
badaƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŜ Řƻ ƧŜƧ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴŜƎƻ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀΦ 

.ŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜ ǿǎǇŀǊŎƛŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǇǊȊŜȊ t¢9 ς projekty realizowane w 

ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
hŘ ǿƛŜƭǳ ƭŀǘ tƻƭǎƪƛŜ ¢ƻǿŀǊȊȅǎǘǿƻ 9ǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜ ǊƻȊǿƛƧŀ ǘŜȍ ǇǊƻƧŜƪǘȅ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ƪƻƭŜƧƴȅŎƘ ŘƻŦƛƴŀƴǎƻǿŀƵ 

z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jest to autorski program wsparcia polskich organizacji 

ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ǿƛŜŘȊȅ ƛ ǇǊŀƪǘȅƪƛ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅ ǿ ƛŎƘ ǿƱŀǎƴȅƳ 

ǏǊƻŘƻǿƛǎƪǳ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΦ hŘ ǇƻŎȊŊǘƪǳ ǇǊƻƧŜƪǘȅ ǘǿƻǊȊƻƴŜ ōȅƱȅ ǘŀƪΣ ŀōȅ ƴŀƧƭŜǇǎȊȅŎƘ ƛ ƴŀƧōŀǊŘȊƛŜƧ 

ŘƻǏǿƛŀŘŎȊƻƴȅŎƘ ǇƻƭǎƪƛŎƘ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊƽǿ ƱŊŎȊȅŏ ǿ ǇǊƻŎŜǎƛŜ ƪƻƴǎǳƭǘƛƴƎǳΣ ŀ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ǘǳǘƻǊƛƴƎǳ  

Ȋ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀƳƛ ȊƎƱŀǎȊŀƧŊŎȅƳƛ ǎƛť Řƻ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿΦ ² ǇǊƻƧŜƪǘŀŎƘ ƻǇƛǎŀƴȅŎƘ ǇƻƴƛȍŜƧ ǿƛŘŀŏ ǿȅǊŀȋƴƛŜ 

ǊƻȊǿƻƧƻǿŊ ƳȅǏƭ ŀǳǘƻǊƽǿ ƻǊŀȊ ǊŜǎǇƻƴǎȅǿƴƻǏŏ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ǿǎǇŀǊŎƛŀ ǇƻǇǊȊŜȊ ŘƻǇŀǎƻǿȅǿŀƴƛŜ ƪƻƭŜƧƴȅŎƘ 

ƳƻŘǳƱƽǿ Řƻ ƴŀǇƻǘȅƪŀƴȅŎƘ ǇƻǘǊȊŜōΦ 5ƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿŜ ǇǊƻƧŜƪǘȅ ŘƻŦƛƴŀƴǎƻǿŜ ǿ ǊŀƳŀŎƘ CǳƴŘǳǎȊǳ 

Inicjatyw Obywatelskich to: 

http://www.pte.org.pl/
mailto:pte@pte.org.pl
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1. α²ǎǇŀǊŎƛŜ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎǳ ƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀŎƘ 
ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘέΦ tǊƻƧŜƪǘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅ ōȅƱ ǇǊȊŜȊ ǎȊŜǏŏ ƳƛŜǎƛťŎȅ ǿ нллт Ǌƻƪǳ. W ramach projektu 
udzielono po raz pierwszy ōŜȊǇƱŀǘƴȅŎƘ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎǳ ƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Řƭŀ bDhΦ  
tǊƻƧŜƪǘ ŘƻǇǊƻǿŀŘȊƛƱ Řƻ Ǉƻǿǎǘŀƴƛŀ ǇƻƭǎƪƻƧťȊȅŎȊƴŜƎƻ ǇƻǊǘŀƭǳ ƛƴǘŜǊƴŜǘƻǿŜƎƻ ǇƻǏǿƛťŎƻƴŜƎƻ 
zagadnieniom monitoringu i ewaluacji (www.pte.org.pl). ²ǎƪŀȊŀƱ ƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ ƴŀ ǎƛƭƴŊ ǇƻǘǊȊŜōť 
ǿǎǇŀǊŎƛŀ ǘǊȊŜŎƛŜƎƻ ǎŜƪǘƻǊŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƛ ǊƻȊǿƽƧ ǎȊƪƻƭŜƵ ƻŦŜǊƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ t¢9Φ   

2. α9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ƴŀǊȊťŘȊƛŜƳ ǊƻȊǿƻƧǳ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ς nabywanie kompetencji ewaluacyjnych poprzez 
ǘǳǘƻǊƛƴƎέ. Kolejny projekt realizowŀƴȅ ōȅƱ ǇǊȊŜȊ ǎƛŜŘŜƳ ƳƛŜǎƛťŎȅ ǿ нллф ǊƻƪǳΦ ¢ȅƳ ǊŀȊŜƳ Ǉrojekt oōƧŊƱ 
16 wybranych ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ƪǘƽǊŜ ƻǘǊȊȅƳŀƱȅ ƛƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴŜ ǿǎǇŀǊŎƛŜ ǘǳǘƻǊŀ ǿ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 
ǎǿƻƛŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ ƭǳō ǇǊƻƧŜƪǘƽǿΦ 5Ȋƛťƪƛ ǘŜƳǳ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ȊȅǎƪŀƱȅ Ȋŀǎƽō ǿ ǇƻǎǘŀŎƛ ǇǊŀƪǘȅƪƽǿ Ŝǿaluacji. 
9ƭŜƳŜƴǘŜƳ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ōȅƱƻ ǇǊȊŜǘŜǎǘƻǿŀƴƛŜ ǘǳǘƻǊƛƴƎǳ Ƨŀƪƻ ƛƴƴƻǿŀŎȅƧnej metody nauczania ewaluacji,  
co ȊƻǎǘŀƱƻ bardzo pozytywnie ocenione przez ǳŎȊŜǎǘƴƛƪƽǿ projektu. Wypracowane dobre praktyki  
ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ȊŀǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀƴŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ƪƻƴŦŜǊŜƴŎƧƛ ǇƻŘǎǳƳƻǿǳƧŊŎŜƧ ƧŜƎƻ 
rezultaty.  

3. αYǳȋƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛέ. tǊƻƧŜƪǘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅ ōȅƱ ǇǊȊŜȊ Ǉƛťŏ ƳƛŜǎƛťŎȅ ǿ нлмп ǊƻƪǳΦ tǊƻƧŜƪǘ ƳƛŀƱ ƴŀ ŎŜƭǳ 
ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŜ ǇƻǘŜƴŎƧŀƱǳ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǇƻǇǊȊŜȊ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ Řƻ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ  
nie praktyƪ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇŀǊǘȅŎȅǇŀŎȅƧƴŜƧΣ ǎǘŀƴƻǿƛŊŎŜƧ ǎƪǳǘŜŎȊƴŜ ƴŀǊȊťŘȊƛŜ ǊƻȊǿƻƧǳ bDh ǿ ǘŀƪƛ ǎǇƻǎƽōΣ 
ȍŜ ǎǘŀƧŊ ǎƛť ƻƴŜ αƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀƳƛ ǳŎȊŊŎȅƳƛ ǎƛťέΦ LǎǘƻǘƴŊ ŎŜŎƘŊ ǘŜƎƻ ǊƻŘȊŀƧǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ǎȊŜǊƻƪƛŜ 
ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŜ ǿ ƴƛŊ ǊƽȍƴȅŎƘ ƛƴǘŜǊŜǎŀǊƛǳǎȊȅ ǇƻǇǊȊŜȊ ǿƱŊŎȊŜƴƛŜ ǿ ǘŜƴ ǇǊƻŎŜǎ ǎǇƻƱŜŎȊƴƻǏŎƛ 
ƭƻƪŀƭƴȅŎƘκǊŜƎƛƻƴŀƭƴȅŎƘ ƻōƧťǘȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜƳ ŘŀƴŜƧ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΦ ² pierwszej fazie projektu jego 
ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȅ ǿȊƛťƭƛ ǳŘȊƛŀƱ ǿ ƪƻƳǇƭŜƪǎƻǿȅƳΣ пф-godzinnym ǎȊƪƻƭŜƴƛǳΣ ǇƻǏǿƛťŎƻƴȅƳ Ǉƭŀƴƻǿŀƴƛǳ  
ƛ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ƳŜǘƻŘƻƳ ƧŀƪƻǏŎƛƻǿȅƳ ƻǊŀȊ ƛƭƻǏciowym, prowadzeniu analizy danych 
ƛƭƻǏŎƛƻǿȅŎƘ ƛ ƧŀƪƻǏŎƛƻǿȅŎƘ ƻǊŀȊ ƻǇǊŀŎƻǿŀƴƛǳ ǊŀǇƻǊǘǳ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ YƻƭŜƧƴȅ ŜǘŀǇ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇƻƭŜƎŀƱ  
ƴŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŘƻǊŀŘȊǘǿŀ Řƭŀ bDh ǇǊȊŜȊ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊƻƴȅŎƘ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊƽǿ ς ǘǳǘƻǊƽǿΣ ƪǘƽǊȊȅ ƳƛŜƭƛ Ȋŀ ȊŀŘŀƴƛŜ 
przeprowadzenie swoich poŘƻǇƛŜŎȊƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ŎŀƱȅ ǇǊƻŎŜǎ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇŀǊǘȅŎȅǇŀŎȅƧƴȅŎƘΦ  
¢ǳǘƻǊȊȅ ǿǎǇƻƳŀƎŀƭƛ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǿ ǘǿƻǊȊŜƴƛǳ ƪƻƴŎŜǇŎƧƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƴƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿΣ 
ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛǳ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ŀƴŀƭƛȊƛŜ ŘŀƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ƻǇǊŀŎƻǿŀƴƛǳ ǊŀǇƻǊǘǳ Ȋ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ  
½ŀŎƘťŎŀƭƛ ǘŜȍ bDh Řƻ ǿƱŊŎȊŀƴƛŀ ǿ ǇǊƻŎŜǎ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ŎȊƱƻƴƪƽǿ ǿǎǇƽƭƴƻǘ ƭƻƪŀƭƴȅŎƘ ǿ ŎŜƭǳ ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŀ 
ƛŎƘ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŀ ǿ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŜ ƛ ƻǇƛƴƛƻǿŀƴƛŜ ǳǎƱǳƎ ǏǿƛŀŘŎȊƻƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜΦ 
²ǎǇƽƱǇǊŀŎŀ Ȋ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀƳƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅƳƛ ōȅƱŀ ōŀǊŘȊƻ ȊǊƽȍƴƛŎƻǿŀƴŀΦ tƻ ǇƛŜǊǿǎȊŜΣ ȊƎƱƻǎƛƱȅ  
ǎƛť ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŜ ƻ ōŀǊŘȊƻ ǊƽȍƴŜƧ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ƛ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛǳ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅƳΣ ǿƛťŎ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǘŜ ǘǊǳŘƴƻ 
ƳƛťŘȊȅ ǎƻōŊ ǇƻǊƽǿƴȅǿŀŏΦ tƻ ŘǊǳƎƛŜΣ ŎȊťǎǘȅƳ ǇǊƻōƭŜƳŜƳ ƻƪŀȊŀƱȅ ǎƛť ǘǊȊȅƪǊƻǘƴŜ ŘƻƧŀȊŘȅ ƴŀ ǎȊƪƻƭŜƴƛŀ 
Řƻ ²ŀǊǎȊŀǿȅ Ȋ ǊƽȍƴȅŎƘ ŎȊťǏŎƛ ƪǊŀƧǳΦ ² ǘȅƳ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ǇƻǿǎǘŀƱ ǇƻƳȅǎƱ ǇƭŀǘŦƻǊƳȅ ȊŘŀƭƴŜƎƻ ƴŀǳŎȊŀƴƛŀ 
o ewaluacji w trzecim sektorze realizowany w kolejnym projekcie. 

4. αYǳȋƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ IIέ. tǊƻƧŜƪǘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜȊ ƧŜŘŜƴŀǏŎƛŜ ƳƛŜǎƛťŎȅ ƴŀ ǇǊȊŜƱƻƳƛŜ нлмр ƛ нлмс 
roku. W ramach projektu finansowanego w ramach FIO 2009 i 2014 ǳƳƻȍƭƛǿƛƻƴƻ przedstawicielom  
мс bDh ǿǎǇƽƱǇǊŀŎť Ȋ ǘǳǘƻǊŀƳƛ ς praktykami w zakresie ewaluacji. W projekcie przetestowano 
ǿƽǿŎȊŀǎ ƳŜǘƻŘť ƴŀǳŎȊŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǊȊŜȊ ǘǳǘƻǊƛƴƎΣ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎŊ ƛƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴŜ Řostosowanie  
Řƻ ǇƻǘǊȊŜō ƪŀȍŘŜƎƻ ǳŎȊƴƛŀ ƛ ǿŀǊǳƴƪƽǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ǿ ƪǘƽǊŜƧ ŘȊƛŀƱŀΦ aŜǘƻŘŀ ǘŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ōŀǊŘȊƻ 
ǇƻȊȅǘȅǿƴƛŜ ƻŎŜƴƛƻƴŀ ǇǊȊŜȊ ƻōƛŜ ǎǘǊƻƴȅΦ WŜŘƴŀƪȍŜ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎ ŜŦŜƪǘƽǿ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǳǿƛŘƻŎȊƴƛƱΣ  
Ƨŀƪ ǘǊǳŘƴŜ ƧŜǎǘ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ƴƻǿŜƎƻ ǇƻŘŜƧǏŎƛŀ όǘƧΦ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƧŊŎŜƎƻ ŜǿŀƭǳŀŎƧťύ Řƻ ŎƻŘȊƛŜƴƴŜƎƻ 
ȍȅŎƛŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΦ WŜŘƴŀ ƻǎƻōŀ ŎȊťǎǘƻ ƴƛŜ mŀ ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎŜƧ ǎƛƱȅ ǇǊȊŜōƛŎƛŀΣ ŀōȅ ƴŀ ǎǘŀƱŜ ǿǇǊƻǿŀŘȊƛŏ 
ȊƳƛŀƴť ǿ ǇǊŀƪǘȅŎŜ ŎƻŘȊƛŜƴƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ ǎǿƻƧŜƧ bDhΦ 5ƭŀǘŜƎƻ ŎŜƭƻǿŜ ǿȅŘŀƱƻ ǎƛť ƻōƧťŎƛŜ ƪƻƭŜƧƴȅƳ 
projektem szerokiego grona ƻǎƽō ǇǊŀŎǳƧŊŎȅŎƘ ǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀŎƘ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǇƻǇǊȊŜȊ ǎȊƪƻƭŜƴƛŀ  
e-learningowe.  

½ ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿȅŎƘ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ t¢9 ǿ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛǳ ǎȊƪƻƭŜƵ ǿȅƴƛƪŀΣ ȍŜ ǇƻǿŀȍƴȅƳ ǳǘǊǳŘƴƛŜƴƛŜƳΣ  
ŎȊȅ ǿǊťŎȊ ōŀǊƛŜǊŊ ǿ ǊƻȊǿƛƧŀƴƛǳ ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧƛ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƧŜǎǘ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŏ ǳŎȊŜǎǘniczenia  
ǿ ǎǘŀŎƧƻƴŀǊƴȅŎƘ ǎȊƪƻƭŜƴƛŀŎƘΣ ǿƛŊȍŊŎŀ ǎƛť Ȋ ŘƻŘŀǘƪƻǿȅƳƛ ƪƻǎȊǘŀƳƛ όŘƻƧŀȊŘΣ ƴƻŎƭŜƎύΦ  
tƻƴŀŘǘƻ Řƻ ƻǇŀƴƻǿŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ƛ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ ƴƛŜȊōťŘƴȅŎƘ ǿ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƪƻƴƛŜŎȊƴȅ ƧŜǎǘ 
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ǳŘȊƛŀƱ ǿ Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ trzech ŘǿǳŘƴƛƻǿȅŎƘ ȊƧŀȊŘŀŎƘΣ Ŏƻ ȊƴŀŎȊƴƛŜ Ȋǿƛťƪǎza te koszty.  
aƻȍƭƛǿƻǏŏ ƴŀōȅǿŀƴƛŀ ǘŜƧ ǿƛŜŘȊȅ ǿ ŘƻƎƻŘƴȅƳ Řƭŀ ǎƛŜōƛŜ ƳƛŜƧǎŎǳ ƛ ŎȊŀǎƛŜΣ ōŜȊ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŎƛ ǳŎƛŊȍƭƛǿȅŎƘ 
ŘƻƧŀȊŘƽǿ ƛ ƻǇǳǎȊŎȊŀƴƛŀ ƳƛŜƧǎŎŀ ȊŀƳƛŜǎȊƪŀƴƛŀ όƴŀ ƻƎƽƱŜƳ с Řƴƛύ ǇǊȊŜƳŀǿƛŀ Ȋŀ ŦƻǊƳǳƱŊ nauczania 
komplementarnegoΣ ƪǘƽǊŊ ƴŀƭŜȍȅ ǿ ǘȅƳ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǳȊƴŀŏ Ȋŀ ƴŀƧōŀǊŘȊƛŜƧ ŜŦŜƪǘȅǿƴŊ ŦƻǊƳť ŜŘǳƪŀŎƧƛΦ  

Nauczanie komplementarne (blended-learning)Σ ǿ ǇǊȊŜŎƛǿƛŜƵǎǘǿƛŜ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ do nauczania zdalnego 
(e-learningu)Σ ȊŀƪƱŀŘŀ ǳȊǳǇŜƱƴƛŜƴƛŜ ŎȊťǏŎƛ ȊŘŀƭƴŜƧΣ ǿ ŎȊŀǎƛŜ ƪǘƽǊŜƧ ƴŀǎǘťǇǳƧŜ ƴŀōȅǿŀƴƛŜ ǿƛŜŘȊȅΣ  
ŎȊťǏŎƛŊ ǎǘŀŎƧƻƴŀǊƴŊΣ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŊ ǿ ŦƻǊƳƛŜ ǿŀǊǎȊǘŀǘƻǿŜƧΣ ǿ ŎŀƱƻǏŎƛ ǇƻǏǿƛťŎƻƴŊ ǿȅǇƻǎŀȍŀƴƛǳ 
ǳŎȊŜǎǘƴƛƪƽǿ ǿ ƪƻƴƪǊŜǘƴŜ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛΦ ² ǘŜƴ ǎǇƻǎƽō ȊƻǎǘŀƧŊ ǇǊȊŜȊǿȅŎƛťȍƻƴŜ ƎƱƽǿƴŜ ǎƱŀōƻǏŎƛ  
e-learningu ς ōǊŀƪ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǿȅƳƛŀƴȅ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ ǿ ŦƻǊƳƛŜ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜƎƻΣ ƻǎƻōƛǎǘŜƎƻ ƪƻƴǘŀƪǘǳ, 
ƪǎȊǘŀƱǘƻǿŀƴƛŀ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴȅŎƘΣ ŀ ǘŀƪȍŜ ŏǿƛŎȊŜƴƛŀ ƪƻƳǇŜǘŜƴŎƧƛ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ ƴƛŜȊōťŘƴȅŎƘ  
ǿ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ όǇǊŀŎŀ ȊŜǎǇƻƱƻǿŀΣ ƪƻƳǳƴƛƪƻǿŀƴƛŜ ǎƛť ǿ ƎǊǳǇƛŜΣ ƴŜƎƻŎƧƻǿŀƴƛŜΣ  
ƎǊǳǇƻǿŜ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛŜ ŘŜŎȅȊƧƛ ƛǘŘΦύΦ 5Ȋƛťƪƛ ǘŜƳǳΣ ȍŜ ǿ ǎȊƪƻƭŜƴƛǳ ǘȅƳ ōťŘȊƛŜ ƳƻƎƱŀ ǿȊƛŊŏ 
ƴƛŜƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴŀ ƭƛŎȊōŀ ƻǎƽō, ōťŘŊ ƳƻƎƱȅ one ǿǎǇƛŜǊŀŏ ǎƛťΣ ŀ ǎƛƱŀ ƛŎƘ ƻŘŘȊƛŀƱȅǿŀƴƛŀ ƴŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧť 
ǿȊǊƻǏƴƛŜΦ WŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ prezentowany poziom wiedzy ǳŎȊŜǎǘƴƛƪƽǿ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ƳƻȍŜ ōȅŏ 
ǊƽȍƴƻǊŀƪƛΣ ŘƭŀǘŜƎƻ ƴŀ ǿǎǘťǇƛŜ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǿȅǊƽǿƴŀƴȅ ǇƻǇǊzez szkolenie o kompleksowym charakterze, 
ƪǘƽǊŜ ǇƻȊǿƻƭƛ ƴŀ zminimalizowanie ƭǳƪ ǿ ǿƛŜŘȊȅ ƛ ǳǎȅǎǘŜƳŀǘȅȊƻǿŀƴƛŜ ǿƛŀŘƻƳƻǏŎƛ ƴǘΦ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ 
¦ƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴŜ ōťŘŊ ǳȊǳǇŜƱƴƛŀƴŜ ƴŀ ǿŀǊǎȊǘŀǘŀŎƘΣ ƪǘƽǊŜ ōťŘŊ ƻŘōȅǿŀƱȅ ǎƛť ǿ ǊƽȍƴȅŎƘ 
ŎȊťǏŎƛŀŎƘ tƻƭǎƪƛΣ ŀōȅ Ƨŀƪ ƴŀƧǿƛťŎŜƧ ƻǎƽō ƳƻƎƱƻ Ȋ ƴƛŎƘ ǎƪƻǊȊȅǎǘŀŏΦ 

WŜǎǘ ƧŜǎȊŎȊŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎǘǿŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ǿ ǘȅƳ ǇǊƻƧŜƪŎƛŜΣ ŀ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ  
w e-ƭŜŀǊƴƛƴƎǳΣ ƪǘƽǊȅ tƻƭǎƪƛŜ ¢ƻǿŀǊȊȅǎǘǿƻ 9ǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜ ōťŘȊƛŜ ǊƻȊǿƛƧŀŏ ǿ ƳƛŀǊť ƪƻƳǳƴƛƪƻǿŀƴȅŎƘ 
potrzeb, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu mailowego z nami na adres 
pte@pte.org.pl.  

² ǘȅƳ ƳƻƳŜƴŎƛŜ ƴŀƧǿƛťƪǎȊȅƳ ǿȅȊǿŀƴƛŜƳ Řƭŀ PTE jest zapǊƻǇƻƴƻǿŀƴƛŜ ǿȅǎƻƪƛŜƧ ƧŀƪƻǏŎƛ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ 
ƴŀ ǇƭŀǘŦƻǊƳƛŜ Ƨŀƪ ǊƽǿƴƛŜȍ ƧŜƧ ǊŜǎǇƻƴǎȅǿƴȅ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ƻŘ ǎǘǊƻƴȅ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜƧΦ ²ȅŘŀƧŜ ǎƛť ƧŜŘƴŀƪΣ ȊŜ ǎŀƳ 
ǇƻƳȅǎƱ ǇƭŀǘŦƻǊƳȅ Ƴŀ ǎȊŀƴǎť ǎǇŜƱƴƛŏ ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿŜ ŀǊǘȅƪǳƱƻǿŀƴŜ ǿƻōŜŎ ƴŀǎ ƻŎȊŜƪƛǿŀƴƛŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ 
ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅŎƘΦ WŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ ǎǘŀǊŀƳȅ ǎƛť ȊŀǿǎȊŜ Řōŀŏ ƻ ƪƻƴǘŀƪǘ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛ Ȋ ǘǳǘƻǊŜƳΣ ƪǘƽǊȅ ƧŜǎǘ ǘŀƪ 
ǿȅǎƻƪƻ ƻŎŜƴƛŀƴȅ ƻŘ ǿƛŜƭǳ ƭŀǘ ǇǊȊŜȊ ƴŀǎȊȅŎƘ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΦ YƻƭŜƧƴȅƳ ǿȅȊǿŀƴƛŜƳ ƧŜǎǘ Ƨŀƪ ƴŀƧƭŜǇǎȊŀ 
ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ǎŀƳȅŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ t¢9 ǘŀƪΣ ŀōȅ ƴŀǎȊŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ewaluacyjne ǊƽǿƴƛŜȍ odzƴŀŎȊŀƱȅ ǎƛť ƳƛŀƴŜƳ 
ŘƻōǊȅŎƘ ǇǊŀƪǘȅƪ ǿŀǊǘȅŎƘ ƴŀǏƭŀŘƻǿŀƴƛŀΦ 

½Ǌƽǿƴƻǿŀȍƻƴȅ ǊƻȊǿƽƧ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 
bŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿȅŎƘ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ мр ƭŀǘ ǇǊŀŎȅ tƻƭǎƪƛŜƎƻ ¢ƻǿŀǊȊȅǎǘǿŀ 9ǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƎƻ  

ƴŀ ǊȊŜŎȊ ǿǎǇƛŜǊŀƴƛŀ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ ŀǎǇŜƪǘƽǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ Ƴƻȍƴŀ ǎǘǿƛŜǊŘȊƛŏΣ ȍŜ ƳƛƳƻ ŘƻǊŀȋƴȅŎƘ ǎǳƪŎŜǎƽǿΣ 

ǿŎƛŊȍ ǿƛŜƭŜ ǿȅȊǿŀƵ ǎǘƻƛ ǇǊȊŜŘ ŜǿŀƭǳŀŎƧŊ ǿ tƻƭǎŎŜΦ !ǘǳǘŜƳ ƧŜǎǘ ǿȅǎƻƪƛŜ ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴƛŜ ŜǿŀƭǳŀŎƧŊ 

Ƨŀƪƻ ƴŀǊȊťŘȊƛŜƳ ŀǳǘƻǊŜŦƭŜƪǎƧƛ ǿǏǊƽŘ ǿƛŜƭǳ ǊƽȍƴȅŎƘ ōǊŀƴȍ ƛ ǎŜƪǘƻǊƽǿΦ ½ ŘǊǳƎƛŜƧ ǎǘǊƻƴȅ ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴƛŜ 

ǘƻ ŎȊťǎǘƻ ȊǊŜŘǳƪƻǿŀƴŜ ƧŜǎǘ ƧŜŘȅƴƛŜ Řƻ ƻbligatoryjnego pozyskiwania informacji na temat 

ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿΣ Ŏƻ ǎǇǊŀǿƛŀΣ ȍŜ ƴƛŜ ǘȅƭƪƻ ǘŜƳŀǘΣ ŀƭŜ ƛ ƛƴǘŜǊŜǎŀǊƛǳǎȊŜ ǇǊƻŎŜǎǳ ǎǘŀƧŊ  

ǎƛť ǇǊȊŜŘƳƛƻǘŜƳ όŀ ƴƛŜ ǇƻŘƳƛƻǘŜƳύ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ 

² ŘȅǎƪǳǊǎƛŜ ƳƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿȅƳ ƻ ǇƻŘƳƛƻǘƻǿƻǏŎƛ ŎȊťǎǘƻ Ƴƽǿƛ ǎƛťΣ ƪƛŜŘȅ Ƴƻǿa o kulturowych 

ŀǎǇŜƪǘŀŎƘ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ŎȊȅ ŦŜƳƛƴƛǎǘȅŎȊƴȅŎƘ ǘŜƻǊƛŀŎƘ ōŀŘŀƵ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘΣ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ŎƘƻŘȊƛ ƧŜŘƴŀƪ 

ƴƛŜ ǘȅƭƪƻ ƻ ǎȊŀƴǎť ǳŘȊƛŜƭŜƴƛŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ƛƴǘŜǊŜǎŀǊƛǳǎȊƻƳ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ŎȊȅ ǇǊƻƎǊŀƳǳΣ  

ale ƻ  ƛŎƘ ǇƻŘƳƛƻǘƻǿŜ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŜ ǿ ǊŜŦƭŜƪǎƧť ƴŀŘ ǿŀǊǘƻǏŎƛŊ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ ƛ ƛŎƘ ŜŦŜƪǘƽǿΦ 

²ȅŘŀƧŜ ǎƛťΣ ȍŜ ǿƱŀǏƴƛŜ ǿ ǇǊƻƧŜƪǘŀŎƘ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ organizacje ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿŜ ǘŜƴ 

Ǉƻǎǘǳƭŀǘ ƻŘƎǊȅǿŀ ȊƴŀŎȊƴƛŜ ǿŀȍƴƛŜƧǎȊŊ ǊƻƭťΦ  

²ƛŜŘȊŀ ǿǎǇƽƱŎȊŜǏƴƛŜ ƧŜǎǘ ȊŀǎƻōŜƳ ǎǘŀǿƛŀƴȅƳ ƴŀ Ǌƽǿƴƛ Ȋ ƛƴƴȅƳƛ ǿ ƎƻǎǇƻŘŀǊƪŀŎƘ ǿŎȊŜǏƴƛŜƧǎȊȅŎƘ 

ǎǇƻƱŜŎȊŜƵǎǘǿΦ WŜŘƴŀƪ ǘƻΣ ƴŀ ƛƭŜ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴƛŜ ōťŘȊƛŜƳȅ ǇƻǘǊŀŦƛƭƛ ǊƻȊǿƛƧŀŏ ƴŀǎȊŊ ǿƛŜŘȊť ƴŀ ǘŜƳŀǘ 
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ƛǎǘƻǘƴȅŎƘ Řƭŀ ƴŀǎ ǇǊƻōƭŜƳƽǿ ȊŀƭŜȍȅ ǿ ŘǳȍŜƧ ƳƛŜǊȊŜ ƻŘ ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƧ ǿǊŀȍƭƛǿƻǏŎƛ ǎǘǊƻƴ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴȅŎƘ 

w proces ewaluacji, bo jak pisze Leszek Korporowicz: 

α²ƛŜŘȊŀ ǎǘŀƧŜ ǎƛť ǿ ŎƻǊŀȊ ǿƛťƪǎȊȅƳ ǎǘƻǇƴƛǳ ǿȅȊƴŀŎȊƴƛƪƛŜƳ ǿƛŜƭǳ ƛǎǘƻǘƴȅŎƘ ŦǳƴƪŎƧƛ ǎǇƻƱŜŎȊŜƵǎǘǿŀ i 
ǿȅǇƛŜǊŀ ŘƻƳƛƴǳƧŊŎŜ ƴƛŜƎŘȅǏ ȊƴŀŎȊŜƴƛŜ ƛƴƴŜƎƻ ǊƻŘȊŀƧǳ ȊŀǎƻōƽǿΣ Ƨŀƪ ȊƛŜƳƛŀ ǿ ǎǇƻƱŜŎȊŜƵǎǘǿƛŜ 
ǘǊŀŘȅŎȅƧƴȅƳΣ ŎȊȅ ǎǳǊƻǿŎŜ ƳƛƴŜǊŀƭƴŜ ǿ ǎǇƻƱŜŎȊŜƵǎǘǿƛŜ ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿȅƳΦ ¢Ŝ ȊƴŀƴŜ ǿ ƴŀǳƪŀŎƘ 
ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ȊƳƛŀƴ ŎȅǿƛƭƛȊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ƛŎƘ ǿƛŜƭƻǊŀƪƛŎƘ ƪƻƴǎŜƪǿŜƴŎƧƛ ǇƻƳƛƧŀƧŊ ƧŜŘƴŀƪ 
ƴŀǎƛƭŀƧŊŎȅ ǎƛť ōǊŀƪ ǊƽǿƴƻǿŀƎƛ ǇƻƳƛťŘȊȅ ǿƛŜŘȊŊ ŀƴŀƭƛǘȅŎȊƴŊ ƛ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŊ ǎǘŀƴƻǿƛŊŎŊ ǇƻŘǎǘŀǿť 
ǘŜŎƘƴƻƪǊŀǘȅŎȊƴȅŎƘ ǎǘǊŀǘŜƎƛƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΣ ǿƛŜŘȊŊ ƘŜǊƳŜƴŜǳǘȅŎȊƴŊ ƛ ǊƻȊǳƳƛŜƧŊŎŊΣ ōŜȊ ƪǘƽǊŜƧ ƴƛŜ ƳƻȍŜƳȅ 
ǿȅƧŀǏƴƛŏ ŎŜƭƻǿȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ  ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘΣ ƻǊŀȊ ǿƛŜŘȊŊ ƻ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȊŜ ŜƳŀƴŎȅǇǳƧŊŎȅƳΣ ȊƻǊƛŜƴǘƻǿŀƴŜƧ ƴŀ 
ǿƛŜƭƻǊŀƪƛ ǊƻȊǿƽƧ ŎȊƱƻǿƛŜƪŀΣ ƪǘƽǊŀ ǇƻƪƻƴǳƧŜ ƧŜƎƻ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŀΣ Ƴŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ǘǊŀƴǎƎǊŜǎȅƧƴȅ ƛ ƴƛŜ 
ǊŜŘǳƪǳƧŜ ŀǳǘƻǘŜƭƛŎȊƴȅŎƘ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƪǳƭǘǳǊȅ ǎȅƳōƻƭƛŎȊƴŜƧ ƻōŜŎƴȅŎƘ ǿ ƧŜƎƻ ƳƻǘȅǿŀŎƧŀŎƘ ŀƭŜ ƛ ǿȅōƻǊŀŎƘΣ 
ǇǊƻƧŜƪǘŀŎƘ ƛ ŘƻƪƻƴŀƴƛŀŎƘΦ .Ǌŀƪ ǿǎǇƻƳƴƛŀƴŜƧ ǊƽǿƴƻǿŀƎƛ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ ǊȊǳǘǳƧŜ ƴŀ ǘȅǇ ŘƻƳƛƴǳƧŊŎȅch 
ŦƻǊƳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ƪǘƽǊŜ ƴƛŜǊƽǿƴƻƳƛŜǊƴƛŜ ǿǎǇƛŜǊŀƧŊ ǿȅƳƛŜƴƛƻƴŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀέ60.  

bƛŜ Ƴŀ ǇǊȊȅ ǘȅƳ ǎǇǊȊŜŎȊƴƻǏŎƛ ǿ ǘȅƳΣ ȍŜ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛŊ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊŀ ǇƻȊƻǎǘŀƧŜ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŜ 
ǇǊƻŎŜǎǳ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƎƻ ǿ ǘŀƪƛ ǎǇƻǎƽōΣ ŀōȅ Ƨŀƪ ƴŀƧōŀǊŘȊƛŜƧ ǊȊŜǘŜƭƴƛŜ ǇƻȊȅǎƪƛǿŀŏ ŘŀƴŜΣ ŀ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ  
ƧŜ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀŏΦ hǎǘŀǘŜŎȊƴƛŜ ǘƻ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊΣ ƧŜǏƭƛ ǘŀƪƛ ȊƻǎǘŀƧŜ ȊŀǘǊǳŘƴƛƻƴȅΣ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴȅ  
ƧŜǎǘ Ȋŀ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ƻŎŜƴȅ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘǳ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ ² ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜƧ ǘŀƪȍŜ ƪƭǳŎȊƻǿŜ  
ƧŜǎǘ ȊŀŎƘƻǿŀƴƛŜ ƳƻȍƭƛǿƛŜ ƴŀƧǿƛťƪǎȊŜƧ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ ƛƴǘŜǊŜǎƽǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ61.  
bƛŜ Ƴŀ ǘƻ ƧŜŘƴŀƪ ƻȊƴŀŎȊŀŏ ȊŀƪƻǇȅǿŀƴƛŀ ǎƛť ǿ ŦƻǊǘŜŎȅ ƭƛŎȊō ƛ ǇǊƻŎŜƴǘƽǿ ƻǊŀȊ ǳŎƛŜŎȊƪƛ ƻŘ ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƧ 
ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ ƧŀƪŊ ƧŜǎǘ ŘŜƳƻƪǊŀǘȅȊŀŎƧŀ ǎǇƻƱŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ƛ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜ ōǳŘƻǿŀƴƛŜ 
wiedzy na temat ƻǘŀŎȊŀƧŊŎȅŎƘ ƴŀǎ ǇǊƻōƭŜƳƽǿ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘΦ 

Te ostatnie dwa cele - ŘŜƳƻƪǊŀǘȅȊŀŎƧƛ ǎǇƻƱŜŎȊŜƵǎǘǿŀΣ ŀ ǿƛťŎ ŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŀ ƻōȅǿŀǘŜƭƛ  
ǿ ǎŀƳƻǎǘŀƴƻǿƛŜƴƛŜ ƛ ǎȅǎǘŜƳŀǘȅŎȊƴŜƎƻ ƎǊƻƳŀŘȊŜƴƛŀ ƛ ōǳŘƻǿŀƴƛŀ ǿƛŜŘȊȅ ƻ ǎƪǳǘŜŎȊƴȅƳ ǊƻȊǿƛŊȊȅǿŀƴƛǳ 
ǇǊƻōƭŜƳƽǿ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅƳ ǎŊ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ǿƱŀǏƴƛŜ ƴŀƧǎƪǳǘŜŎȊƴƛŜƧ ǇƻǇǊȊŜȊ ȊǿƛŊȊŜƪ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ Ȋ ǘǊȊŜŎƛƳ 
sektorem.  

² tƻƭǎŎŜ ȍȅƧŜ ƴƛŜȊƭƛŎȊƻƴŀ ƛƭƻǏŏ ƻǎƽō ǘťǘƴƛŊŎȅŎƘ ƴŀŘȊǿȅŎȊŀƧƴŊ ŜƴŜǊƎƛŊΣ ƪǘƽǊŜ ŘȊƛŀƱŀƧŊ ƴŀ ǊȊŜŎȊ ŘƻōǊŀ 
ǿǎǇƽƭƴŜƎƻ ǿŜ ǿǎǇƽƭƴƻǘŀŎƘ ƭƻƪŀƭƴȅŎƘ Ƴƛŀǎǘ ƛ ǿǎƛ ƛ ǇƻǿƛŊȊŀƴŜ ǎŊ ȊŜ ǎƻōŊ ǘƪŀƴƪŊ ȊŀƪƱŀŘŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ 
ǎƛŜōƛŜ ŦǳƴŘŀŎƧƛ ƛ ǎǘƻǿŀǊȊȅǎȊŜƵΣ ƪǘƽǊŜ ƳŀƧŊ ƛƳ ǳƱŀǘǿƛŏ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ŎŜƭƽǿ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘΦ  
/ƻŘȊƛŜƴƴƛŜ ǘŜƴ ȊŀǎǘŊǇ ƭǳŘȊƛ ǘǊȊŜŎƛŜƎƻ ǎŜƪǘƻǊŀ ƻǎŀŘȊƻƴȅ ǿ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀŎƘ ǇǊŀǿƴȅŎƘΣ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƻƴŀƭƴȅŎƘ  
ƛ ǇƻƭƛǘȅŎȊƴȅŎƘ ǊŜŀƭƛȊǳƧŜ ǎŜǘƪƛ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿΣ ƪǘƽǊŜ ǿǎǇƻƳŀƎŀƧŊ ǊƻȊǿƽƧ ǎǇƻƱŜŎȊŜƵǎǘǿŀ 
ǇƻƭǎƪƛŜƎƻΦ ² ǘȅƳ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ŘƻǇƛŜǊƻ ƴŀǊȊťŘzie ewaluacji opartej na podmiotowej refleksji i rzetelnej 
ŀƴŀƭƛȊƛŜ ǇƻȊǿŀƭŀ ƴŀ ȊǊƻȊǳƳƛŜƴƛŜ ǿ ǇŜƱƴƛ ƴŀ ƛƭŜ ǎǇǊŀǿƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀ ƻǊƎŀƴƛȊƳ ǘǊȊŜŎƛŜƎƻ ǎŜƪǘƻǊŀ ƛ ƧŀƪƛŜ 
ƳŜŎƘŀƴƛȊƳȅ Ȋŀ ǘƻ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƧŊΦ /ŜƭŜƳ ǘŀƪ ƎǊƻƳŀŘȊƻƴŜƧ ǿƛŜŘȊȅ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴƛŜ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ȊŀǎǇƻƪƻƧŜƴƛŜ 
akademƛŎƪƛŜƧ ŎƛŜƪŀǿƻǏŎƛ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƽǿ ƴŀǳƪƻǿȅŎƘ ƛ ǳƪǊȅŎƛŜ ƧŜƧ ǇǊȊŜŘ ȊǿȅƪƱȅƳƛ ƻōȅǿŀǘŜƭŀƳƛ  
Ȋŀ ǇŀǊŀǿŀƴŜƳ ǳƴƛǿŜǊǎȅǘŜǘƽǿΣ ŀƭŜ ƧŜƧ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴŜ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǇǊȊŜȊ ōŀŘŀƴŜ ǇƻŘƳƛƻǘȅΦ  
L ǘƻ ƧŜǎǘ ǿƱŀǏƴƛŜ ǎǇƻƱŜŎȊƴŀ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŏ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΦ 

 

  

                                                           
60 [ŜǎȊŜƪ YƻǊǇƻǊƻǿƛŎȊΣ {ǇƻƱŜŎȊƴŀ Ŝǘȅƪŀ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛΣ YǿŀǊǘŀƭƴƛƪ aȅǏƭƛ {ǇƻƱŜŎȊƴƻ-tŜŘŀƎƻƎƛŎȊƴŜƧΥ ¢ŜǊŀȋƴƛŜƧǎȊƻǏŏΦ 
/ȊƱƻǿƛŜƪΦ 9ŘǳƪŀŎƧŀΦ ²ȅŘŀǿƴƛŎǘǿƻ bŀǳƪƻǿŜ 5ƻƭƴƻǏƭŊǎƪƛŜƧ {ȊƪƻƱȅ ²ȅȍǎȊŜƧΣ ²ǊƻŎƱŀǿ нлмоΣ όпύ спΦ 
61 WŀǊƻǎƱŀǿ DƽǊƴƛŀƪΣ .ŀǊōŀǊŀ ²ƻǊŜƪΣ {ŜǿŜǊȅƴ YǊǳǇƴƛƪΣ ½ŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ǇƻŘŜƧǏŎƛŀ ōŀŘŀƵ ƧŀƪƻǏŎƛƻǿȅŎƘ ǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ 

ex-post w:Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, PARP, Warszawa, 2007. 
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²{¢Bt 

Niniejszy raport powstağ w ramach projektu ĂWykorzystanie wiedzy przez administracjň ï mechanizmy nadzoru 

obywatelskiegoò finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt 

wdraŨany jest w ramach programu ĂObywatele dla Demokracjiò zarzŃdzanego przez Fundacjň im. Stefana Batorego 

w partnerstwie z PolskŃ FundacjŃ Dzieci i MğodzieŨy. 

Pomysğ na projekt wyr·sğ z przekonania, Ũe w badaniach ewaluacyjnych zawarta jest wiedza, kt·ra sğuŨyĺ powinna 

podejmowaniu dziağaŒ naprawczych, jak i realizacji reform polityk publicznych przez polskŃ administracjň publicznŃ. 

W ramach polityki sp·jnoŜci UE udağo siň stworzyĺ cağy system ewaluacji wdraŨania funduszy strukturalnych i 

Funduszu Sp·jnoŜci, kt·ry jest Ŧr·dğem informacji na temat sprawnoŜci i efektywnoŜci realizacji program·w 

operacyjnych tej polityki w Polsce. Dotychczas zebrana w ramach tego systemu wiedza nie jest jednak w peğni 

wykorzystywana. Jak wskazuje jeden z raport·w ewaluacyjnych, jednym z czynnik·w powodujŃcym problemy we 

wdraŨaniu program·w jest: Ăzbyt ograniczone wykorzystywanie rekomendacji z ewaluacji, kt·re pozwalajŃ na 

eliminowanie niedoskonağoŜci i zwiňkszanie sprawnoŜci poszczeg·lnych instytucji i cağego systemu. PrzyczynŃ 

tego wydaje siň byĺ kultura organizacyjna cağej administracji publicznej i upowszechnione, tradycyjne, 

formalistyczne sposoby monitorowania i oceny jej dziağaniaò62.  

W konsekwencji, jednym z cel·w niniejszego projektu jest zwiňkszenie wykorzystania wynik·w badaŒ 

ewaluacyjnych przez polskŃ administracjň publicznŃ. Jako przykğadowy obszar poprawy zastosowania wynik·w 

badaŒ ewaluacyjnych wybrano dla potrzeb tego projektu kwestie zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w.  

Dziňki wypracowanym w ramach projektu produktom (raport z analiz) projekt bňdzie wspierağ polskŃ administracjň 

w przygotowaniach do nowego okresu programowania 2014-2020, uğatwiajŃc jej wğŃczenie rekomendacji z badaŒ 

ewaluacyjnych dotyczŃcych zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w przygotowywane dokumenty programowe 

i wdroŨeniowe. Projekt ma r·wnieŨ wskazaĺ, w jaki spos·b i w jakim stopniu wiedza wynikajŃca z badaŒ 

ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2007-2013 jest juŨ wykorzystywana przez polskŃ administracjň 

publicznŃ w przygotowaniu do wdraŨania funduszy unijnych w okresie 2014-2020. W tym zakresie projekt ma 

oceniĺ wykorzystywanie wynik·w badaŒ ewaluacyjnych w celu zmniejszania obciŃŨeŒ administracyjnych dla 

przyszğych beneficjent·w funduszy UE w okresie 2014-2020.  

Projekt skğada siň z dw·ch faz. Pierwsza dotyczy pracy eksperckiej ï analizy sposobu i stopnia uwzglňdnienia 

rekomendacji, bňdŃcych produktem ewaluacji, w procesie przygotowaŒ do wdraŨania funduszy w latach 2014- 

2020. Druga faza dotyczy upowszechniania wynik·w pracy eksperckiej oraz monitorowania osiŃgniňtych w wyniku 

podjňtych dziağaŒ efekt·w. Niniejszy raport stanowi kluczowy element pierwszej fazy projektu. Wnioski i 

rekomendacje zawarte w niniejszym raporcie powinny zasiliĺ dyskusjň nad moŨliwymi sposobami zmniejszania 

obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w okresie 2014-2020.    

Projekt skierowany jest przede wszystkim do jednostek polskiej administracji publicznej zaangaŨowanych w 

zarzŃdzanie funduszami UE w Polsce. Dziňki przeprowadzonym analizom, przygotowaniu raportu, spotkaniom z 

administracjŃ publicznŃ oraz upowszechnianiu wynik·w analiz zawartych w raporcie, projekt bňdzie promowaĺ 

lepsze wykorzystanie ewaluacji jako narzňdzia poprawy polityk publicznych.  

Szczeg·lnie cennŃ pomocŃ przy opracowaniu raportu byğo udostňpnienie przez KrajowŃ Jednostkň Oceny 

umiejscowionŃ w Departamencie Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

(MIiR) danych ze Zintegrowanego Systemu ZarzŃdzania Wnioskami i Rekomendacjami oraz moŨliwoŜĺ konsultacji 

wstňpnej wersji raportu z Departamentem Koordynacji WdraŨania Funduszy Unii Europejskiej MIiR. 

  

                                                           
62 hŎŜƴŀ ǎȅǎǘŜƳǳ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƛ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ YŀǇƛǘŀƱ [ǳŘȊƪƛ нллт-2013, PSDB, 2010, s. 34 

http://www.batory.org.pl/
http://www.pcyf.org.pl/
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I. ETAPY ANALIZY I STRUKTURA RAPORTU 

W ramach pierwszej fazy projektu zağoŨono przeprowadzenie analizy sposobu i stopnia uwzglňdnienia 

rekomendacji, bňdŃcych produktem ewaluacji, w procesie przygotowaŒ do wdraŨania funduszy w latach 2014- 

2020. Analiza miağa wiňc odpowiedzieĺ na 4 podstawowe pytania: 

1) Jakie rekomendacje dotyczŃce zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w zawarte zostağy w raportach 

ewaluacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013?  

2) W jaki spos·b polska administracja zamierza zmniejszaĺ obciŃŨenia administracyjne dla beneficjent·w 

funduszy na lata 2014-2020? 

3) W jakim stopniu wiedza pğynŃca z badaŒ ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2007-2013 

dotyczŃca zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w zostağa wykorzystana przy opracowaniu krajowych 

program·w operacyjnych?  

4) W jaki spos·b i w jakim zakresie zidentyfikowane rekomendacje powinny zostaĺ uwzglňdnione przez 

polskŃ administracjň publicznŃ w procesie przygotowania dokument·w wdroŨeniowych opracowywanych 

dla systemu realizacji polityki sp·jnoŜci UE63? 

W ramach projektu zağoŨono analizň rekomendacji z badaŒ ewaluacyjnych realizowanych w okresie 2007-2013 

celem identyfikacji tych rekomendacji dotyczŃcych zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w, kt·re powinny zostaĺ  

uwzglňdnione przy przygotowaniach systemu wdraŨania funduszy na kolejny okres (lata 2014-2020). Kolejny etap 

analizy dotyczyğ stopnia uwzglňdnienia tych rekomendacji w projektach krajowych program·w operacyjnych na lata 

2014-202064. 

W zwiŃzku z tym badanie przeprowadzone w ramach projektu obejmowağo 4 etapy: 

1) identyfikacjň raport·w ewaluacyjnych, 

2) identyfikacjň rekomendacji dotyczŃcych zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w, 

3) analizň rekomendacji wedğug program·w i obszar·w tematycznych,  

4) analizň projekt·w wybranych Program·w Operacyjnych (PO) na lata 2014-2020. 

I.1. ETAP I- IDENTYFIKACJA RAPORTčW EWALUACYJNYCH 

Zgodnie z zağoŨeniami projektu, zidentyfikowane w raportach ewaluacyjnych z okresu 2007-2013 rekomendacje 

miağy sğuŨyĺ zmniejszaniu obciŃŨeŒ dla beneficjent·w piňciu program·w operacyjnych na lata 2014-2020: 

¶ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw·j (PO IR),  

¶ Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozw·j (PO WER),  

¶ Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko (PO Iś),  

¶ Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW),  

¶ Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC).  

                                                           
63 bŀ ŜǘŀǇƛŜ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ȊŀƪƱŀŘŀƴƻΣ ȍŜ ǿ ƳƻƳŜƴŎƛŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇǊƻƎǊŀƳȅ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜ ȊƻǎǘŀƴŊ 
Ƨǳȍ ǇǊȊȅƧťǘŜΦ ² ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ǘȅƳ ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴƻΣ ȍŜ ǿƴƛƻǎƪƛ Ȋ ǊŀǇƻǊǘǳ ōťŘŊ ƳƻƎƱȅ ōȅŏ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴŜ ǘȅƭƪƻ ǿ ǇǊŀŎŀŎƘ 
ƴŀŘ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀƳƛ ǿŘǊƻȍŜƴƛƻǿȅƳƛΦ bƛŜƳƴƛŜƧΣ ǊƻȊǇƻŎȊťǘȅ ǿ ǘȅƳ Ǌƻƪǳ ƻƪǊŜǎ ƴŜƎƻŎƧŀŎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǎǇǊŀǿƛŀΣ ȍŜ 
ǊŀǇƻǊǘ ǘŜƴ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǊƽǿƴƛŜȍ ǇǊȊȅŘŀǘƴȅ ǇǊȊȅ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛǳ ƻǎǘŀǘŜŎȊƴȅŎƘ ǿŜǊǎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƴŀ ƭŀǘŀ 
2014-2020.   
64 ½ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜƳ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ tƻƳƻŎ ¢ŜŎƘƴƛŎȊƴŀ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ǎǇŜŎȅŦƛŎȊƴȅ ς instytucjonalny 
ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ƧŜƎƻ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΣ ǎƪƱŀŘŀƧŊŎȅŎƘ ǎƛť Ȋ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ ǿŎƘƻŘȊŊŎȅŎƘ ǿ ǎƪƱŀŘ ǎȅǎǘŜƳǳ 
ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƛ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀƭƴȅŎƘΦ  
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W celu identyfikacji rekomendacji z okresu 2007-2013 odpowiadajŃcym zakresowi tematycznemu nowych 

program·w operacyjnych na lata 2014-2020 analiza objňğa w pierwszej kolejnoŜci raporty ewaluacyjne realizowane 

w ramach nastňpujŃcych program·w operacyjnych na lata 2007-2013: Program Operacyjny Kapitağ Ludzki (PO 

KL), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Rozw·j Polski Wschodniej (PO 

RPW) i Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (PO Iiś).  

Ze wzglňdu na to, Ũe wiele z badaŒ ewaluacyjnych PO KL dotyczy instrument·w wsparcia udzielanych na szczeblu 

region·w, a w nowym okresie programowania w Polsce nastŃpiğa decentralizacja Europejskiego Funduszu 

Spoğecznego w taki spos·b, Ũe Ăco do zasady na poziomie regionalnym interwencja Europejskiego Funduszu 

Spoğecznego bňdzie dotyczyğa bezpoŜredniego wsparcia os·b w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast 

krajowy program operacyjny bňdzie siň koncentrowağ na zmianach strukturalnych poszczeg·lnych polityk 

sektorowych, a takŨe na takich przedsiňwziňciach, kt·re majŃ charakter og·lnopolski i sŃ priorytetowe z punktu 

widzenia polityki paŒstwaò65, w przypadku tego programu podjňto decyzjň o analizie tylko tych raport·w 

ewaluacyjnych, kt·re dotyczŃ cağoŜci programu PO KL lub komponentu krajowego PO KL. Decyzja ta sğuŨyĺ ma 

zwiňkszeniu adekwatnoŜci zidentyfikowanych rekomendacji do zakresu PO WER na lata 2014-2020.  

W przypadku wszystkich pozostağych program·w (PO Iś, PO RPW, PO IG) analizie poddane zostağy wszystkie 

dostňpne raporty ewaluacyjne, dotyczŃce zar·wno cağoŜci programu, jak i poszczeg·lnych osi priorytetowych i 

dziağaŒ. Raporty te zidentyfikowane zostağy na postawie bazy badaŒ ewaluacyjnych, dostňpnej na stronie 

http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Wyniki_badan.aspx. Nastňpnie lista raport·w zweryfikowana zostağa 

dwukrotnie na podstawie wykazu raport·w pogrupowanych wedğug strategicznych obszar·w dziağaŒ na tej samej 

stronie internetowej oraz na podstawie informacji na temat badaŒ ewaluacyjnych na stronach poszczeg·lnych 

program·w operacyjnych. Ostateczna lista raport·w posğuŨyğa jako podstawa do zebrania raport·w ewaluacyjnych 

do analizy. Nie wszystkie raporty byğy dostňpne na stronach internetowych zar·wno ewaluacji, jak i program·w 

operacyjnych, jak i instytucji poŜredniczŃcych. Analizie poddane zostağy te raporty, do kt·rych udağo siň uzyskaĺ 

dostňp.  

Dodatkowo, podjňto decyzjň o analizie raport·w ewaluacyjnych o charakterze horyzontalnym ï odnoszŃcych siň 

do r·Ũnych aspekt·w systemu zarzŃdzania i wdraŨania funduszy o zakresie wykraczajŃcym poza jeden program 

operacyjny. PodstawŃ dla tej decyzji byğo zağoŨenie, Ũe raporty te powinny zawieraĺ rekomendacje istotne z punktu 

widzenia cağego systemu zarzŃdzania funduszami polityki sp·jnoŜci UE. Raporty te zidentyfikowane zostağy 

r·wnieŨ na podstawie bazy ewaluacji (obszar strategiczny good governance) oraz zweryfikowane na podstawie 

danych dostňpnych na stronie ewaluacji. 

Ostatecznie analizie poddano 176 raport·w ewaluacyjnych, kt·rych lista znajduje siň w zağŃczniku 1.  

I.2. ETAP II - IDENTYFIKACJA REKOMENDACJI DOT. ZMNIEJSZANIA OBCIłŧEő DLA BENEFICJENTčW 

Na etapie identyfikacji rekomendacji przyjňto zağoŨenie o szerokiej interpretacji obciŃŨeŒ dla beneficjent·w. 

ObciŃŨenia dla beneficjent·w rozumiane sŃ w tym projekcie nie tylko jako bariery biurokratyczne kreujŃce koszty 

po stronie beneficjent·w, ale wszelkie ograniczenia, kt·re bezpoŜrednio lub poŜrednio utrudniajŃ lub uniemoŨliwiajŃ 

aplikowanie o Ŝrodki unijne i realizacjň projekt·w. 

Zidentyfikowane na tej podstawie w raportach ewaluacyjnych rekomendacje zaklasyfikowane zostağy do 

nastňpujŃcych kategorii: 

¶ proces naboru i wyboru projektu, 

¶ monitorowanie, 

¶ finansowanie, 

¶ kontrola,  

¶ komunikacja i promocja 

                                                           
65 tǊƻƎǊŀƳ hǇŜǊŀŎȅƧƴȅ ²ƛŜŘȊŀΣ 9ŘǳƪŀŎƧŀ ƛ wƻȊǿƽƧ όth ²9wύ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп ς 2020, wersja z 8 stycznia 2014 r., s. 
20 

http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Wyniki_badan.aspx
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¶ systemowe, 

¶ inne. 

Jak widaĺ wiňkszoŜĺ z przyjňtych kategorii zwiŃzana jest z cyklem Ũycia projektu i dotyczy r·Ũnych etap·w, na 

kt·rych beneficjent lub potencjalny beneficjent moŨe napotykaĺ na bariery lub utrudnienia. 

Wyodrňbniona kategoria rekomendacji o charakterze systemowym obejmuje kwestie zwiŃzane z funkcjonowaniem 

cağego systemu wdraŨania funduszy oraz systemu wdraŨania w ramach poszczeg·lnych PO oraz kwestie zwiŃzane 

z otoczeniem instytucjonalnym i prawnym, w jakim realizowane sŃ projekty finansowane ze Ŝrodk·w funduszy 

strukturalnych i Funduszu Sp·jnoŜci. 

Kategoria Inne obejmuje specyficzne problemy pojawiajŃce siň raportach ewaluacyjnych, nie mieszczŃce siň we 

wczeŜniej wyodrňbnionych kategoriach, tj. linia demarkacyjna czy oceny oddziağywania na Ŝrodowisko,  

Ze wzglňdu na duŨŃ iloŜĺ rekomendacji w obszarze Proces naboru i wyboru projekt·w oraz w obszarze 

Komunikacja i promocja wprowadzono w tych dw·ch obszarach podkategorie. W ramach Procesu naboru i wyboru 

projekt·w wyodrňbniono kwestie zwiŃzane z kryteriami wyboru projekt·w, z wnioskiem o dofinansowanie oraz inne 

dotyczŃce procesu naboru i wyboru projekt·w. W obszarze Komunikacja i promocja wprowadzone podkategorie 

obejmujŃ: jakoŜĺ, zakres i dostňp do informacji; nowe technologie i strony internetowe; punkty informacyjne; 

szkolenia, warsztaty, spotkania i konferencje. 

Wszystkie zebrane rekomendacje w podziale na kategorie i podkategorie znalazğy siň w zağŃcznikach nr 2-6. W 

tabelach zawartych w zağŃcznikach wskazano r·wnieŨ, kt·re ze zidentyfikowanych rekomendacji dotyczŃ 

bezpoŜrednio okresu 2014-2020. Rekomendacje zostağy wpisane do tabel, w taki spos·b w jaki zostağy 

sformuğowane w badaniach ewaluacyjnych. W przypadku braku tabel z rekomendacjami w analizowanych 

raportach ewaluacyjnych, wykorzystywano jako Ŧr·dğo informacji na temat rekomendacji podsumowania badaŒ z 

opisanymi wnioskami i rekomendacjami. W przypadku wystňpowania dodatkowych tabel ze wskaz·wkami i  

zaleceniami, w szczeg·lnoŜci na okres 2014-2020, wykorzystywane byğy one r·wnieŨ jako Ŧr·dğo informacji na 

temat rekomendacji.  

Dodatkowym Ŧr·dğem informacji na temat rekomendacji na okres 2014-2020 byğy dane ze Zintegrowanego Systemu 

ZarzŃdzania Rekomendacjami, kt·re miağy posğuŨyĺ do weryfikacji zidentyfikowanych w trakcie analizy raport·w 

ewaluacyjnych rekomendacji. Niemniej, ze wzglňdu na mağŃ liczbň rekomendacji dotyczŃcych zmniejszania 

obciŃŨeŒ dla beneficjent·w zawartŃ w tym systemie, rekomendacje pochodzŃce z tego Ŧr·dğa potraktowano 

wyğŃcznie jako komplementarne Ŧr·dğo informacji. Rekomendacje pochodzŃce z tego systemu znalazğy siň w 

zağŃczniku nr 7. 

I.3. ETAP III - ANALIZA REKOMENDACJI W EDĞUG PROGRAMčW I OBSZARčW TEMATYCZNYCH 

Dla tego etapu przyjňto zağoŨenie zaufania  do procesu ewaluacji opartego na metodzie naukowej, a w 

konsekwencji badaŒ przeprowadzanych w trakcie ewaluacji i ich wynik·w. W zwiŃzku z tym celem tego etapu nie 

byğa weryfikacja sğusznoŜci zawartych w raportach ewaluacyjnych rekomendacji. ZağoŨono wstňpnie, Ũe wszystkie 

rekomendacje sŃ sğuszne z punktu widzenia ich trafnoŜci i adekwatnoŜci. StŃd przeprowadzona analiza jakoŜciowa 

zebranych danych (rekomendacji i ich uzasadnieŒ) dotyczyğa:  

¶ odkrycia pewnych napiňĺ w systemie wdraŨania funduszy, skutkujŃcych niesp·jnoŜciŃ rekomendacji 

zawartych w r·Ũnych raportach ewaluacyjnych, 

¶ priorytetyzacji zidentyfikowanych rekomendacji, celem wyboru tych, kt·re powinny byĺ wdroŨone w 

okresie 2014-2020,  

¶ identyfikacji dobrych praktyk moŨliwych do zastosowania w innych programach, 

¶ identyfikacji propozycji rozwiŃzaŒ systemowych sprzyjajŃcych zmniejszaniu obciŃŨeŒ dla beneficjent·w. 

Dla priorytetyzacji wybranych rekomendacji w danych kategoriach przyjňto zağoŨenie, Ũe szczeg·lnie istotne jest 

wprowadzenie w Ũycie tych rekomendacji, kt·re sŃ dobrze uzasadnione przez ewaluator·w, powtarzajŃ siň w 

ramach r·Ũnych badaŒ (programami i horyzontalnie w ramach raport·w odnoszŃcych siň do kwestii systemowych) 

oraz bezpoŜrednio dotyczŃ nowego okresu programowania (2014-2020). 
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Analiza jakoŜciowa realizowana byğa na dw·ch poziomach ï po pierwsze wstňpna analiza dokonywana byğa w 

stosunku do rekomendacji zebranych w ramach poszczeg·lnych PO i w ramach badaŒ o charakterze 

horyzontalnym. Po drugie, powt·rna analiza dotyczyğa zebrania i por·wnania zebranych danych miňdzy 

programami i w obszarze rekomendacji horyzontalnych w wybranych kategoriach tematycznych. Na tej postawie 

wybrane zostağy kluczowe rekomendacje, kt·re w opinii ekspert·w powinny zostaĺ uwzglňdnione w 

przygotowaniach do wdraŨania funduszy w okresie 2014-2020.  

Przeprowadzona analiza iloŜciowa, z kolei, pokazağa rozkğad rekomendacji miňdzy programy i kwestie 

horyzontalne, miňdzy przyjňte kategorie tematyczne oraz wedğug terminu wdraŨania w danym okresie 

programowania, kt·rego dotyczŃ (2007-2013 czy 2014-2020) pokazujŃc pewne tendencje, jeŜli chodzi o zawartoŜĺ 

raport·w ewaluacyjnych w obszarze zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w. 

I.4. ETAP IV - ANALIZA PROJEKTčW WYBRANYCH PROGRAMčW OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020 

Ostatni etap objŃğ analizň zapis·w projekt·w wybranych krajowych program·w operacyjnych na lata 2014-2020. 

Analiza dotyczyğa nastňpujŃcych kwestii:  

¶ W jaki spos·b polska administracja zamierza zmniejszaĺ obciŃŨenia administracyjne dla 

beneficjent·w funduszy na lata 2014-2020? 

¶ W jakim stopniu wiedza pğynŃca z badaŒ ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2007-2013 

dotyczŃca zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w zostağa wykorzystana przy opracowaniu 

krajowych program·w operacyjnych na lat 2014-2020?  

W trakcie analizy wykorzystano nie tylko wyniki analizy rekomendacji pochodzŃcych z raport·w ewaluacyjnych na 

lata 2007-2013, ale r·wnieŨ zapisy i rekomendacje ewaluacji ex-ante tych program·w Po pierwsze, 

przeanalizowano zapisy PO pod kŃtem uwzglňdnienia w nich konkretnego planu dziağaŒ na rzecz zmniejszania 

obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w okresie 2014-2020. Po drugie, sprawdzono zbieŨnoŜĺ zapis·w krajowych PO na lata 

2014-2020 w obszarze zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w z wynikami analizy rekomendacji 

zidentyfikowanych w tym raporcie. Po trzecie, przedstawiono wnioski i rekomendacje z ewaluacji ex-ante danego 

programu w badanym obszarze. Po czwarte sprawdzono stopieŒ uwzglňdnienia rekomendacji z ewaluacji ex-ante 

w badanym obszarze w p·Ŧniejszych dostňpnych projektach program·w operacyjnych. W koŒcu po piŃte, 

przeprowadzono powt·rnŃ analizň zapis·w program·w operacyjnych po ich przyjňciu przez Komisjň EuropejskŃ. 

Pozwoliğo to na ocenň ostatecznych wersji badanych krajowych program·w operacyjnych pod kŃtem stopnia 

uwzglňdnienia w nich rekomendacji dotyczŃcych zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w. 

STRUKTURA RAPORTU  

We wstňpie do raportu przedstawiono podstawowe informacje na temat projektu, w ramach kt·rego powstawağ 

niniejszy raport. Rozdziağ pierwszy raportu prezentuje przyjňte podejŜcie badawcze zastosowane w celu 

odpowiedzi na pytania postawione w projekcie, dotyczŃce zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w przez polskŃ 

administracjň publicznŃ na nowy okres programowania 2014-2020 oraz strukturň raportu. 

Rozdziağ drugi prezentuje wyniki etapu I i II analizy przeprowadzonej w celu identyfikacji raport·w ewaluacyjnych o 

charakterze horyzontalnym oraz rekomendacji w ramach tych raport·w. Rozdziağ obejmuje r·wnieŨ analizň 

iloŜciowŃ zebranych rekomendacji oraz wstňpnŃ analizň jakoŜciowŃ. W rozdziale tym przedstawiono r·wnieŨ wyniki 

analizy rekomendacji pochodzŃcych ze Zintegrowanego Systemu ZarzŃdzania Wnioskami i Rekomendacjami.  

Rozdziağ trzeci przestawia wyniki etapu I i II przeprowadzonego w celu identyfikacji raport·w ewaluacyjnych 

realizowanych w ramach wybranych program·w operacyjnych na lata 2007-2013 oraz rekomendacji w ramach tych 

raport·w. Rozdziağ obejmuje r·wnieŨ analizň iloŜciowŃ zebranych rekomendacji dla poszczeg·lnych program·w 

oraz wstňpnŃ analizň jakoŜciowŃ wskazujŃcŃ na napiňcia miňdzy rekomendacjami pochodzŃcymi z r·wnych 

raport·w ewaluacyjnych, przykğady dobrych praktyk oraz na wagň rekomendacji mierzonŃ iloŜciŃ powtarzajŃcych 

siň rekomendacji oraz wskazaniem terminu ich wdroŨenia na nowy okres programowania 2014-2020. 

Rozdziağ czwarty dotyczy analizy zapis·w projekt·w program·w operacyjnych na lata 2014-2020. W odniesieniu 

do kaŨdego z analizowanych program·w przedstawiono: zapisy tego programu odnoszŃce siň do zmniejszania 

obciŃŨeŒ dla beneficjent·w, rekomendacje z ewaluacji ex-ante w tym samym obszarze, ocenň stopnia 

uwzglňdnienia wniosk·w z ewaluacji ex-ante w zapisach program·w oraz ocenň sp·jnoŜci i adekwatnoŜci 
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przewidzianych dziağaŒ dotyczŃcych zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w okresie 2014-2020 w stosunku do 

wynik·w analizy rekomendacji z raport·w ewaluacyjnych. 

Rozdziağ piŃty zawiera wnioski i rekomendacje. Wnioski dotyczŃ wynik·w analizy iloŜciowej i jakoŜciowej wszystkich 

zidentyfikowanych rekomendacji oraz wnioski z analizy zapis·w projekt·w krajowych program·w operacyjnych na 

lata 2014-2020 i ewaluacji ex-ante tych program·w. Rekomendacje dotyczŃ prezentacji moŨliwych sposob·w 

zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w wybranych kategoriach, kt·re powinny byĺ uwzglňdnione w trakcie 

przygotowaŒ dokument·w programowych i wdroŨeniowych na lata 2014-2020. W koŒcu rozdziağ piŃty zawiera 

r·wnieŨ propozycje rozwiŃzaŒ systemowych pozwalajŃcych na stağe monitorowanie sytuacji beneficjent·w i 

reagowanie w trakcie realizacji program·w operacyjnych na lata 2014-2020, gdy takie obciŃŨenia siň pojawiajŃ.      

II. ²bLh{YL ½ .!5!c Ihw¸½hb¢![b¸/I  

W tej czňŜci badania przeanalizowano rekomendacje horyzontalne (do wdroŨenia w okresie 2014-2020) 

pochodzŃce ze Zintegrowanego Systemu ZarzŃdzania Wnioskami i Rekomendacjami oraz rekomendacje zawarte 

w 14 raportach z badaŒ ewaluacyjnych dotyczŃcych r·Ũnych aspekt·w systemu zarzŃdzania funduszami 

strukturalnymi i Funduszem Sp·jnoŜci w okresie 2007-2013 (badania horyzontalne).  

W ramach badania rekomendacji horyzontalnych przeanalizowano 320 rekomendacji pochodzŃcych ze 

Zintegrowanego Systemu ZarzŃdzania Wnioskami i Rekomendacjami66. Z tego zaledwie 35 rekomendacji 

(wğŃczajŃc w to rekomendacje wynikajŃce z ewaluacji regionalnych program·w operacyjnych na lata 2014-2020 

lub regionalnych komponent·w PO KL) dotyczyğo kwestii zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w. Ze wzglňdu na 

ograniczonŃ iloŜĺ rekomendacji uzyskanych z tego Ŧr·dğa wnioski pğynŃce z analizy rekomendacji pochodzŃcych 

ze Zintegrowanego Systemu ZarzŃdzania Wnioskami i Rekomendacjami potraktowano jako dodatkowo Ŧr·dğo 

informacji obok wniosk·w pğynŃcych z analizy zidentyfikowanych raport·w ewaluacyjnych o charakterze 

horyzontalnym.  

WŜr·d przeanalizowanych raport·w z badaŒ ewaluacyjnych najwiňcej rekomendacji znalazğo siň w 9 badaniach 

ewaluacyjnych (tabela 1). W raportach zidentyfikowano 76 rekomendacji dotyczŃcych kwestii zmniejszania 

obciŃŨeŒ dla beneficjent·w.  NaleŨy podkreŜliĺ, Ũe Ũadne z badaŒ ewaluacyjnych nie dotyczyğo bezpoŜrednio 

kwestii zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w.  

Tabela 1. Lista badaŒ ewaluacyjnych o charakterze horyzontalnym zawierajŃcych rekomendacje dot. zmniejszania 

obciŃŨeŒ dla beneficjent·w 

Lp.  Nazwa badania  

1.  Metaewaluacja badaŒ dotyczŃcych oceny kryteri·w wyboru projekt·w w programach operacyjnych 
wsp·ğfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013, 2011 

2.  Ocena stosowanych tryb·w wyboru projekt·w w ramach program·w operacyjnych na lata 2007-2013, 2013 

3.  Ocena realizacji projekt·w partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych program·w 
operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013, 2010 

4.  Badanie barier zaangaŨowania bank·w w proces absorpcji funduszy strukturalnych, 2008 

5.  Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu Ŝrodk·w strukturalnych, 2007 

6.  Metaanaliza badaŒ systemu realizacji i wdraŨania polityki sp·jnoŜci w ramach perspektywy 2007ï2013 pod 
kŃtem planowania systemu realizacji dla perspektywy 2014ï2020, 2012 

7.  Analiza efektywnoŜci funkcjonowania komitet·w monitorujŃcych programy operacyjne na lata 2007-2013 - 
aktualizacja raportu koŒcowego, 2010 

8.  Meta-ewaluacja wynik·w dotychczasowych badaŒ ewaluacyjnych i innych (wniosk·w i rekomendacji) 
dotyczŃcych informacji i promocji Funduszy Europejskich oraz poszczeg·lnych program·w operacyjnych, 2013 

9.  Badanie efekt·w dziağaŒ informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla spoğeczeŒstwa 
oraz analiza spoğecznego odbioru tych dziağaŒ - Edycja 2012, 2013 

ZnaczŃca iloŜĺ zidentyfikowanych w raportach ewaluacyjnych rekomendacji dotyczyğa nowego okresu 

programowania. 42% spoŜr·d 76 rekomendacji przeznaczono do wdroŨenia w okresie 2014-2020. świadczy to 

wysokiej przydatnoŜci poniŨej przedstawionych rekomendacji dla zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w 

                                                           
66 Raport z systemu wygenerowany w dniu 24 marca 2014 roku 
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nowym okresie programowania 2014-2020. Rozkğad rekomendacji wedğug okresu programowania, w kt·rym 

powinny zostaĺ wdroŨone przedstawia wykres 1. 

WiňkszoŜĺ ze zidentyfikowanych rekomendacji dotyczyğa kategorii: kryteria wyboru projekt·w, proces naboru i 

wyboru projekt·w oraz komunikacja i promocja. Te zakwalifikowane jako systemowe dotyczyğy: systemu 

instytucjonalnego, otoczenia prawnego, kwestii partnerstw projektowych oraz wykorzystania pozytywnych 

doŜwiadczeŒ z PO KL dotyczŃcych wprowadzania uproszczeŒ dla beneficjent·w w innych programach 

operacyjnych.  

NaleŨy zauwaŨyĺ, Ũe rekomendacje zidentyfikowane w tej czňŜci czňsto byğy zbieŨne z rekomendacjami 

zidentyfikowanymi w raportach ewaluacyjnych pochodzŃcych z badaŒ realizowanych w ramach poszczeg·lnych  

program·w operacyjnych (rozdziağ III). 

Wykres 1. Rozkğad rekomendacji wedğug terminu wdroŨenia w danym okresie programowania  

 

Wykres 2. Rozkğad tematyczny rekomendacji pochodzŃcych z raport·w ewaluacyjnych o charakterze horyzontalnym  

58%

42%

Lata 2007-2013

Lata 2014-2020
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II.1. PROCES WYBORU I NABORU PROJEKTčW 

Rekomendacje ewaluator·w67 w kategorii - Proces wyboru i naboru projekt·w dotyczŃce kryteri·w wyboru 

projekt·w wpisujŃ siň w dyskusjň na temat parametryzacji kryteri·w (stosowania kryteri·w zerojedynkowych)  

a bardziej elastycznej i dostosowanej do beneficjent·w lub branŨ oceny. Propozycje w tym zakresie dotyczŃ  

budowy takiego systemu kryteri·w wyboru projekt·w, kt·ry z jednej strony jest jak najprostszy i jak najbardziej 

przejrzysty, z drugiej strony pozwala na wyb·r najlepszych projekt·w. StŃd podkreŜla siň wagň tego, by 

kryteria formalne, a w konsekwencji proces oceny formalnej, nie dominowağy nad kryteriami merytorycznymi i ocenŃ 

merytorycznŃ.  

Konkretne propozycje w zakresie wprowadzania uproszczeŒ na etapie wyboru projekt·w dotyczŃ: 

¶ stosowania kryteri·w zerojedynkowych (speğnia/nie speğnia), gdy kryteria dotyczŃ oceny formalnej i cech 

dajŃcych siň ğatwo parametryzowaĺ (rek. nr 1);  

¶ stosowania wniosk·w elektronicznych, kt·re zliczağyby punkty automatycznie w przypadku kryteri·w 

sparametryzowanych (rek. nr 1);  

¶ upowszechnienia zasady moŨliwoŜci korekty bğňd·w formalnych we wnioskach o dofinansowanie (rek. nr 

2)68. 

                                                           
67 YƭǳŎȊƻǿȅƳ ōŀŘŀƴƛŜƳ ǿ ǘȅƳ ƻōǎȊŀǊȊŜΣ Ȋ ƪǘƽǊŜƎƻ ǇƻŎƘƻŘȊŊ ǇǊȊȅǘƻŎȊƻƴŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ǘƻΥ Metaewaluacja 
ōŀŘŀƵ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ƻŎŜƴȅ ƪǊȅǘŜǊƛƽǿ ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿ ǇǊƻƎǊŀƳŀŎƘ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿǎǇƽƱŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ Ȋ 
funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych 
¦ƴƛǿŜǊǎȅǘŜǘǳ WŀƎƛŜƭƭƻƵǎƪƛŜƎƻ 2011. 
68 ¢ŀƪƛŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ ōȅƱƻ Ƨǳȍ ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ǿ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿƛŜ ŦƛƴŀƴǎƻǿŜƧ нллт ς 2013, np. w konkursach dla Programu 
hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ LƴƴƻǿŀŎȅƧƴŀ DƻǎǇƻŘŀǊƪŀ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ tƻƭǎƪŊ !ƎŜƴŎƧť wƻȊǿƻƧǳ tǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊŎȊƻǏŎƛΣ ŎȊȅ 
bŀǊƻŘƻǿŜ /ŜƴǘǊǳƳ .ŀŘŀƵ ƛ wƻȊǿƻƧǳΦ ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǘŜƧ ƪƻƴƪǊŜǘƴŜƧ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛΣ ŜǿŀƭǳŀǘƻǊȊȅ ƻŘƴƻǎȊŊ ǎƛť Řƻ 
ǎȅǘǳŀŎƧƛΣ ǿ ƪǘƽǊŜƧ ƴŀ ŜǘŀǇƛŜ ƻŎŜƴȅ ŦƻǊƳŀƭƴŜƧ ŦǳƴƪŎƧƻƴǳƧŊ ƪǊȅǘŜǊƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ŀǎǇŜƪǘƽǿ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴƻ-
ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ƪǘƽǊȅŎƘ ƴƛŜǎǇŜƱƴƛŜƴƛŜ ǇƻǿƻŘǳƧŜ ƻŘǊȊǳŎŜƴƛŜ ǿƴƛƻǎƪǳΣ ōŜȊ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ƧŜƎƻ ǇƻǇǊŀǿȅΦ aƻȍe 
ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǘƻ Řƻ ǎȅǘǳŀŎƧƛΣ ǿ ƪǘƽǊŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛƻǿŜ ƳŜǊȅǘƻǊȅŎȊƴƛŜ όǘȊƴΦ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊŎŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ŎŜƭƽǿ 
ǇǊƻƎǊŀƳƻǿȅŎƘύ ǿƴƛƻǎƪƛ ƻ ŘƻŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ōťŘŊ ƻŘǊȊǳŎŀƴŜ Ȋ ǇƻǿƻŘǳ ǳŎƘȅōƛŜƵ ŦƻǊƳŀƭƴȅŎƘΦ tŀǘǊȊΥ 
aŜǘŀŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ōŀŘŀƵ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ƻŎŜƴȅ ƪǊȅǘŜǊƛƽǿ ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿ ǇǊƻƎǊŀƳŀŎƘ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ 
ǿǎǇƽƱŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ Ȋ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ŜǳǊƻǇŜƧǎƪƛŎƘ ǿ tƻƭǎŎŜ ǿ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿƛŜ нллт-2013, Centrum Ewaluacji i Analiz 
tƻƭƛǘȅƪ tǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ ¦ƴƛǿŜǊǎȅǘŜǘǳ WŀƎƛŜƭƭƻƵǎƪƛŜƎƻ нлммΦ 

21%

7%

14%

50%

8%

Proces naboru i
ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ

Monitorowanie

Systemowe

Komunikacja i
promocja

Finansowanie
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JednoczeŜnie, stosowanie kryteri·w zerojedynkowych dajŃcych siň automatycznie zliczaĺ pozwala na poprawň 

jakoŜci obsğugi beneficjent·w na etapie aplikowania o Ŝrodki unijne przez odciŃŨenie pracownik·w administracji od 

pracochğonnych zadaŒ.  

W badaniu ewaluacyjnym ĂMetaewaluacja badaŒ dotyczŃcych oceny kryteri·w wyboru projekt·w w programach 

operacyjnych wsp·ğfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013ò z 2011 roku 

zaproponowano r·wnieŨ systemowe rozwiŃzania pozwalajŃce na poprawň jakoŜci kryteri·w wyboru projekt·w, w 

taki spos·b by kryteria formalne nie dominowağy merytorycznych oraz by nie prowadziğy do dyskryminacji niekt·rych 

beneficjent·w na przykğad tych, kt·rzy nie mogŃ korzystaĺ ze wsparcia firmy doradczej (rek. nr 3-7). Przedstawione 

zostağy one w ostatnim podrozdziale tego raportu (ramka 5). 

Z rekomendacji dotyczŃcych kryteri·w wyboru projekt·w zebranych ze Zintegrowanego Systemu ZarzŃdzania 

Wnioskami i Rekomendacjami wynika przede wszystkim koniecznoŜĺ ich rozdzielenia, na etapie oceny 

merytorycznej projektu, na stricte merytoryczne oraz techniczne. Jako nadrzňdnŃ zasadň powinno siň przyjŃĺ 

zrozumiağoŜĺ kryteri·w dla beneficjent·w. Jako jedno z potencjalnych uğatwieŒ dla beneficjent·w wskazano 

opracowanie podrňcznika kryteri·w. 

W kategorii Proces naboru i wyboru projekt·w znalazğy siň r·wnieŨ propozycje dotyczŃce nowego okresu 

programowania usprawniajŃce przebieg tego procesu, przy r·wnoczesnym zapewnieniu wyboru najlepszych 

projekt·w. Przebieg procesu wyboru i naboru projekt·w moŨe zostaĺ usprawniony przez stosowanie 

preselekcji 69, w szczeg·lnoŜci w przypadku duŨych i skomplikowanych projekt·w, kt·re generujŃ duŨe koszty na 

etapie przygotowania wniosku. Wprowadzenie preselekcji zmniejsza koszty ich przygotowania po stronie 

beneficjent·w, ale r·wnieŨ obciŃŨenie pracŃ po stronie instytucji organizujŃcych konkursy (rek. nr 9). Kolejna 

rekomendacja (rek. nr 11) dotyczy wprowadzenia szerszego zastosowania kolegialnoŜci oceny projekt·w, kt·ra 

daje moŨliwoŜĺ por·wnania wniosk·w pomiňdzy sobŃ na etapie oceny oraz wprowadzenia w niekt·rych 

przypadkach (np. projekt·w skomplikowanych) moŨliwoŜci interakcji ekspert·w oceniajŃcych projekty z 

projektodawcŃ (np. prezentacji projekt·w przez projektodawc·w70). Pojawiğy siň propozycje (rek. nr  8 i 12) 

dotyczŃce zapewnienia odpowiednich kwalifikacji ekspert·w dokonujŃcych oceny merytorycznej przez 

okreŜlenie standard·w w procedurach ich wyboru, zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia oraz przez 

rozwiniňcie systemu akredytacji i szkoleŒ ekspert·w na poziomie centralnym (np. poprzez rozwiniňcie systemu 

wprowadzanego w PO KL, dotyczŃcego sytemu szkolenia i certyfikacji ekspert·w oceniajŃcych wnioski 

projektowe). Ocenie pracy ekspert·w sğuŨyĺ powinien r·wnieŨ system przepğywu informacji zwrotnej o wynikach 

rozstrzygniňcia Ŝrodk·w odwoğawczych a  eksperci popeğniajŃcy czňsto bğňdy w ocenie powinni traciĺ status 

eksperta (rek. nr 13). . 

Inne rekomendacje dotyczyğy zapewnienia przejrzystoŜci i jawnoŜci kryteri·w wyboru projekt·w oraz procesu 

oceny i wyboru projekt·w (rek. nr 15 i 16). Mimo obaw IZ, Ũe jawnoŜĺ oznacza pisanie projekt·w Ăpod kryteriaò 

podkreŜliĺ naleŨy, Ũe przejrzystoŜĺ pozwala uniknŃĺ ryzyka nier·wnoŜci szans spowodowanego tym, Ũe potencjalni 

                                                           
69 tǊŜǎŜƭŜƪŎƧŀ ǿ ǘȅƳ ƪƻƴǘŜƪǏŎƛŜ ǇƻƭŜƎŀ ƴŀ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛǳ ŘǿǳŜǘŀǇƻǿŜƎƻ ƪƻƴƪǳǊǎǳΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ǿ ǇƛŜǊǿǎȊŜƧ 
ƪƻƭŜƧƴƻǏŎƛ ƻŘōȅǿŀ ǎƛť ƴŀōƽǊ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ǿǎǘťǇƴȅŎƘ ƻŘ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴȅŎƘ ǇƻŘƳƛƻǘƽǿΣ ŀ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ 
ƴŀōƽǊ ȊƴŀŎȊƴƛŜ ƻōǎȊŜǊƴƛŜƧǎȊȅŎƘ ƛ ōŀǊŘȊƛŜƧ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿȅŎƘ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ǇŜƱƴȅŎƘΣ ǎƪƱŀŘŀƴȅŎƘ ƧŜŘȅƴƛŜ ǇǊȊŜȊ ǇƻŘƳƛƻǘȅΣ 
ƪǘƽǊȅŎƘ ǿƴƛƻǎƪƛ ǿǎǘťǇƴŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ƻŎŜƴƛƻƴŜ ǇƻȊȅǘȅǿƴƛŜΦ ¢ŀƪƛŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ ōȅƱƻ Ƨǳȍ ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ǿ ǇƻƭǎƪƛŜƧ ǇǊŀƪǘȅŎŜΣ 
ƴǇΦ ǿ L ŜŘȅŎƧƛ ƪƻƴƪǳǊǎǳ tǊƻƎǊŀƳǳ {ǘǊŀǘŜƎƳŜŘ ƻǊƎŀƴƛȊƻǿŀƴŜƎƻ ǇǊȊŜȊ bŀǊƻŘƻǿŜ /ŜƴǘǊǳƳ .ŀŘŀƵ ƛ wƻȊǿƻƧǳΦ ½ 
kolei w II edycji konkursu zrezygnowano z koncepcji dǿǳŜǘŀǇƻǿƻǏŎƛ ƻǇŀǊǘŜƧ ƻ ǇǊŜǎŜƭŜƪŎƧť Ŏƻ ƳƻȍŜ ƻȊƴŀŎȊŀŏΣ ƛȍ 
ŦŀƪǘȅŎȊƴƛŜ ǘŀƪƛ ƳƻŘŜƭ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ƴŀōƻǊǳ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ƴƛŜ ǇǊƻǿŀŘȊƛ ǿ ƪŀȍŘȅƳ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ Řƻ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŀ 
ƻōŎƛŊȍŜƵ ȊŀǊƽǿƴƻ Ǉƻ ǎǘǊƻƴƛŜ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿΣ Ƨŀƪ ƛ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŀƧŊŎŜƧ ƪƻƴƪǳǊǎΦ ½ŀǳǿŀȍȅŏ ƴŀƭŜȍȅ 
ǊƽǿƴƛŜȍΣ ȍŜ ǇǊŜǎŜƭŜƪŎƧŀ ƳƻȍŜ ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ Řƻ ǿȅŘƱǳȍŜƴƛŀ ǇǊƻŎŜǎǳ ƻŎŜƴȅ ƛ ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ  
70 aƻŘŜƭ ƴŀōƻǊǳ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ƻōŜƧƳǳƧŊŎȅ ƛƴǘŜǊŀƪŎƧť Ȋ ǿƴƛƻǎƪƻŘŀǿŎŊ όƴǇΦ ǿ ŦƻǊƳƛŜ ǘȊǿΦ ǇŀƴŜƭǳ ŜƪǎǇŜǊǘƽǿύ ǘŀƪȍŜ 
ƧŜǎǘ Ƨǳȍ ǎǘƻǎƻǿŀƴȅ ǿ tƻƭǎŎŜΣ ƴŀ ǊŀȊƛŜ ƧŜŘƴŀƪ ƴŀ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴŊ ǎƪŀƭťΣ ǇǊȊȅƪƱŀŘƻǿƻ ǇǊȊŜȊ tƻƭǎƪŊ !ƎŜƴŎƧť wƻȊǿƻƧǳ 
tǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊŎȊƻǏŎƛ ǿ ƴŀōƻǊȊŜ ǿƴƛƻǎƪƽǿ Řƻ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ пΦп th LD ǿ нлмо ǊΦΣ ŎȊȅ ǇǊȊŜȊ bŀǊƻŘƻǿŜ /ŜƴǘǊǳƳ .ŀŘŀƵ ƛ 
wƻȊǿƻƧǳ ǿ ƴŀōƻǊȊŜ ǿƴƛƻǎƪƽǿ Řƻ tǊƻƎǊŀƳǳ 5ŜƳƻƴǎǘǊŀǘƻǊҌΦ bŀƭŜȍȅ ƧŜŘƴŀƪ ȊŀǳǿŀȍȅŏΣ ȍŜ ǿ ǘȅŎƘ ƪƻƴƪǳǊǎŀŎƘ Řƻ 
preȊŜƴǘŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǇǊȊŜŘ ǇŀƴŜƭŜƳ ŜƪǎǇŜǊǘƽǿ ƪǿŀƭƛŦƛƪƻǿŀƴƻ ƧŜŘȅƴƛŜ ǿƴƛƻǎƪƛ ǎǇŜƱƴƛŀƧŊŎŜ ƻƪǊŜǏƭƻƴȅ ǿȅƳƻƎƛΣ 
ǘƧΦ ǘŀƪƛŜΣ ƪǘƽǊŜ ǳȊȅǎƪŀƱȅ ǿȅƳŀƎŀƴŊ ƭƛŎȊōť Ǉǳƴƪǘƽǿ ƴŀ L ŜǘŀǇƛŜ ƻŎŜƴȅ ƳŜǊȅǘƻǊȅŎȊƴŜƧΦ tƻƴŀŘǘƻΣ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀǳǿŀȍȅŏΣ 
ȍŜ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ƛƴǘŜǊŀƪŎƧƛ ƳƛťŘȊȅ ǇǊƻƧŜƪǘƻŘŀǿŎŀƳƛ ŀ ǇŀƴŜƭŜƳ ŜƪǎǇŜǊǘƽǿ ŘƻǘȅŎȊȅ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ 
ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǎƪƻƳǇƭƛƪƻǿŀƴȅŎƘ ƴǇΦ ƛƴƴƻǿŀŎȅƧƴȅŎƘΦ    
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beneficjenci nie korzystajŃcy z pomocy firm doradczych przy pisaniu wniosku mogliby mieĺ mniejsze szanse w 

procesie wnioskowania o dofinansowanie. Ponadto, jak zauwaŨyli ewaluatorzy, przygotowywanie projekt·w w 

zgodzie z kryteriami nie jest zjawiskiem negatywnym w przypadku kryteri·w adekwatnych (tzn. odzwierciedlajŃcych 

strukturň cel·w strategicznych). InnŃ kwestiŃ jest dostosowanie termin·w ogğaszania nabor·w projekt·w do 

specyfiki instytucji, do kt·rych sŃ adresowane (w szczeg·lnoŜci w obszarze edukacji i oŜwiaty) (rek. nr 10).  

W odniesieniu do dokumentacji projektowej oraz procedur, rekomendacje ze Zintegrowanego Systemu 

ZarzŃdzania Wnioskami i Rekomendacjami objňğy m.in. rezygnacjň z czňŜci zağŃcznik·w do wniosk·w o 

dofinansowanie, szczeg·lnie na etapie oceny formalnej (np. obowiŃzku dostarczenia szczeg·ğowej dokumentacji 

technicznej, specyficznej dla poszczeg·lnych typ·w projekt·w, czy teŨ zastŃpienie wymaganych decyzji 

administracyjnych, warunkujŃce realizacjň inwestycji, stosownymi oŜwiadczeniami wnioskodawcy)71, wydğuŨenie 

czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej czy, w wybranych przypadkach, synchronizacjň nabor·w 

wniosk·w o dofinansowanie. W tej grupie rekomendacji podkreŜlano koniecznoŜĺ upraszczania procedur, jak 

r·wnieŨ koniecznoŜĺ wğaŜciwego  informowania beneficjent·w, jakie sŃ dokğadne oczekiwania odnoŜnie kompletu 

dokument·w aplikacyjnych oraz posğugiwania siň jňzykiem bardziej dla beneficjent·w zrozumiağym. Jako obszar 

wymagajŃcy wsparcia dla beneficjent·w wskazano procedury zwiŃzane z prawem zam·wieŒ publicznych ï 

rekomendacje w tym zakresie objňğy m.in. zwiňkszenie roli oceny poprawnoŜci zam·wieŒ publicznych przed 

udzieleniem wsparcia w ramach projekt·w. 

II.2. MONITOROWANIE 

Rekomendacje w tym obszarze dotyczyğy kwestii organizacji i funkcjonowania komitet·w monitorujŃcych. Z 

jednej strony propozycje zmian na okres 2014-2020 (rek. nr 17,18,19) dotyczyğy wiňkszego otwarcia komitet·w 

monitorujŃcych na czğonk·w niereprezentujŃcych instytucji systemu zarzŃdzania funduszami, w tym przede 

wszystkim przedstawicieli trzeciego sektora. W tym celu niezbňdne jest dostosowanie procedur naboru czğonk·w 

KM, tak by skuteczniej docieraĺ do zainteresowanych Ŝrodowisk, precyzyjne zdefiniowanie pojňcia Ăpartner 

spoğeczno-gospodarczyò, a takŨe ustalenie limit·w dla przedstawicieli r·Ũnych Ŝrodowisk. Pozwoliğoby to na 

wiňkszŃ reprezentatywnoŜĺ r·Ũnych Ŝrodowisk, z kt·rych wywodzŃ siň beneficjenci oraz na zmianň roli komitet·w 

monitorujŃcych w kierunku instytucji peğniŃcych funkcjň kontroli spoğecznej oraz sğuŨŃcych debacie strategicznej. 

Z drugiej strony, rekomendacje (rek. nr 20, 21) dotyczyğy zwiňkszenia przejrzystoŜci dziağania komitet·w 

monitorujŃcych przez zniesienie tajnoŜci dokument·w roboczych przekazywanych czğonkom komitet·w 

monitorujŃcych oraz zwiňkszenie dostňpu do protokoğ·w z posiedzeŒ KM przez ich umieszczanie na stronach 

internetowych72.   

II.3. FINANSOWANIE 

W obszarze finansowania zidentyfikowane rekomendacje dotyczyğy wğŃczania bank·w w system finansowania 

projekt·w unijnych (rek. nr 22-26). W tym pierwszym zakresie postulowano w 2008 roku tworzenie warunk·w dla 

bank·w do wğŃczania siň w finansowanie projekt·w unijnych gğownie poprzez uğatwianie kredytowania przez banki 

projekt·w podmiotom o niskiej zdolnoŜci kredytowej. Narzňdziem tego typu jest Fundusz PorňczeŒ Unijnych. Jego 

szersze wykorzystanie stwarzağoby moŨliwoŜĺ kredytowania beneficjent·w o niewystarczajŃcym zabezpieczeniu 

spğaty kredytu. Jak zauwaŨono w ewaluacji uğatwienie takim beneficjentom pozyskiwania kapitağu na realizacjň 

                                                           
71 bŀƭŜȍȅ ȊŀǳǿŀȍȅŏΣ ȍŜ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŜ ƻōŎƛŊȍŜƵ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ǇƻǇǊȊŜȊ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ ǿ 
ƳƛŜƧǎŎŜ ƻōƻǿƛŊȊƪǳ ǇǊȊŜŘƪƱŀŘŀƴƛŀ ȊŀǏǿƛŀŘŎȊŜƵ ƧŜǎǘ Ƨǳȍ ǇǊƻƳƻǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ǇƻƭǎƪŊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧťΣ ǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ 
w ramach ustawy z  dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 
ǇǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊŎƽǿ όǘȊǿΦ L ǳǎǘŀǿŀ ŘŜǊŜƎǳƭŀŎȅƧƴŀύΦ WŜŘƴŀƪȍŜ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ȊŀǎǘŊǇƛŜƴƛŀ ƴƛŜȊōťŘƴȅŎƘ dla realizacji 
ǇǊƻƧŜƪǘǳ ŘŜŎȅȊƧƛ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀƳƛ ƴŀƭŜȍȅ ȊǿǊƽŎƛŏ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴŊ ǳǿŀƎť ƴŀ ǊȅȊȅƪƻ ǿȅŘƱǳȍŜƴƛŀ 
ǇǊƻŎŜŘǳǊȅ ƴŀōƻǊǳ ǿƴƛƻǎƪƽǿΣ ŎȊȅ ƻǇƽȋƴƛŜƴƛŀ ǇƻŘǇƛǎŀƴƛŀ ǳƳƻǿȅ ƻ ŘƻŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŜ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǇǊƻōƭŜƳƽǿ 
z  terminowym otrzymaniem pozytywnej dla beneficjenta decyzji. 
72 !ƴŀƭƛȊŀ ŜŦŜƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ŦǳƴƪŎƧƻƴƻǿŀƴƛŀ ƪƻƳƛǘŜǘƽǿ ƳƻƴƛǘƻǊǳƧŊŎȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳȅ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜ ƴŀ ƭŀǘŀ нллт-2013 - 
ŀƪǘǳŀƭƛȊŀŎƧŀ ǊŀǇƻǊǘǳ ƪƻƵŎƻǿŜƎƻ, PSDB 2010. 
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projekt·w jest zgodne z politykŃ r·wnych szans dostňpu do pomocy publicznej73. Jedna rekomendacja z 2007 roku 

(rek. nr 27) dotyczyğa rozwiŃzania kwestii rozliczania dotacji rozwojowych na koniec roku budŨetowego.  

II.4. REKOMENDACJE SYSTEMOWE  

W obszarze rekomendacji systemowych pojawiğy siň rekomendacje dotyczŃce tworzenia elastycznego otoczenia 

prawnego dla systemu wdraŨania funduszy unijnych, kt·re zarazem nie ulegağoby ciŃgğym zmianom (rek. nr 29). 

Podczas gdy elastycznoŜĺ regulacji w okresie 2007-2013 jest pozytywie oceniana, to negatywne oceny dotyczyğy 

zmiennoŜci otoczenia regulacyjnego, co powoduje brak pewnoŜci, co do obowiŃzujŃcych regulacji. 

Utrudnia to poruszanie siň beneficjent·w w przepisach i zasadach zwiŃzanych z wdraŨaniem funduszy 

strukturalnych. Brak jednak konkretnych rekomendacji dotyczŃcych tego, jak zapewniĺ zarazem elastycznoŜĺ i 

stabilnoŜĺ otoczenia regulacyjnego.  

KolejnŃ propozycjŃ (rek. nr 31) jest zmiana podejŜcia instytucji zarzŃdzajŃcych do wydatkowania Ŝrodk·w unijnych 

ï to znaczy odejŜcie od koncentracji na poprawnoŜci procesu wydatkowania Ŝrodk·w unijnych do koncentracji na 

osiŃganiu efekt·w spoğecznych (cel·w spoğeczno-gospodarczych). PodejŜcie formalistyczne powoduje wyb·r 

projekt·w Ăwygodnych operacyjnieò kosztem projekt·w rozwojowo bardziej strategicznych i poŨytecznych. Niemniej 

jak zauwaŨono w badanej ewaluacji74 podejŜcie takie wzmacniane jest przez obecnie funkcjonujŃcŃ w UE logikň 

wydatkowania Ŝrodk·w unijnych. Bez zmiany podejŜcia w UE nie jest moŨliwa cağkowita zmiana podejŜcia w Polsce. 

Zmianň takŃ powinna poprzedzaĺ analiza przyczyn, kt·re powodujŃ skupienie uwagi na formalnej stronie 

poprawnoŜci wydatkowania Ŝrodk·w UE.    

JednŃ z propozycji (rek. nr 30) jest wykorzystanie pozytywnych doŜwiadczeŒ zwiŃzanych z upraszczaniem systemu 

wdraŨania funduszy strukturalnych zastosowanych w PO KL i ich zastosowanie w innych programach. Te 

pozytywne doŜwiadczenia dotyczŃ wprowadzenia budŨetu zadaniowego w projekcie, zmniejszania liczby 

zağŃcznik·w do wniosku o dofinansowanie, rezygnacji z doğŃczania kopii dokument·w ksiňgowych i potwierdzenia 

pğatnoŜci (kopii przelew·w) do wniosku o pğatnoŜĺ. 

WiňkszoŜĺ rekomendacji w tym obszarze (rek. nr 28, 32-38) dotyczy uğatwienia zawierania i funkcjonowania 

partnerstw projektowych w nowym okresi e 2014-2020. Celem zachňcenia do zawierania partnerstw proponuje 

siň dziağania nastawione na usp·jnienie zasad regulujŃcych przygotowanie, realizacjň i rozliczenie projektu 

partnerskiego przez przygotowanie poradnika lub wytycznych dla beneficjent·w zawierajŃcego m.in. dobre praktyki 

oraz opisy modeli zarzŃdzania projektem partnerskim. Taki podrňcznik m·gğby wskazywaĺ spos·b organizacji 

przepğyw·w finansowych. Proponuje siň wprowadzenie rozwiŃzaŒ polegajŃcych na przekazywaniu pğatnoŜci 

bezpoŜrednio poszczeg·lnym partnerom. Ograniczağoby to ryzyko zwiŃzane z refundacjŃ wydatk·w 

poszczeg·lnym partnerom projektu przez lidera.  

InnŃ propozycjŃ jest uelastycznienie zasad wyboru partner·w przez podmioty sektora finans·w publicznych, kt·re 

zgodnie z ustawŃ o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wymagajŃ otwartego naboru partner·w utrudniajŃc 

zakğadanie partnerstw Ănaturalnychò opartych na dotychczasowej wsp·ğpracy i wiedzy o partnerze. Zaproponowano 

r·wnieŨ dodanie do katalogu wydatk·w kwalifikowanych koszt·w zwiŃzanych z obsğugŃ partnerstwa. MoŨliwoŜĺ 

finansowania koszt·w zwiŃzanych z funkcjŃ lidera w projekcie powinno zmniejszyĺ niechňĺ beneficjent·w do 

wchodzenia w partnerstwa. Proponuje siň r·wnieŨ dostarczenie beneficjentom informacji o zasadach tworzenia 

partnerstw, na przykğad w formie wytycznych dotyczŃcych  umowy partnerskiej. KolejnŃ propozycjŃ w tym zakresie 

jest opracowanie odrňbnego wzoru umowy o dofinansowanie, w kt·rym uwzglňdnieni mogliby byĺ takŨe partnerzy 

projektu oraz wnoszony przez nich wkğad finansowy. Wpğywağoby to pozytywnie na trwağoŜĺ partnerstwa oraz 

                                                           
73 .ŀŘŀƴƛŜ ōŀǊƛŜǊ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŀ ōŀƴƪƽǿ ǿ ǇǊƻŎŜǎ ŀōǎƻǊǇŎƧƛ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀƭƴȅŎƘ, Instȅǘǳǘ .ŀŘŀƵ ƴŀŘ 
DƻǎǇƻŘŀǊƪŊ wȅƴƪƻǿŊ 2008. 
74 aŜǘŀŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ōŀŘŀƵ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ƻŎŜƴȅ ƪǊȅǘŜǊƛƽǿ ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿ ǇǊƻƎǊŀƳŀŎƘ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ 
ǿǎǇƽƱŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ Ȋ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ŜǳǊƻǇŜƧǎƪƛŎƘ ǿ tƻƭǎŎŜ ǿ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿƛŜ нллт-2013, Centrum Ewaluacji i Analiz 
Polityk PublicznycƘ ¦ƴƛǿŜǊǎȅǘŜǘǳ WŀƎƛŜƭƭƻƵǎƪƛŜƎƻ 2011. 
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zwiňkszağoby  zaangaŨowanie partner·w w realizacjň projektu. Oznaczağoby to jednak koniecznoŜĺ aneksowania 

umowy o dofinansowanie w przypadku zmiany czğonk·w partnerstwa75.  

II.5. KOMUNIKACJA I P ROMOCJA 

ZnaczŃca iloŜĺ przeanalizowanych rekomendacji w ramach badania raport·w ewaluacyjnych o charakterze 

horyzontalnym dotyczyğa kwestii docierania do beneficjent·w z odpowiednim przekazem informacyjnym na temat 

funduszy polityki sp·jnoŜci UE. Rekomendacje te76  dotyczyğy czterech podstawowych obszar·w: 

¶ dostosowania informacji do potrzeb okreŜlonych grup odbiorc·w, jak i jakoŜci informacji77, 

¶ poprawy jakoŜci organizowanych szkoleŒ i spotkaŒ informacyjnych, 

¶ rozwijania systemu stron internetowych, 

¶ rozszerzenia dziağalnoŜci punkt·w informacyjnych funduszy europejskich. 

W tym pierwszym obszarze  postulowano (rek. nr 39-49) uproszczenie i odbiurokratyzowanie jňzyka stosowanego  

w opracowywaniu dokument·w (np. wytyczne, poradniki); uŨywanie w stosunku do poszczeg·lnych grup odbiorc·w  

jňzyka naturalnego; formuğowanie komunikat·w konkretnych i jednoznacznych, popartych przykğadami z Ũycia, 

dostarczanie informacji praktycznych, co wpğywa pozytywnie na odbi·r informacji dotyczŃcych realizacji funduszy 

unijnych w Polsce. Konieczne jest r·wnieŨ zapewnienie dostňpu do jasnej i aktualnej informacji wszystkim 

potencjalnym projektodawcom. 

W drugim obszarze  proponowano (rek. nr 50-54) koncentracjň dziağaŒ szkoleniowych na organizacji szkoleŒ 

praktycznych o wŃskiej tematyce poŜwiňconej konkretnym zagadnieniom; wprowadzenia podziağu szkoleŒ ze 

wzglňdu na stopnie zaawansowania; przygotowywania szkoleŒ w odpowiedzi na potrzeby informacyjne zgğaszane 

przez odbiorc·w. Szkolenia powinny uzupeğniaĺ inne dziağania, a ich  harmonogram powinien byĺ dostosowany do 

cyklu realizacji programu czy  Ũycia projekt·w. 

W trzecim obszarze  rekomendowano na okres 2014-2020 (rek. nr  55-67) takŃ budowň systemu stron 

internetowych, kt·ra zapewnia szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji, co oznacza koniecznoŜĺ 

umoŨliwienia pğynnej nawigacji wewnŃtrz pojedynczych stron, ale r·wnieŨ stworzenia mechanizm·w przekierowaŒ 

miňdzy stronami cağego systemu, zachowania sp·jnych wyznacznik·w graficznych, wprowadzenia interfejs·w 

dopasowanych do konkretnych grup uŨytkownik·w stron, zapewnienia uporzŃdkowanej i logicznej struktury 

informacji oraz aktualnoŜci  stron, co dodatkowo podnosi wiarygodnoŜĺ przekazywanych informacji. MoŨna tu 

r·wnieŨ wprowadziĺ monitorowanie aktualnoŜci stron. Ponadto, proponuje siň wzbogacenie i rozbudowanie 

moŨliwoŜci wyszukiwania informacji oraz uğatwienie pobierania plik·w.  

Kolejne rekomendacje dotyczŃ bardziej aktywnego wykorzystania stron www, jako formy komunikacji dwustronnej 

(przekazywanie informacji odbiorcom, ale teŨ umoŨliwienie im wysyğania pytaŒ przez formularze, wypeğniania ankiet 

pokazujŃcych, jakie majŃ potrzeby informacyjne). Strony te powinny byĺ r·wnieŨ dostosowane do wymog·w 

format·w mobilnych. Konieczne wydaje siň r·wnieŨ lepsze wykorzystanie do dziağaŒ informacyjnych i 

promocyjnych serwis·w spoğecznoŜciowych.  

W czwartym obszarze  zaproponowano (rek nr 68-76) by punkty informacyjne Ŝwiadczyğy usğugi konsultingowe dla 

przedsiňbiorc·w oraz informowağy o dofinansowaniu projekt·w zar·wno z EFRR i EFS, jak i  EFRROW (np. 

PROW). W tym kontekŜcie pojawia siň rekomendacja dotyczŃca poğŃczenia punkt·w lub stworzenia jednego dla 

wszystkich program·w oraz zapewnienia wiňkszej liczby punkt·w poza duŨymi miastami. Zwiňkszenie dostňpnoŜci 

do informacji uzyskaĺ moŨna r·wnieŨ poprzez tworzenie mobilnych punkt·w informacji, zwğaszcza w okresach 

                                                           
75 YƭǳŎȊƻǿȅƳ ōŀŘŀƴƛŜƳ ǿ ǘȅƳ ƻōǎȊŀǊȊŜ Ȋ ƪǘƽǊŜƎƻ ǇƻŎƘƻŘȊŊ ǿǎƪŀȊŀƴŜ ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧŜ ƧŜǎǘΥ Ocena realizacji 
ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǇŀǊǘƴŜǊǎƪƛŎƘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ƪǊŀƧƻǿȅŎƘ ƛ ǊŜƎƛƻƴŀƭƴȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ 
perspektywy finansowej 2007-2013, wŜǎƻǳǊŎŜ tǊŀŎƻǿƴƛŀ .ŀŘŀƵ ƛ 5ƻǊŀŘȊǘǿŀΣ 2010. 
76 YƭǳŎȊƻǿȅƳ ōŀŘŀƴƛŜƳ ǿ ǘȅƳ ƻōǎȊŀǊȊŜΣ Ȋ ƪǘƽǊŜƎƻ ǇƻŎƘƻŘȊƛ ȊŘŜŎȅŘƻǿŀƴŀ ǿƛťƪǎȊƻǏŏ ǇǊȊȅǘƻŎȊƻƴȅŎƘ 
rekomendacji to: Meta-ŜǿŀƭǳŀŎƧŀ ǿȅƴƛƪƽǿ ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿȅŎƘ ōŀŘŀƵ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴȅŎƘ ƛ ƛƴƴȅŎƘ όǿƴƛƻǎƪƽǿ ƛ 
ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛύ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƛ ǇǊƻƳƻŎƧƛ CǳƴŘǳǎȊȅ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŎƘ ƻǊŀȊ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ 
operacyjnych, EGO ς Evaluation for Government Organizations s.c., 2013 
77 Wŀƪƻ ƧŀƪƻǏŏ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ǊƻȊǳƳƛŀƴŀ ƧŜǎǘ ƧŜƧ ǇǊƻǎǘƻǘŀ ƻǊŀȊ ǿƱŀǏŎƛǿŜ ŘƻǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ Řƻ ǇƻǘǊȊŜō ƻŘōƛƻǊŎƽǿΦ 
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zwiňkszonego zapotrzebowania na informacje, wystawianie interaktywnych info-kiosk·w, jak r·wnieŨ udzielania 

informacji za pomocŃ Internetu i przez infolinie.  

Proponuje siň r·wnieŨ wprowadzenie do zakresu dziağaŒ punkt·w informacyjnych zadaŒ zwiŃzanych z 

pozyskiwaniem wiedzy na temat potrzeb odbiorc·w, wykorzystywanej w dziağaniach informacyjno-promocyjnych. 

Punkty informacyjne powinny r·wnieŨ wğŃczaĺ siň w dziağania promocyjne oraz tworzyĺ i animowaĺ lokalne sieci 

spoğeczne. Na nowy okres programowania proponuje siň standaryzacjň usğug Ŝwiadczonych przez punkty. 

Standaryzacja ta powinna dotyczyĺ: warunk·w lokalowych, identyfikacji wizualnej, form, procedur, zakresu i 

sposobu udzielania informacji dla klient·w.  

W odniesieniu do dostňpu beneficjent·w do informacji w rekomendacjach pochodzŃcych ze Zintegrowanego 

Systemu ZarzŃdzania Wnioskami i Rekomendacjami podnoszony jest problem promocji funduszy, kt·ra nie 

powinna byĺ realizowana indywidualnie w ramach poszczeg·lnych program·w. Bardziej korzystne ze wzglňdu na 

sp·jnoŜĺ przekazu, wiňkszy zasiňg kampanii czy mniej skomplikowane procedowanie w ramach zam·wieŒ 

publicznych byğoby wprowadzenie promocji funduszy jako cağoŜci. Powtarzağy siň rekomendacje postulujŃce lepsze 

informowanie beneficjent·w, zar·wno jeŜli chodzi o moŨliwy zakres wsparcia, istnienie uwarunkowaŒ 

zewnňtrznych, np. strategii makroregionalnych, jak i spos·b przekazywania informacji. Badania wielokrotnie 

wskazywağy na problemy beneficjent·w ze zrozumieniem dosyĺ specyficznej terminologii, wywodzŃcej siň 

bezpoŜrednio z krajowego i europejskiego dyskursu o charakterze strategicznym. Jako przykğady zagadnieŒ 

szczeg·lnie problematycznych do zinterpretowania przez beneficjent·w podawano terminy ĂkomplementarnoŜciò i 

Ăsynergiiò. Z rekomendacji wynika, Ũe brak odpowiedniej  informacji dla beneficjent·w (obecnych i potencjalnych) 

przekğada siň na niskiej jakoŜci dokumentacjň na etapie aplikowania lub decyzjň o nieaplikowaniu o Ŝrodki. 
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LATACH 2007-2013 

Ta czňŜĺ raportu przedstawia wnioski z rekomendacji odnoszŃcych siň do zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w 

i pochodzŃcych z przeanalizowanych w ramach tego badania raport·w ewaluacyjnych dotyczŃcych 

poszczeg·lnych krajowych program·w operacyjnych. ĞŃcznie ï dla czterech program·w ï PO RPW, PO KL, PO 

IG i PO Iiś zidentyfikowano 332 rekomendacje dotyczŃce zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w. Ich rozkğad 

iloŜciowy miňdzy programy przedstawia wykres 3. 

Wykres 3. Rozkğad rekomendacji wedğug program·w operacyjnych na lata 2007-2013 

 

Jak widaĺ 50% rekomendacji dotyczyğo Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko. W ramach tego 

programu zrealizowano r·wnieŨ najwiňcej z przeanalizowanych dla potrzeb tego raportu badaŒ ewaluacyjnych, o 

czym Ŝwiadczy wykres 4 przedstawiajŃcy rozkğad badaŒ miňdzy poszczeg·lne programy operacyjne w okresie 

2007-2013. 

Wykres 4. Rozkğad przeanalizowanych raport·w ewaluacyjnych wedğug program·w operacyjnych na lata 2007-2013 
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Liczba rekomendacji i ich zakres tematyczny w raportach ewaluacyjnych dotyczŃcych poszczeg·lnych program·w 

byğ r·Ũny. Dla przykğadu w badaniach realizowanych w ramach PO RPW znalazğo siň duŨo istotnych rekomendacji 

dotyczŃcych kwestii monitorowania (ponad 50% wszystkich rekomendacji), podczas gdy w innych programach te 

kwestie nie byğy aŨ tak istotne (dla por·wnania w PO KL - 5%, w PO IG - 6%). RozbieŨnoŜci te wynikağy z tematyki 

zlecanych ewaluacji przez instytucje zarzŃdzajŃce i poŜredniczŃce dla danych program·w. Rozkğad tematyczny 

rekomendacji pochodzŃcych ze wszystkich przeanalizowanych raport·w ewaluacyjnych realizowanych w ramach 

krajowych program·w operacyjnych (PO RPW, PO KL, PO IG, PO Iś) prezentuje wykres 5. 

Wykres 5. Rozkğad tematyczny rekomendacji z analizowanych raport·w ewaluacyjnych dot. PO na lata 2007-2013 

  

 

III.1. PROGRAM OPERACYJNY ROZWčJ POLSKI WSCHODNIEJ 

W ramach tej czňŜci badania przeanalizowano 13 raport·w z ewaluacji zrealizowanych w ramach PO RPW na lata 

2007-2013, rekomendacje dotyczŃce zmniejszania obciŃŨeŒ administracyjnych znaleziono w 8 badaniach (tabela 

2). W raportach ewaluacyjnych zidentyfikowano 41 rekomendacji dotyczŃcych kwestii zmniejszania obciŃŨeŒ dla 

beneficjent·w.   

Tabela 2 Lista badaŒ ewaluacyjnych zawierajŃcych rekomendacje dot. zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w PO 

RPW na lata 2007 -2013 

Lp. Nazwa badania  

1.  Ocena systemu kryteri·w wyboru projekt·w w ramach Programu Operacyjnego Rozw·j Polski Wschodniej na lata 
2007-2013 

2.  Analiza barier wdraŨania wybranych dziağaŒ Programu Operacyjnego Rozw·j Polski Wschodniej na lata 2007-2013 

3.  Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW 

4.  Ewaluacja ŜcieŨek komplementarnoŜci i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarnoŜci w Polsce 
Wschodniej 

5.  KomplementarnoŜĺ i synergia projekt·w realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach Program·w 
Operacyjnych Polityki Sp·jnoŜci oraz Programu Rozwoju Obszar·w Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekŜcie 
priorytet·w Strategii rozwoju spoğeczno gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 

6.  Zasada r·wnoŜci szans w projektach Programu Operacyjnego Rozw·j Polski Wschodniej ï raport z badania 
ewaluacyjnego, Idea Zmiany 2010 

7.  Ewaluacja dziağaŒ informacyjnych i promocyjnych Programu Operacyjnego Rozw·j Polski Wschodniej 
zrealizowanych w okresie 2007ï2010 

8.  Ocena pierwszych efekt·w projekt·w z dziağania  I.4.1 i I.4.2 PO RPW zwiŃzanych z pozyskaniem inwestor·w do 
Polski Wschodniej 
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SpoŜr·d wyŨej wymienionych ewaluacji najwiňcej rekomendacji z zakresu zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w 

zawierajŃ ewaluacje nr 1, 3 i 4.  

Do kluczowych obszar·w tematycznych, w kt·rych zidentyfikowano rekomendacje dotyczŃce zmniejszania 

obciŃŨeŒ dla beneficjent·w naleŨŃ kwestie zwiŃzane z kryteriami wyboru projekt·w, procedurŃ naboru projekt·w, 

monitorowaniem oraz komunikacjŃ i promocjŃ. Rozkğad rekomendacji dotyczŃcych PO RPW 2007-2013 miňdzy 

kategorie tematyczne przedstawia wykres 6. 

Wykres 6. Rozkğad tematyczny rekomendacji dotyczŃcych PO RPW   

 

W badaniach ewaluacyjnych uwzglňdnionych w niniejszym projekcie tylko w czňŜci raport·w ewaluacyjnych 

wskazywano termin wdraŨania rekomendacji. Z tych, w kt·rych termin zostağ wskazany, mniejszy odsetek ï 17% 

wszystkich zidentyfikowanych rekomendacji dotyczyğ okresu programowania 2014 ï 2020. Szczeg·ğowe informacje 

na temat termin·w wdraŨania poszczeg·lnych rekomendacji zostağy zamieszczone w zağŃczniku 3, zawierajŃcym 

przeglŃd wszystkich rekomendacji zidentyfikowanych jako istotne dla niniejszego badania w zakresie  zmniejszania 

obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w PO RPW na lata 2007-2013.  

Wykres 7. Rozkğad rekomendacji dla PO RPW wedğug terminu wdroŨenia w danym okresie programowania 

 

W kategorii - Proces naboru i wyboru projekt·w propozycje w zakresie kryteri·w wyboru projekt·w dotyczyğy 

doprecyzowania niekt·rych kryteri·w (np. zgodnoŜci z politykami unijnymi, zgodnoŜci projektu z przepisami prawa 
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zam·wieŒ publicznych) oraz jasnego okreŜlenia, kiedy kryterium nie jest speğnione, w szczeg·lnoŜci, gdy nie 

przewiduje siň moŨliwoŜci uzupeğnienia i poprawy wniosku o dofinansowanie, a  niespeğnienie kryteri·w powoduje 

odrzucenie wniosku (rek. nr 1,2,3). NiejednoznacznoŜĺ kryteri·w utrudnia prawidğowŃ ocenň wniosk·w, ale r·wnieŨ 

ich prawidğowe przygotowanie przez beneficjent·w. Beneficjent powinien wiedzieĺ, jakie dokğadnie kryteria musi 

speğniĺ, by uzyskaĺ dofinansowanie78. W przypadku badania poprawnoŜci analizy finansowej i ekonomicznej 

proponowano sporzŃdziĺ dokğadny opis kryteri·w w postaci pytaŒ, kt·re pomogŃ beneficjentom na nie 

odpowiedzieĺ. Propozycje (rek. nr 8) dotyczyğy teŨ przeniesienia oceny dostňpu przed ocenň formalnŃ, dziňki 

czemu system miağ byĺ bardziej efektywny i generowaĺ mniej koszt·w zar·wno po stronie instytucji, jak i 

beneficjenta. JeŜli chodzi o wniosek o dofinansowanie zebrane rekomendacje (rek. nr 4-7) proponowağy 

doprecyzowanie instrukcji do wniosku, tak by beneficjent miağ jasnoŜĺ, co do tego, kt·re pola naleŨy wypeğniaĺ, jak 

dokonywaĺ obliczeŒ oraz kiedy uznaĺ zağŃczniki za aktualne. 

W obszarze Monitorowanie pojawiğo siň wiele cennych rekomendacji dotyczŃcych tego, w jaki spos·b zmniejszaĺ 

obciŃŨenia dla beneficjent·w. Od strony technicznej proponowano (rek. nr 9, 10) zastosowanie elektronicznej wersji 

kwestionariuszy do monitorowania PO RPW, w jednolitej kolorystyce i ujednoliconym layoucie wraz z jasnymi 

oznaczeniami, kt·rŃ czňŜĺ wypeğnia beneficjent. Wprowadzenie elektronicznej wersji kwestionariuszy do 

monitorowania PO RPW  miağo uğatwiĺ  beneficjentom ich rozpoznawanie oraz ich wypeğnianie (np. poprzez listy 

rozwijane odpowiedzi czy wskaz·wki wypeğniania kwestionariuszy). Proponowano r·wnieŨ ujednolicenie instrukcji 

do wypeğniania ankiet monitorowania PO RPW, r·wnieŨ w kolorystyce nawiŃzujŃcej do programu. Kolejne 

rekomendacje w tym obszarze (rek. nr 11, 12) dotyczyğy procedury przekazywania ankiet monitorujŃcych ï 

ğŃcznego przekazywania beneficjentom ankiet dotyczŃcych kwestii horyzontalnych: monitorowania wpğywu na 

Ŝrodowisko, realizacji zasady komplementarnoŜci i realizacji zasady r·wnoŜci szans po zğoŨeniu przez nich wniosku 

o pğatnoŜĺ koŒcowŃ oraz zamiany terminu odsyğania ankiety postňp·w finansowych na 15 dzieŒ danego miesiŃca.  

Kwestionariusze monitorujŃce nakğadajŃ wiele obowiŃzk·w na beneficjent·w. W zwiŃzku z tym, pojawiajŃce siň 

propozycje uproszczeŒ (rek. nr 13-18) dotyczyğy poğŃczenia czňŜci ankiet ze sobŃ, tak aby zmniejszyĺ liczbň 

kwestionariuszy, kt·rŃ wypeğnia beneficjent lub wprowadzenia dodatkowych informacji do wniosku o pğatnoŜĺ i 

rezygnacji z dodatkowych ankiet. Uzasadnieniem dla tego typu dziağaŒ jest czňŜciowo wsp·lny zakres tematyczny 

niekt·rych ankiet oraz fakt, Ũe czňŜĺ informacji pokrywa siň z danymi przekazywanymi we wioskach o pğatnoŜĺ. 

StŃd beneficjenci nie widzieli potrzeby wypeğniania kolejnego kwestionariusza i traktowali je jako zbňdne obciŃŨenie 

administracyjne. 

Ramka 1. Szczeg·ğowe rekomendacje dotyczŃce upraszczania kwestionariuszy do monitorowania w PO RPW 

¶ zastŃpienie ankiety postňp·w finansowych realizacji projektu zağŃcznikiem do wniosku o pğatnoŜĺ; 

¶ rezygnacja z dodatkowej ankiety wskaŦnik·w na potrzeby ewaluacji poprzez wğŃczenie dodatkowych element·w 
do ankiety efekt·w osiŃgniňtych po zakoŒczeniu realizacji projekt·w, 

¶ rezygnacja z karty informacyjnej projektu, a w zamian przekazywanie przez IP do IZ zanonimizowanych (nie 
zawierajŃcych danych osobowych os·b kontaktowych) i zatwierdzonych wniosk·w o dofinansowanie, 

¶ rezygnacja z ankiety wpğywu na Ŝrodowisko oraz doprecyzowanie instrukcji do wniosku o dofinansowanie, tak by 
zakres uzyskiwanych informacji byğ wystarczajŃcy dla cel·w sprawozdawczych wpğywu projektu na Ŝrodowisko 
(rekomendacja na lata 2014-2020). 

ťr·dğo: Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW , ECORYS Polska, 2011  

Inne rekomendacje tym obszarze dotyczyğy zmniejszania czňstotliwoŜci zbierania danych monitorujŃcych (rek. nr 

20, 22), rezygnacji z czňŜci pytaŒ (rek. nr 19, 26, 27) oraz uproszczenia i dostosowania ankiet do rodzaj·w 

beneficjent·w i dziağaŒ (rek. nr 18, 24). PojawiajŃ siň r·wnieŨ propozycje wykorzystania danych istniejŃcych w 

bazach KSI i LSI, kt·re mogğyby byĺ bezpoŜrednio pobierane z tych baz do ankiet (np. automatyczne pobieranie 

wskaŦnik·w) (rek. nr 29). Na nowy okres programowania proponuje siň doprecyzowanie instrukcji do wniosku o 

dofinansowanie, tak aby zawierağ on bardziej szczeg·ğowe informacje na temat komplementarnoŜci projekt·w, co 

umoŨliwiğoby monitorowanie tej kwestii (rek. 23). R·wnieŨ w przypadku kwestii r·wnoŜci szans, proponuje siň na 
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przyszğy okres programowania uzupeğnienie instrukcji do wniosku o dofinansowanie, tak by uzyskiwane informacje 

umoŨliwiağy ocenň zmiany poziomu ŜwiadomoŜci beneficjent·w w zakresie r·wnoŜci szans na poczŃtku i na koŒcu 

realizacji projekt·w. Pozwoliğoby to zrezygnowaĺ z wprowadzania oddzielnej ankiety monitorowania r·wnoŜci szans 

(rek. nr 24).   

NaleŨy podkreŜliĺ, Ũe czňŜĺ obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w obszarze monitorowania pojawiğa siň w wyniku 

przeprowadzonych innych ewaluacji, kt·re proponowağy wprowadzenie dodatkowych ankiet monitorujŃcych 

kwestie komplementarnoŜci projekt·w oraz r·wnoŜci szans. 

Kolejnym duŨym obszarem, w kt·rym pojawiağy siň rekomendacje dotyczŃce zmniejszania obciŃŨeŒ dla 

beneficjent·w sŃ kwestie zwiŃzane z komunikacjŃ i informacjŃ. Podstawowe rekomendacje dotyczŃ zwiňkszenia 

dostňpu beneficjent·w do informacji na temat projekt·w realizowanych w Polsce Wschodniej (dla realizacji zasady 

komplementarnoŜci) poprzez lepsze wykorzystanie i wypromowanie Platformy wymiany informacji o projektach w 

Polsce Wschodniej oraz tworzenie platform informatycznych wymiany informacji miňdzy beneficjentami (rek. nr 31, 

32). Konieczna jest kontynuacja dziağaŒ informacyjnych i szkoleniowych w tematyce komplementarnoŜci i r·wnoŜci 

szans (w tym opracowywanie katalogu najpopularniejszych rozwiŃzaŒ i dobrych praktyk) oraz w zakresie rozliczania 

projekt·w (rek. nr 37, 38, 39). Jedna z rekomendacji dotyczyğa r·wnieŨ takiego umieszczania informacji o 

organizowanych konkursach, aby moŨna je byğo ğatwo znaleŦĺ na stronach odpowiednich instytucji.  

W koŒcu, rekomendacje odnoszŃce siň do systemu zarzŃdzania programem wskazujŃ na koniecznoŜĺ 

wykorzystania istniejŃcych rozwiŃzaŒ instytucjonalnych w nowym okresie programowania 2014-2020, w tym  

zachowanie prostej, dwustopniowej (MRR-PARP) struktury zarzŃdzania Programem (rek. nr 30). Dla beneficjent·w 

waŨny jest kontakt z tymi samymi instytucjami, a brak zmian instytucjonalnych uğatwia beneficjentom orientacjň w 

systemie.   

III.2. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA  

W ramach niniejszego projektu zidentyfikowano 54 badania ewaluacyjne mogŃce zawieraĺ rekomendacje 

dotyczŃce zmniejszania obciŃŨeŒ administracyjnych. Z tej liczby 10 badaŒ nie zostağo znalezionych i nie jest 

dostňpnych ani na stronie www.ewaluacja.gov.pl, ani na stronie 

http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx#strona=1&zakladka=2., ani na stronie 

PARP, kt·ra wiňkszoŜĺ z tych badaŒ zlecağa. 

Z przeanalizowanych 44 ewaluacji rekomendacje dotyczŃce zmniejszania obciŃŨeŒ administracyjnych znaleziono 

w 18 badaniach (tabela 3). 

Tabela 3.  Lista badaŒ ewaluacyjnych zawierajŃcych rekomendacje dot. zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w PO 

IG na lata 2007 -2013 

Lp. Nazwa badania  

1.  Ocena trafnoŜci doboru kryteri·w wyboru projekt·w w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013, 2008 

2.  Ocena stopnia przygotowania beneficjent·w projekt·w kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji 
projekt·w i absorpcji Ŝrodk·w z funduszy strukturalnych, 2008 

3.  Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2009 

4.  Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projekt·w w ramach PO IG - etap II - po rozpoczňciu rund 
aplikacyjnych, 2010 

5.  Ocena realizacji PO IG w kontekŜcie krajowych dokument·w strategicznych, 2010 

6.  Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce 
w poğowie okresu programowania, 2010 

7.  Ocena wiedzy beneficjent·w z zakresu speğniania wymagaŒ promocji realizowanych projekt·w Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, 2010 

8.  Wstňpna ocena oddziağywania POIG na Ŝrodowisko ï zağoŨenia strategiczne, a realizacja projekt·w (streszczenie 
raportu koŒcowego), 2010 

9.  Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG, 2011 

10.  Ocena stanu realizacji 3, 4, 5 i 6 priorytetu PO IG w poğowie okresu programowania , 2011 

11.  Ewaluacja systemu obsğugi finansowej projekt·w realizowanych w ramach I oraz II osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2011 

12.  Ocena zğoŨonych wniosk·w najlepiej i najgorzej ocenionych w celu stworzenia podrňcznika dla beneficjent·w 
dziağania 8.3 oraz 8.4 PO IG, 2011 

13.  Metaewaluacja wynik·w badaŒ ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, 
2012 

14.  Ocena efektywnoŜci systemu wyboru projekt·w i kryteri·w w zakresie innowacyjnoŜci w ramach dziağania 4.4 i 4.5 
PO IG w por·wnaniu do projekt·w zrealizowanych w poddziağaniu 2.2.1 SPO WKP, 2012 
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15.  Ewaluacja komplementarnoŜci i efektywnoŜci wsparcia instytucji otoczenia biznesu ŜwiadczŃcych usğugi dla 
przedsiňbiorc·w, 2012 

16.  Ewaluacja zmian w systemie wyboru projekt·w w ramach wybranych dziağaŒ POIG 2007-2013, 2013 

17.  Wpğyw systemu kontroli zawierania um·w (ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem kontroli prewencyjnych) dla dziağaŒ 
objňtych projektem na ograniczenie nieprawidğowoŜci wystňpujŃcych w projektach realizowanych w ramach 7 osi 
priorytetowej oraz dziağaŒ 8.3 i 8.4 PO IG, 2013 

18.  Ewaluacja mid-term projektu systemowego PARP - "Wspieramy e-biznes" (WEB.GOV.PL) - realizowanego w 
ramach Dziağania 8.1 PO IG, 2013. 

NaleŨy zauwaŨyĺ, iŨ nie wszystkie ewaluacje zawierajŃ por·wnywalnŃ liczbň rekomendacji istotnych dla 

niniejszego projektu. Do najbardziej interesujŃcych naleŨy zaliczyĺ ewaluacje nr 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13 i 16.  

W zidentyfikowanych w ramach PO IG badaniach ewaluacyjnych stosunkowo rzadko wskazywano termin 

wdraŨania rekomendacji. Z tych, w kt·rych termin zostağ wskazany jedynie niewielka czňŜĺ dotyczyğa okresu 

programowania 2014 ï 2020. Wykres 8 prezentuje udziağ rekomendacji dotyczŃcych nowego okresu 

programowania we wszystkich zidentyfikowanych rekomendacjach w ramach PO IG. Szczeg·ğowe informacje na 

temat termin·w wdraŨania poszczeg·lnych rekomendacji zostağy zamieszczone w tabeli znajdujŃcej w zağŃczniku 

4, zawierajŃcej przeglŃd wszystkich rekomendacji zidentyfikowanych dla PO IG jako istotne dla niniejszego 

badania.  

Wykres 8. Rozkğad rekomendacji dla PO IG wedğug terminu wdroŨenia w danym okresie programowania 

 

Rozkğad rekomendacji miňdzy wybrane kategorie tematyczne prezentuje wykres 9. SpoŜr·d 64 rekomendacji 

najwiňcej znalazğo siň w obszarze Proces naboru i wyboru projekt·w, Systemowe oraz Komunikacja i promocja. 

Wykres 9. Rozkğad tematyczny rekomendacji pochodzŃcych z raport·w ewaluacyjnych dot. PO IG 
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W przypadku PO IG bardzo wiele rekomendacji formuğowanych jest w zakresie tematycznym Kryteria wyboru 

projekt·w. Najwiňcej uwagi ewaluatorzy poŜwiňcajŃ dw·m zagadnieniom: parametryzacji oceny (rek. nr 8, 9, 11) 

(tj. oparciu na ocenie speğnia/nie speğnia danego kryterium bez wnikania w zasadnoŜĺ czy innowacyjnoŜĺ 

projektu)79 oraz definiowaniu i ocenie kryterium ĂinnowacyjnoŜciò (rek. nr 2, 3, 10). Ponadto formuğuje siň takŨe 

szczeg·ğowe rekomendacje (rek. nr 1, 4, 6, 11, 12) dotyczŃce przede wszystkim definiowania poszczeg·lnych 

kryteri·w oceny oraz tego, jakie kryteria na kt·rym etapie oceny powinny byĺ badane. W tym przypadku zwraca siň 

uwagň na wystandaryzowanie sposobu oceny poszczeg·lnych kryteri·w, by ograniczaĺ uznaniowoŜĺ w ocenie 

oraz na spos·b formuğowania kryteri·w, tak by ujednolicaĺ ich zapisy oraz ich interpretacjň (np. poprzez 

umieszczenie ich dokğadnych opis·w wraz z przykğadami na poczŃtku ĂPrzewodnika po kryteriach wyboru 

finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013ò). 

W przypadku parametryzacji wnioskodawcom moŨe wydawaĺ siň, Ũe takie podejŜcie powinno gwarantowaĺ 

obiektywizm i przewidywalnoŜĺ, jednakŨe, jak zwracajŃ uwagň ewaluatorzy, podejŜcie to rzeczywiŜcie sprawdza 

siň w przypadku kryteri·w, kt·re moŨna oceniaĺ na zasadzie Ăspeğnia ï nie speğniaò, to jednak mniej nadaje siň dla 

kryteri·w i projekt·w bardziej zğoŨonych i skomplikowanych. Z kolei ocena kryterium innowacyjnoŜci powoduje 

szereg problem·w w praktyce, przy czym istnieje zagroŨenie, Ũe ocena nie doprowadzi do wyboru najlepszych 

projekt·w. W zwiŃzku z tym ewaluatorzy proponujŃ m.in. bardziej elastyczne zasady oceny i zr·ŨnicowanŃ ocenň 

eksperckŃ w zaleŨnoŜci od rodzaju dziağania, czy branŨy jakiej dotyczŃ projekty. Przy czym istotne jest takŨe 

opracowanie nowych zasad pomiaru innowacyjnoŜci, tak aby wybierane byğy projekty faktycznie najlepsze i aby 

kryteria wyboru nie budziğy wŃtpliwoŜci wŜr·d przedsiňbiorc·w i os·b oceniajŃcych projekty. InnŃ kwestiŃ 

kontrowersyjnŃ jest ocena doŜwiadczenia wnioskodawcy. Choĺ wydaje siň, Ũe kryterium to powinno zostaĺ 

utrzymane, pojawiajŃ siň jednak obawy, by ocena doŜwiadczenia nie prowadziğa do odrzucenia projekt·w 

wartoŜciowych merytorycznie. StŃd uwaŨa siň, Ũe celem unikniňcia dyskryminacyjnego dziağania tego kryterium, 

powinno ono znaleŦĺ siň wŜr·d kryteri·w merytorycznych fakultatywnych nie obligatoryjnych (rek. nr 5).  

Inne rekomendacje w obszarze Proces naboru i wyboru projekt·w dotyczŃ m.in. postulatu wprowadzenia oceny w 

formie panelu ekspert·w we wszystkich dziağaniach ukierunkowanych na wsparcie innowacyjnoŜci przedsiňbiorstw, 

co uğatwia wyğonienie najbardziej innowacyjnych projekt·w (rek. nr 19). Ewaluatorzy zwr·cili takŨe uwagň na 

koniecznoŜĺ weryfikowania doŜwiadczenia ekspert·w oceniajŃcych projekty oraz jakoŜci dokonywanych przez nich 

ocen (rek. nr 20) w formie kwestionariusza okresowej oceny przeprowadzanej przez IW. Istotna dla cağego systemu 

funduszy strukturalnych jest z kolei rekomendacja dotyczŃca unikania wprowadzania zmian w trakcie naboru 

wniosk·w, a jeŨeli juŨ dochodzi do takiej sytuacji powinno siň przynajmniej natychmiast informowaĺ 
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wnioskodawc·w o wprowadzonych zmianach, ich zakresie i miejscu (rek. nr 17). InteresujŃcy pod kŃtem 

uwzglňdniania rekomendacji dotyczŃcych PO IG w perspektywie 2014 ï 2020 jest z kolei postulat (rek. nr 18) 

rozwaŨenia moŨliwoŜci wprowadzenia do nowych program·w instrumentu oferujŃcego mağe granty wspierajŃce 

wysoce innowacyjne usğugi (innowacyjnoŜĺ na poziomie krajowym), kt·rych gğ·wnym Ŧr·dğem innowacyjnoŜci nie 

jest technologia. Miağoby to daĺ szanse projektom dotyczŃcym usğug, kt·rych innowacyjnoŜĺ opiera siň przede 

wszystkim na nowym pomyŜle dotyczŃcym przedmiotu usğugi, czy istotnej innowacji marketingowej, co jest 

szczeg·lnie istotne  dla sektora turystyki, czy kultury. Zwiňkszyğoby to szanse projektodawc·w w tym obszarze na 

uzyskanie dofinansowania projektu. KolejnŃ rekomendacjŃ jest (rek. nr 15) dopuszczenie wiňkszej elastycznoŜci w 

planowaniu wydatk·w i inwestycji i mniejszej szczeg·ğowoŜci w tym zakresie na etapie wnioskowania ï czyli 

zmniejszenie iloŜci i szczeg·ğowoŜci informacji wymaganych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, kt·ry jest 

czňsto zmieniany i aneksowany juŨ po zawarciu umowy80. Pojawiğy siň teŨ wskaz·wki (rek. nr 13,14) dotyczŃce 

uszczeg·ğowienia zapis·w przewodnika do wypeğniania wniosku o dofinansowanie (dot. opis·w kryteri·w i 

wskaŦnik·w). 

W zakresie Monitorowania ewaluatorzy wskazali na koniecznoŜĺ wprowadzenia elektronicznego systemu 

archiwizowania i przekazywania dokumentacji projektowej (rek. nr 22). Ponadto odnieŜli siň do uproszczenia 

systemu skğadania wniosk·w o pğatnoŜĺ we wszystkich dziağaniach, w kt·rych wymagane jest skğadanie 

papierowych kopii faktur i dokumentacji potwierdzonej za zgodnoŜĺ z oryginağem (rek. nr 23).  KolejnŃ propozycjŃ 

(rek. nr 24) jest usprawnienie procesu realizacji projektu przez wprowadzenie katalogu dopuszczalnych zakres·w 

zmian, jakie moŨna wprowadziĺ do harmonogramu realizacji projektu (bez koniecznoŜci aneksowania umowy o 

dofinansowanie). Innym rozwiŃzaniem w tym zakresie mogğoby byĺ przyjňcie harmonogramu uog·lnionego, 

okreŜlajŃcego gğ·wne etapy realizacji projektu wraz z kwotami przypisanymi do tych etap·w, kt·ry nie podlegağby 

czňstym zmianom, a w konsekwencji, nie powodowağby koniecznoŜci czňstego aneksowania umowy. Z drugiej 

strony zidentyfikowano dwie rekomendacje zwiňkszajŃce obciŃŨenia administracyjne beneficjent·w, tj. 

zobowiŃzanie beneficjent·w, aby w raportach koŒcowych z realizacji projektu odnieŜli siň do sposobu, w jaki zostağy 

wdroŨone zakğadane we wniosku dziağania dotyczŃce realizacji polityki zr·wnowaŨonego rozwoju oraz 

kontrolowanie uwzglňdniania zasady r·wnych szans w projekcie, przy czym kontrola powinna sprawdzaĺ czy 

dziağania przewidziane w projekcie (np. elastyczne godziny pracy czy przyzakğadowe Ũğobki) sŃ wdraŨane81. 

W obszarze Kontroli pojawiağa siň jedna rekomendacja dotyczŃca szerszego stosowania kontroli ex-ante82, jako 

narzňdzia eliminowania uchybieŒ w projekcie bez zagroŨenia konsekwencjŃ nağoŨenia korekty finansowej (rek. nr 

25).  

Wiele rekomendacji ma charakter systemowy, tj. dotyczy systemu zarzŃdzania i wdraŨania. Ich celem jest przede 

wszystkim znaczŃce uproszczenie procedur realizacji projekt·w, wprowadzenie do systemu wdraŨania PO IG 

rozwiŃzaŒ z zakresu ICT wspierajŃcych beneficjent·w i instytucje i przyspieszajŃce obieg dokument·w (rek. nr 31 

i ramka 2), umoŨliwienie lepszych kontakt·w beneficjent·w z urzňdnikami poprzez powoğywanie opiekun·w 

projekt·w (rek. nr 33, 34), ujednolicenie procedur i dokumentacji (rek. nr 30, 32) wprowadzenie moŨliwoŜci 

modyfikacji ksztağtu projekt·w (rek. nr 37) w takim zakresie, w jakim umoŨliwiajŃ to przepisy rozporzŃdzeŒ unijnych. 

Ta ostatnia kwestia jest o tyle istotna, Ũe zmiany w projektach realizowanych przez instytucje otoczenia biznesu 

wynikajŃ z chňci ich lepszego dostosowania do potrzeb przedsiňbiorc·w. Niestety procedury zmiany projekt·w 

znaczŃco utrudniajŃ modyfikacjň ksztağtu oryginalnego projektu.  
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ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴŜƎƻ ƴŀ ŜǘŀǇƛŜ ǎƪƱŀŘŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪǳ ƻ ŘƻŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŜ ƘŀǊƳƻƴƻƎǊŀƳǳ ƳƻȍŜ ƴŀǇƻǘȅƪŀŏ ǇŜǿƴŜ 
ǘǊǳŘƴƻǏŎƛΣ ŎȊťǎǘƻ ƴƛŜȊŀǿƛƴƛƻƴŜ ǇǊȊŜȊ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘŀΣ ŀ ǿƛťŎ ȊŀǎŀŘƴŜ ƧŜǎǘ ǊƻȊǿŀȍŀƴƛŜ ƪǿŜǎǘƛƛ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿƻǏŎƛ 
informacji wymaganych w harmonogramie. 
81 Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG, Agrotec Polska 2011.  
82 αKontrole ex-ŀƴǘŜ ǎŊ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ L² ƻŘ ŎȊŜǊǿŎŀ нлмн ǊƻƪǳΦ aŀƧŊ ƻƴŜ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ Ŧŀƪǳƭǘŀǘȅǿƴȅ ƛ 
ǇǊŜǿŜƴŎȅƧƴȅΦ ² ōŀŘŀƴȅƳ ƻƪǊŜǎƛŜ ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴƻ ƛŎƘ ƱŊŎȊƴƛŜ мпфΦ ²ŜǊȅŦƛƪŀŎƧŜ ŜȄ-ŀƴǘŜ ǎŊ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ǇǊȊŜŘŜ 
ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǿ т ƻǎΦ ƻǊŀȊ ǿ 5ȊƛŀƱŀƴƛǳ уΦоέΦ ǿΥ ²ǇƱȅǿ ǎȅǎǘŜƳǳ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ȊŀǿƛŜǊŀƴƛŀ ǳƳƽǿ όȊŜ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅƳ 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŜƳ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ǇǊŜǿŜƴŎȅƧƴȅŎƘύ Řƭŀ ŘȊƛŀƱŀƵ ƻōƧťǘȅŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘŜƳ ƴŀ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŜ ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻǏŎƛ 
ǿȅǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ  ǿ ǇǊƻƧŜƪǘŀŎƘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ǊŀƳŀŎƘ т ƻǎƛ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘƻǿŜƧ ƻǊŀȊ ŘȊƛŀƱŀƵ уΦо ƛ уΦп th LD, Konsorcjum 
ŦƛǊƳΥ DǊǳǇŀ DǳƳǳƱƪŀ ς Euroedukacja 2013, s. 6.  
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Ewaluatorzy zwr·cili takŨe uwagň na specyfikň projekt·w innowacyjnych, kt·re muszŃ byĺ czňsto i szybko 

modyfikowane, do czego nie sŃ przystosowane procedury administracyjne, w tym zbyt dğugo trwajŃcy proces 

akceptacji aneks·w do um·w (rek. nr 26). Ponadto ewaluatorzy podnoszŃ postulat koniecznoŜci zmiany otoczenia 

prawnego, niezwiŃzanego bezpoŜrednio z funduszami strukturalnymi, tj. wprowadzenia zmian w otoczeniu 

regulacyjnym sprzyjajŃcych uğatwieniom i  zachňtom do ochrony wğasnoŜci przemysğowej (rek. nr 28). Pojawia siň 

jednak pytanie, czy adresatami tego typu rekomendacji niezwiŃzanych z funduszami strukturalnymi powinny byĺ 

wğaŜnie instytucje zaangaŨowane w ich implementacjň. KolejnŃ ciekawŃ rekomendacjŃ (rek. nr 29) jest kwestia 

jasnej demarkacji miňdzy PO IG a RPO. Brak klarownego podziağu zakresu interwencji tych program·w powoduje 

dezorientacjň wŜr·d beneficjent·w, jakie dziağania sŃ wspierane w zakresie jakiego programu. W obszarze tym 

rekomendowano r·wnieŨ (rek. nr 35) zapewnienie ciŃgğoŜci wsparcia w zakresie wspierania innowacyjnoŜci sektora 

przedsiňbiorstw. NaleŨy stworzyĺ krajowy system wsparcia niezaleŨny od okresowej dostňpnoŜci Ŝrodk·w funduszy 

strukturalnych. Z kolei, ciekawe rozwiŃzanie z zakresu usprawniania przepğywu dokument·w przedstawia ramka 2 

(rek. nr 38). W koŒcu, w zakresie partnerstwa miňdzysektorowego propozycje dotyczŃ (rek. nr 39) wzmacniania tej 

formy wsp·ğpracy poprzez klarowne okreŜlenie zasad przepğyw·w finansowych miňdzy partnerami. CiekawŃ 

propozycje w zakresie usprawniania komunikacji miedzy beneficjentami a instytucjami zaangaŨowanymi w 

realizacjň PO IG  przedstawia ramka 2.  

Ramka 2. RozwiŃzanie proponowane dla dziağania 8.4. PO IG 

Zaleca siň rozwaŨenie wprowadzenia systemu Ăszkic·wò poszczeg·lnych dokument·w, kt·re beneficjenci mogliby przysyğaĺ 

do opiekun·w mailem i tŃ samŃ drogŃ otrzymywaĺ odpowiedŦ o bğňdach w szkicach wniosk·w/oŜwiadczeŒ. W takiej sytuacji 

formalnie zgğaszane byğoby dopiero pismo, kt·re wczeŜniej ï w formie doradztwa ï zostağo zaakceptowane przez urzňdnika. 

KaŨdy mail zwrotny z poprawkami powinien zawieraĺ zastrzeŨenie, Ũe akceptacja szkicu nie oznacza automatycznej 

akceptacji oficjalnego pisma. Niemniej, taka metoda pierwszej instancji oceny wniosk·w powinna wpğynŃĺ znaczŃco na 

usprawnienie komunikacji miňdzy beneficjentami a przedstawicielami instytucji zaangaŨowanych w realizacjň dziağania 8.4 

PO IG. 

ťr·dğo: Ocena zğoŨonych wniosk·w najlepiej i najgorzej ocenionych w celu stworzenia podrňcznika dla beneficjent·w 

dziağania 8.3 oraz 8.4 PO IG , ASM ï Centrum Badan i Analiz Rynku Sp. z o.o , 2011. 

W kategorii Finansowanie sformuğowano rekomendacje (rek. nr 40, 41) dotyczŃce koniecznoŜci zapewnienia 

ciŃgğoŜci finansowania dla projekt·w B+R, a takŨe terminowej realizacji pğatnoŜci przez instytucje. Terminowa 

realizacja pğatnoŜci pozwala na wypeğnianie zobowiŃzaŒ z harmonogramu, kt·ry jest zağŃcznikiem do umowy o 

dofinansowanie. Proponuje siň takŨe (rek. 44, 45) m.in. wprowadzenie systemu rozliczania koszt·w og·lnych w 

projekcie, polegajŃcego na rozliczaniu tych wydatk·w ryczağtem. Ewaluatorzy odnieŜli siň takŨe do wniosk·w o 

pğatnoŜĺ (rek. nr 42, 43), w kontekŜcie termin·w ich skğadania (przesuniňcie terminu na 15. dzieŒ miesiŃca) oraz 

do mechanizm·w ich weryfikacji, w szczeg·lnoŜci w zakresie upowszechniania doŜwiadczeŒ z zastosowania 

mechanizmu weryfikacji wydatk·w  w ramach I oraz II osi priorytetowej PO IG, kt·ry polega na weryfikacji (na etapie 

skğadania wniosk·w o pğatnoŜĺ) jedynie listy poniesionych wydatk·w, podczas gdy pr·ba dokument·w ksiňgowych 

jest weryfikowana w p·Ŧniejszym terminie w siedzibie beneficjenta przez instytucjň zewnňtrznŃ. 

Liczne rekomendacje wypracowano dla obszaru tematycznego Komunikacja i promocja. W tym zakresie 

ewaluatorzy zwracali uwagň na prowadzenie przez instytucje dziağaŒ komunikacyjno-informacyjnych w taki spos·b, 

aby byğy praktyczne, ğatwo dostňpne dla beneficjent·w i zrozumiağe. I tak kilkukrotnie pojawia siň postulat (rek. nr 

54, 55, 56) prowadzenia szkoleŒ w formie praktycznych warsztat·w, a takŨe uwzglňdniania w tematyce szkoleŒ 

propozycji zgğaszanych przez beneficjent·w oraz prowadzenia szkoleŒ wysoce specjalistycznych. Podnoszono 

takŨe korzyŜci zwiŃzane z wydawaniem praktycznych publikacji, zawierajŃcych przykğady dobrych praktyk (np. 

podrňcznika zwiŃzanego z procesem komercjalizacji) (rek. nr 49), takŨe w formie elektronicznej (rek. nr 59). Inne 

rekomendacje dotyczyğy zamieszczania kompleksowych informacji na portalach internetowych (rek. nr 58). Pojawiğa 

siň r·wnieŨ propozycja stworzenia forum dla beneficjent·w, gdzie mogliby oni wymieniaĺ siň swoimi 

doŜwiadczeniami, w szczeg·lnoŜci zwiŃzanymi z rozliczaniem projekt·w (rek. nr 60). JeŜli chodzi o zakres 

przekazywanych informacji to rekomenduje siň (rek. nr 53) udostňpniaĺ specjalistyczne informacje na temat 

obowiŃzk·w nakğadanych na beneficjent·w w zwiŃzku z realizacjŃ i rozliczaniem projektu (rek. nr 51, 56).  

W koŒcu, zidentyfikowano i przeanalizowano rekomendacje dotyczŃce systemu kontroli ocen oddziağywania na 

Ŝrodowisko (OOS) w trakcie lub /i po zakoŒczeniu realizacji projekt·w (rek. nr 61-64). Ten obszar r·wnieŨ powoduje 

wiele problem·w po stronie zar·wno beneficjent·w, jak i instytucji. W zwiŃzku z tym ewaluatorzy zaproponowali 
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m.in. stworzenie uproszczonej wersji Wytycznych MRR83, skierowanej tylko do beneficjent·w, kt·ra uğatwiaĺ miağa 

beneficjentom wypeğnianie wymog·w zwiŃzanych z OOS oraz przeniesienie odpowiedzialnoŜci za jakoŜĺ 

dokumentacji Ŝrodowiskowej oraz kontrolň ŜrodowiskowŃ w trakcie realizacji projekt·w na jednostki prowadzŃce 

postňpowanie z zakresu oceny oddziağywania na Ŝrodowisko. W takim przypadku zakres kontroli instytucji 

wdraŨajŃcych zostağby ograniczony do sprawdzania uzyskania przez beneficjent·w odpowiednich decyzji i 

pozwoleŒ. 

III.3. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAĞ LUDZKI 

Szczeg·ğowe rekomendacje dotyczŃce zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w wyselekcjonowane z badaŒ 

ewaluacyjnych realizowanych w ramach PO KL znajdujŃ siň w zağŃczniku 5, kt·ry zawiera tabelň rekomendacji.    

Z 34 przeanalizowanych badaŒ ewaluacyjnych 15 zawierağo rekomendacje w zakresie zmniejszania obciŃŨeŒ 

administracyjnych (tabela 4).  

Tabela 4.  Lista badaŒ ewaluacyjnych zawierajŃcych rekomendacje dot. zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w PO 

KL na lata 2007 -2013 

Lp. Nazwa badania  

1.  Badanie projekt·w pilotaŨowych PO KL (2008) 

2.  Ocena projekt·w realizowanych przez podmioty podejmujŃce lokalne inicjatywy  w ramach PO KL 2007-2013 
(2009) 

3.  Analiza komplementarnoŜci wskaŦnik·w opisujŃcych efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitağ Ludzki w 
Priorytecie I - projekt badawczy realizowany na zlecenie CRZL (2009) 

4.  Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosk·w o dofinansowanie projekt·w w konkursach 
przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitağ Ludzki (2010) 

5.  Ocena systemu zarzŃdzania i wdraŨania Programu Operacyjnego Kapitağ Ludzki 2007-2013 (2010) 

6.  Badanie Punkt·w Informacyjnych tworzŃcych System Informacji o Funduszach Europejskich oraz dziağajŃcych w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitağ Ludzki (2010) 

7.  Ocena stopnia realizacji cel·w Priorytetu V PO KL w kontekŜcie tematyki i jakoŜci wdraŨania realizowanych w jego 
ramach projekt·w (2010) 

8.  Ocena stopnia i sposobu wykorzystania cross-financingu w projektach realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitağ Ludzki (2011) 

9.  Ocena skutecznoŜci kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczŃcej zasady r·wnoŜci szans pğci w ramach PO KL 
(2011) 

10.  Ocena barier i luk prawnych w kontekŜcie efektywnej realizacji wsparcia w ramach EFS (2012) 

11.  Badanie osiŃgniňtych wartoŜci wskaŦnik·w rezultatu komponentu regionalnego PO KL - raport podsumowujŃcy 
(2012) 

12.  Badanie osiŃgniňtych wartoŜci wskaŦnik·w rezultatu komponentu regionalnego PO KL - raport z IV etapu (2012) 

13.  Ocena dziağaŒ informacyjno -promocyjnych ï IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL (2010) 

14.  Ocena wsparcia w ramach projekt·w PO KL, realizowanych w trybie konkursowym i systemowym (2013) 

15.  Badanie skutecznoŜci wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 (2013) 

NaleŨy jednak zauwaŨyĺ, Ũe niekt·re z ww. badaŒ zawierağy tylko pojedyncze rekomendacje dotyczŃce 

zmniejszania obciŃŨeŒ administracyjnych. Najwiňcej rekomendacji w tym zakresie zidentyfikowano w badaniach nr 

1, 2, 4, 5, 6 oraz 11. Ponadto, wiňkszoŜĺ rekomendacji ma charakter on-going i zawiera rekomendacje 

przeznaczone do wdraŨania na bieŨŃco, a nie wprost dla perspektywy 2014 ï 2020 (wykres 10).  

Wykres 10. Rozkğad rekomendacji dla PO KL wedğug terminu wdroŨenia w danym okresie programowania  

                                                           
83 WytyŎȊƴŜ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǇƻǎǘťǇƻǿŀƴƛŀ ǿ ǎǇǊŀǿƛŜ ƻŎŜƴȅ ƻŘŘȊƛŀƱȅǿŀƴƛŀ ƴŀ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻ Řƭŀ ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŏ 
ǿǎǇƽƱŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ Ȋ ƪǊŀƧƻǿȅŎƘ ƭǳō ǊŜƎƛƻƴŀƭƴȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴȅŎƘ Řƭŀ ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŏ 
przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r. (M.P. Nr 48, pƻȊΦ пооύ ƻǊŀȊ Řƭŀ ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŏΣ 
Řƭŀ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿƴƛƻǎŜƪ ƻ ǿȅŘŀƴƛŜ ŘŜŎȅȊƧƛ ƻ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻǿȅŎƘ ǳǿŀǊǳƴƪƻǿŀƴƛŀŎƘ ȊƱƻȍƻƴƻ Ǉƻ мр ƭƛǎǘƻǇŀŘŀ нллу Ǌ όaΦtΦ 
Nr 32, poz. 476). 
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W odniesieniu do PO KL zidentyfikowano 61 rekomendacji dotyczŃcych obciŃŨeŒ dla beneficjent·w i 

zaobserwowano nastňpujŃcy ich rozkğad  dla wyodrňbnionych zakres·w tematycznych (wykres 11). 

Wykres 11. Rozkğad tematyczny rekomendacji pochodzŃcych z raport·w ewaluacyjnych dot. PO KL  

  

Taki zakres tematyczny jest zbieŨny z zakresem tematycznym bňdŃcym podstawŃ do wypracowywania 

rekomendacji dla innych program·w operacyjnych i rekomendacji o charakterze horyzontalnym. MoŨna jednak 

zauwaŨyĺ, Ũe tym co odr·Ũnia rekomendacje PO KL jest mağa liczba tych odnoszŃcych siň do kryteri·w wyboru 

projekt·w w ramach kategorii Proces naboru i wyboru projekt·w. 

W zakresie Procesu naboru i wyboru projekt·w widaĺ tendencje do rozwijania systemu oceny projekt·w pod kŃtem 

ich wartoŜci merytorycznej, a nie opieranie jej w duŨej mierze na kwestiach poprawnoŜci formalnej i 

niewystňpowaniu mağo istotnych bğňd·w merytorycznych. Jak wskazujŃ ewaluatorzy, zbyt rygorystyczne podejŜcie 

do poprawnoŜci formalnej projektu moŨe prowadziĺ do odrzucania dobrych projekt·w, kt·rych wnioskodawcy nie 

potrafili w perfekcyjny spos·b wypeğniĺ wniosku o dofinansowanie. W zwiŃzku z tym, ewaluatorzy proponujŃ 

szerokie stosowanie moŨliwoŜci poprawiania bŃdŦ uzupeğniania bğňd·w formalnych, a z drugiej strony 

dopuszczalnoŜĺ Ăudzielania przez wnioskodawc·w dodatkowych wyjaŜnieŒ lub dokonywania zmian w treŜci 

merytorycznej wniosku w szczeg·lnie uzasadnionych sytuacjach, gdy dokonana ocena wskazuje na wysokŃ 

85%
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wartoŜĺ merytorycznŃ wniosku przy jednoczesnym niedociŃgniňciach technicznych84. Ewaluatorzy zwracajŃ takŨe 

uwagň na to, aby systemy wyboru projekt·w wyraŦnie wskazywağy na moŨliwoŜĺ poprawy, czy uzupeğnieŒ brak·w 

formalnych, a nie jedynie dopuszczağy takŃ moŨliwoŜĺ (rek. nr 6)85. Zaproponowano takŨe wprowadzenie 

elastycznych zapis·w dotyczŃcych skğadania zağŃcznik·w, w pewnych nietypowych i wyjŃtkowych sytuacjach, tak 

aby przeğamaĺ zasadň, Ũe brak dostarczenia zağŃcznik·w w okreŜlonym terminie jest r·wnoznaczny z rezygnacjŃ 

z dofinansowania (rek. nr 11).  

W przypadku wniosku o dofinansowanie pojawiajŃ siň propozycje (podobnie, jak w przypadku innych program·w 

operacyjnych) doprecyzowania pojňĺ i definicji w formularzu wniosku, instrukcji do wypeğniania wniosku lub w 

przewodniku po kryteriach oceny projekt·w (rek. nr 3, 4, 5). 

Kolejnym istotnym dla ewaluator·w zagadnieniem w tym obszarze tematycznym jest proces oceny projekt·w, w 

szczeg·lnoŜci oceny dokonywanej przez ekspert·w. I tak, zwraca siň uwagň (rek. nr 12, 14) na kwestiň 

koniecznoŜci posiadania przez nich specjalistycznych kompetencji, jawne zasady ich naboru, bardziej szczeg·ğowe 

uzasadnianie przyznawanych punkt·w, peğnŃ jawnoŜĺ oceny oraz dostňpnoŜĺ informacji na temat procedury 

odwoğawczej, a takŨe uzupeğnienie jej o moŨliwoŜĺ wskazania wadliwoŜci oceny (w szczeg·lnoŜci w zakresie 

konfliktu interesu lub pozaprawnych dziağaŒ w ramach procedury wyboru projekt·w), jak i dostosowanie 

sformuğowaŒ w dokumentacjach w zakresie procedury odwoğawczej do rzeczywistego stanu prawnego (rek. nr 7,8).  

Ewaluatorzy zwracajŃ takŨe uwagň na zagadnienie oceny nietypowych projekt·w. WskazujŃ, Ũe brak jest rozwiŃzaŒ 

dla takich przypadk·w (rek. nr 9, 11), a z drugiej strony wiŃŨŃ tň kwestiň z kompetencjami ekspert·w: jeŨeli nie sŃ 

oni specjalistami w konkretnej, wŃskiej dziedzinie rodzi to ryzyko niezrozumienia, a w konsekwencji odrzucenia 

projekt·w proponujŃcych nowatorskie rozwiŃzania (rek. nr 14).   

Na nowŃ perspektywň finansowŃ proponuje siň wprowadzenie nowych rozwiŃzaŒ w zakresie oceny projekt·w (rek. 

nr 13), w oparciu o ocenň por·wnawczŃ, zwiňkszenie zastosowania systemu preselekcji projekt·w86, 

wprowadzenie oceny kolegialnej, a takŨe szersze wykorzystanie narzňdzi negocjacji ostatecznego ksztağtu 

projektu 87. NaleŨy przy tym zauwaŨyĺ, Ũe wprowadzenie elementu uzgadniania oceny przez oceniajŃcych oraz 

doprecyzowanie roli i zadaŒ trzeciego oceniajŃcego proponowano juŨ w 2008 r.88 (rek. nr 9). W opinii ewaluator·w 

procedury oceny projekt·w stosowane obecnie (tj. w okresie 2007-2013)  premiujŃ wnioskodawc·w, kt·rzy 

opanowali umiejňtnoŜĺ napisania wniosku konkursowego poprawnie pod wzglňdem technicznym, nie kğadŃ jednak 

wystarczajŃcego nacisku na merytorycznŃ wartoŜĺ projekt·w (uzasadnienie do rek. nr 13). Ponadto, proponuje siň, 

aby w  trakcie oceny nie braĺ pod uwagň Ũadnych dodatkowych informacji, kt·re nie byğy zamieszczane we wniosku 

lub zağŃcznikach (np. informacje dostňpne publicznie w Internecie) oraz aby eksperci podawali szczeg·ğowe 

uzasadnienie dokonanej oceny (rek. nr 15, 16).  

                                                           
84 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ǎȅǎǘŜƳǳ ƴŀōƻǊǳΣ ǎŜƭŜƪŎƧƛ ƛ ǿȅōƻǊǳ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ƻ ŘƻŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿ ƪƻƴƪǳǊǎŀŎƘ 
prȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ǿ нллу ǊΦ ǿ ǊŀƳŀŎƘ tǊƛƻǊȅǘŜǘǳ LLL th YŀǇƛǘŀƱ [ǳŘȊƪƛ, SMG/KRC 2010. W przypadku tej 
ǊŜƪƻƳŜƴŘŀŎƧƛ ƴŀƭŜȍȅ ƧŜŘƴŀƪ ȊǿǊƽŎƛŏ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴŊ ǳǿŀƎť ƴŀ ǊȅȊȅƪƻ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ƴŀǊǳǎȊŜƴƛŜƳ ȊŀǎŀŘȅ ǊƽǿƴŜƎƻ 
ǘǊŀƪǘƻǿŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƻŘŀǿŎƽǿΦ   
85 Zgodnie z art. 43 ustawy z Řƴƛŀ мм ƭƛǇŎŀ нлмп Ǌƻƪǳ ƻ ȊŀǎŀŘŀŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ 
finansowanych  w perspektywie finansowej 2014ς2020 (Dz. U  2014 nr 0, poz. 1146) dopuszczalne jest 
ǳȊǳǇŜƱƴƛŜƴƛŜ ǿƴƛƻǎƪǳ ƭǳō ǇƻǇǊŀǿƛŜƴƛŀ ǿ ƴƛƳ ƻŎȊȅǿƛǎǘŜƧ ƻƳȅƱƪƛ ǿ ǊŀȊƛŜ ǎǘwierdzenia we wniosku o 
ŘƻŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ōǊŀƪƽǿ ŦƻǊƳŀƭƴȅŎƘ ƭǳō ƻŎȊȅǿƛǎǘȅŎƘ ƻƳȅƱŜƪΣ ǇǊȊȅ ŎȊȅƳ ǳȊǳǇŜƱƴƛŜƴƛŜ ǿƴƛƻǎƪǳ ƻ 
ŘƻŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ƭǳō ǇƻǇǊŀǿƛŜƴƛŜ ǿ ƴƛƳ ƻŎȊȅǿƛǎǘŜƧ ƻƳȅƱƪƛ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ Řƻ ƧŜƎƻ ƛǎǘƻǘƴŜƧ 
modyfikacji.  
86 Vide przypis 8 na str. 10 
87 Wŀƪ Ȋŀǳǿŀȍƻƴƻ ǿ ŜǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇǘΦ hŎŜƴŀ ǿǎǇŀǊŎƛŀ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ th Y[Σ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ǘǊȅōƛŜ 
konkursowym i systemowym ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜƧ ǇǊȊŜȊ /ŜƴǘǊǳƳ wƻȊǿƻƧǳ {ǇƻƱŜŎȊƴƻ-DƻǎǇƻŘŀǊŎȊŜƎƻ tǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊǎǘǿƻ 
{ǇƻƱŜŎȊƴŜ ǿ нлмо ǊƻƪǳΥ α.Ǌŀƪ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ƴŜƎƻŎƧŀŎƧƛ ȊŀƱƻȍŜƵ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇƻǿƻŘǳƧŜΣ ƛȍ ǎǇŜŎȅŦƛƪŀ ŦƻǊƳǳƱȅ ǿƴƛƻǎƪǳ ƻ 
ŘƻŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŜΣ ƴƛŜ ǇƻȊǿŀƭŀ ƴŀ ƻǇƛǎŀƴƛŜ ƛƴǘŜƴŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘƻŘŀǿŎȅΦ /Ȋťǎǘƻ ŘƻǇƛŜǊƻ Ǉƻ ǊƻȊƳƻǿƛŜ Ȋ ŘŀƴŊ ƻǎƻōŊ ƧŜǎǘ 
ƳƻȍƭƛǿŜ ǳŎƘǿȅŎŜƴƛŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ƪƻǊȊȅǏŎƛ ǇƱȅƴŊŎȅŎƘ Ȋ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŘŀƴŜƎƻ ǇǊƻƧŜƪǘǳΦέ 
88 BadaniŜ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǇƛƭƻǘŀȍƻǿȅŎƘ th Y[Σ tƻȊŀǊȊŊŘƻǿŀ !ƎŜƴŎƧŀ 9ǿŀƭǳŀŎƧƛ ƛ wƻȊǿƻƧǳ ǇǊȊȅ {ǘƻǿŀǊȊȅǎȊŜƴƛǳ .hwL{, 
2008 
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Konieczne jest r·wnieŨ lepsze planowanie przez IP/IP2 konkurs·w na projekty innowacyjne i wsp·ğpracy 

ponadnarodowej (przede wszystkim organizowanie ich w innych terminach i zakresie tematycznym niŨ konkursy 

na projekty standardowe) (rek. nr 21). W tym kontekŜcie pojawiğa siň takŨe  propozycja monitorowania aktywnoŜci 

w aplikowaniu o dofinansowanie oraz elastyczne reagowanie, gdy ma miejsce mniejsze niŨ spodziewane 

zainteresowanie potencjalnych wnioskodawc·w niekt·rymi obszarami wsparcia (rek. nr 22). 

Natomiast w obszarze tematycznym Kryteria wyboru projekt·w zwr·cono uwagň, Ũe kryteria oceny merytorycznej 

wniosk·w sŃ nadmiernie schematyczne i og·lne, co moŨe uniemoŨliwiĺ wyb·r projekt·w gwarantujŃcych wysokŃ 

jakoŜĺ (rek. 1, 2). 

Co do zasady ewaluatorzy sŃ dosyĺ sp·jni w swoich ocenach i rekomendacjach, trzeba jednak zaznaczyĺ, Ũe w 

kwestii oceny doŜwiadczenia wnioskodawcy pojawiğy siň przeciwstawne opinie. Jedni ewaluatorzy w rekomendacji 

na perspektywň finansowŃ 2014 ï 2020 proponujŃ zwiňkszenie roli doŜwiadczenia projektodawcy w wyborze 

projektu89 (rek. nr 13), natomiast inni zwracajŃ uwagň, Ũe ĂnaleŨy ustaliĺ i stosowaĺ takie zasady oceny kryterium 

Potencjağ wnioskodawczy i spos·b zarzŃdzania projektem, aby nie powadziğy one automatycznie do 

wyeliminowania wnioskodawc·w o kr·tkim doŜwiadczeniu lub mağej skali dziağaniaò90 (rek. nr 17). 

W zakresie Monitorowania ewaluatorzy zwracajŃ uwagň (rek. nr 25) na tworzenie takiego systemu 

sprawozdawczego, w kt·rym zakres zbieranych informacji uzaleŨniony byğby od okresu (kluczowe dane w kr·tkich 

odcinkach czasu np. co miesiňcznie, peğen zakres informacji rzadziej). Pozwoliğoby to zmniejszaĺ obciŃŨenia przy 

jednoczesnym zachowaniu kontroli nad procesem wdraŨania projekt·w. Wprowadzono takŨe rekomendacje 

dotyczŃce stworzenia bazy danych o wnioskach, kt·ra byğaby Ŧr·dğem wiedzy na temat cağego cyklu Ũycia projektu 

(rek. nr 23). W bazie tej znalazğyby siň r·wnieŨ dokumenty w wersji elektronicznej dotyczŃce realizacji projektu. W 

koŒcu, zarekomendowano przygotowanie jak najprostszych instrukcji dotyczŃcych prowadzenia archiwum 

dokument·w celem uporzŃdkowania systemu obieg·w i archiwizowania dokument·w projektowych (rek. nr 24).  

Z kolei w zakresie Finansowania wskazano na koniecznoŜĺ terminowego przelewania zaliczek i pğatnoŜci, co jest 

szczeg·lnie istotne dla organizacji z mağym potencjağem (rek. nr 26). W obszarze Kontroli zaproponowano 

traktowanie kontroli nie jako narzňdzia egzekwowania, ale jako narzňdzia wsparcia dla beneficjent·w, 

wykorzystywanego dla identyfikacji obszar·w moŨliwych usprawnieŒ (rek. nr 27).  

Jak wskazano powyŨej, jednym z obszar·w tematycznych, dla kt·rych sformuğowano najwiňkszŃ liczbň 

rekomendacji sŃ kwestie Systemowe. Tutaj jako tematy wiodŃce moŨna wyr·Ũniĺ m.in. rekomendacje w zakresie 

wğaŜciwego kierunkowania wsparcia i eliminowania typ·w wsparcia ocenianych najsğabiej (rek. nr 36 - 42). 

Przykğadowo, naleŨy ukierunkowaĺ wsparcie na wzmocnienie dğugookresowej trwağoŜci zakğadanych firm, a z kolei 

ograniczaĺ wsparcie na doradztwo dotyczŃce zağoŨenia lub prowadzenia wğasnej firmy (bez dotacji), wsparcie 

psychologiczne oraz Indywidualne Plany Dziağania/Rozwoju, jako oceniane najniŨej. NaleŨy takŨe kierowaĺ 

poszczeg·lne formy wsparcia do tych grup, w przypadku, kt·rych sŃ one skuteczne. Ustalono, Ũe skutecznoŜĺ form 

wsparcia jest zr·Ũnicowana w odniesieniu do poszczeg·lnych grup docelowych, np.: ĂWsparcie psychologiczne 

zwiňksza efekty projektu w przypadku niekt·rych os·b bezrobotnych (zwğaszcza w wieku 50+), ale jest mağo 

adekwatne w przypadku os·b pracujŃcych i os·b z wyksztağceniem wyŨszym. StaŨe sŃ nieskuteczne w przypadku 

os·b w wieku 50 lub wiňcej latò91 (rek. nr 37). Oznacza to, Ũe Ŧle ukierunkowane wsparcie jako nieskuteczne wobec 

beneficjent·w moŨe tworzyĺ dla nich niepotrzebne obciŃŨenia poprzez np. udziağ w szkoleniach niedopasowanych 

do ich potrzeb. 

Zwr·cono takŨe uwagň na kwestie systemowo-organizacyjne. Podniesiono m.in. koniecznoŜĺ poprawy jakoŜci 

pracy opiekun·w projekt·w, przede wszystkim przez ograniczenie liczby projekt·w przypadajŃcych na jednego 

opiekuna, ze wzglňdu na zbyt duŨe obciŃŨenie pracŃ os·b weryfikujŃcych wnioski o pğatnoŜĺ (rek. nr 28) oraz 

zmniejszenie czňstotliwoŜci zmian wprowadzanych w procedurach realizacji programu (rek. nr 30). W ewaluacjach 

                                                           
89 hŎŜƴŀ ǿǎǇŀǊŎƛŀ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ th Y[Σ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ǘǊȅōƛŜ ƪƻƴƪǳǊǎƻǿȅƳ ƛ ǎȅǎǘŜƳƻǿȅƳ, Centrum 
wƻȊǿƻƧǳ {ǇƻƱŜŎȊƴƻ-DƻǎǇƻŘŀǊŎȊŜƎƻ tǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊǎǘǿƻ {ǇƻƱŜŎȊƴŜ нлмоΦ 
90 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ǎȅǎǘŜƳǳ ƴŀōƻǊǳΣ ǎŜƭŜƪŎƧƛ ƛ ǿȅōƻǊǳ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ƻ ŘƻŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿ ƪƻƴƪǳǊǎŀŎƘ 
ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ǿ нллу ǊΦ ǿ ǊŀƳŀŎƘ tǊƛƻǊȅǘŜǘǳ LLL th YŀǇƛǘŀƱ [ǳŘȊƪƛ, SMG/KRC 2010. 
91 .ŀŘŀƴƛŜ ƻǎƛŊƎƴƛťǘȅŎƘ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǿǎƪŀȋƴƛƪƽǿ ǊŜȊǳƭǘŀǘǳ ƪƻƳǇƻƴŜƴtu regionalnego PO KL - raport 
ǇƻŘǎǳƳƻǿǳƧŊŎȅ, PAG Uniconsult 2012. 
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pojawiğy siň r·wnieŨ propozycje zwiňkszenia cross-financingu do 15% wartoŜci koszt·w kwalifikowalnych projektu  

w przypadku projekt·w o niskiej wartoŜci koszt·w kwalifikowalnych (rek. nr 34, 35).  

KwestiŃ analizowanŃ przez ewaluator·w sŃ takŨe Szczeg·ğowe Opisy Priorytet·w (SzOP) w ramach PO KL. Za 

niewystarczajŃcŃ uznano jednoznacznoŜĺ i precyzjň sformuğowaŒ SzOP (rek. nr 33). Z drugiej jednak strony w innej 

ewaluacji podniesiono postulat odejŜcia od zbyt szczeg·ğowych opis·w poszczeg·lnych instrument·w lub bardzo 

wŃskiego definiowania grup odbiorc·w, co prowadzi do usztywniania wsparcia i jego fragmentaryzacji (rek. nr 32). 

KolejnŃ znaczŃcŃ grupň tematycznŃ stanowiŃ zagadnienia z zakresu komunikacji i promocji. Tutaj przede 

wszystkim wypracowano rekomendacje (rek. nr 43-47) dotyczŃce poprawy jakoŜci informacji dostňpnych na 

stronach internetowych pod kŃtem ich precyzji, aktualnoŜci i moŨliwoŜci zastosowania do sytuacji poszczeg·lnych 

beneficjent·w. W kontekŜcie perspektywy finansowej 2014 ï 2020 istotna dla ewaluator·w jest takŨe kwestia 

skupienia w ramach jednej platformy informacji dotyczŃcych projekt·w finansowanych z EFS, szczeg·lnie ze 

wzglňdu na fakt zr·Ũnicowanej jakoŜci informacji zamieszczanych na stronach internetowych poszczeg·lnych 

instytucji (rek. nr 48).  

Bardzo duŨŃ uwagň ewaluatorzy poŜwiňcili punktom informacyjnym, kt·rych zadaniem jest udzielanie informacji na 

temat funduszy europejskich i PO KL (rek. nr 49-61). Wypracowano wiele rekomendacji dotyczŃcych kwestii 

organizacji takich punkt·w np. w zakresie godzin ich otwarcia, oznakowania, dostňpnoŜci dla os·b 

niepeğnosprawnych czy wydzielania specjalnych miejsc do udzielania konsultacji. Zasugerowano wzmocnionŃ 

wsp·ğpracň miňdzy tymi punktami a z sieciŃ Punkt·w Informacyjnych Funduszy Europejskich. Z drugiej strony 

zwr·cono uwagň na jakoŜĺ udzielanych informacji, w szczeg·lnoŜci dostosowanie informacji do potrzeb danego 

potencjalnego wnioskodawcy.  

III.4. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I śRODOWISKO 

W ramach tej czňŜci badania dokonano analizy 71 raport·w z ewaluacji, spoŜr·d kt·rych w 47 zidentyfikowano 166 

rekomendacji dotyczŃcych zmniejszenia obciŃŨeŒ dla beneficjent·w 

Tabela 5. Lista badaŒ ewaluacyjnych zawierajŃcych rekomendacje dot. zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w PO 

Iiś na lata 2007 -2013. 

Lp.  Tytuğ badania 

1.  Analiza kryteri·w wyboru projekt·w Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 

2.  Badanie stopnia ŜwiadomoŜci oraz potrzeb informacyjnych Polak·w oraz partner·w spoğeczno-gospodarczych przed 
realizacjŃ dziağaŒ informacyjno ï promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 

3.  Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjent·w o moŨliwoŜci pozyskania Ŝrodk·w z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i środowisko (POIiś)  

4.  Ewaluacja systemu oceny i wyboru projekt·w w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013 

5.  Badanie beneficjent·w Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013: stopieŒ poinformowania nt. 
zasad i procedur realizacji projekt·w. 

6.  Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projekt·w dotyczŃcych ochrony przyrody (uszczeg·ğowiony tytuğ w raporcie 
koŒcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiś oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym 
zakresie) 

7.  NajczňŜciej wystňpujŃce nieprawidğowoŜci w postňpowaniach o udzielenie zam·wienia publicznego w ramach 
priorytet·w I-V POIiś 

8.  Ocena stopnia przygotowania beneficjent·w projekt·w indywidualnych w ramach osi I - III PO Iiś do realizacji  projekt·w, 
absorpcji Ŝrodk·w z Unii Europejskiej oraz identyfikacji obszar·w ryzyka 

9.  Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013 

10.  Analiza cyklu kompleksowych projekt·w wodno-Ŝciekowych - por·wnanie na przykğadzie projekt·w Funduszu Sp·jnoŜci 

11.  Szacowanie i ocena efekt·w gospodarczych projekt·w wodno-Ŝciekowych i odpadowych na przykğadzie wybranych 
projekt·w Funduszu Sp·jnoŜci 2000-2006 

12.  Ocena zasadnoŜci i trafnoŜci przyjňtego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartoŜci 
projektu oraz systemu oceny projekt·w w ramach dziağaŒ 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
środowisko w kontekŜcie moŨliwoŜci beneficjent·w 

13.  Analiza przyczyn nieubiegania siň JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu 
Infrastruktura i środowisko 

14.  Wpğyw interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO Iiś na osiŃgniňcie cel·w szczeg·ğowych ww. Priorytetu 

15.  GotowoŜĺ szk·ğ wyŨszych do realizacji projekt·w kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyŨszego 

http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ggov_036.pdf
http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ggov_037.pdf
http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ggov_037.pdf
http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/3_082.pdf
http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/3_082.pdf
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16.  Ocena komplementarnoŜci i linii demarkacyjnej w zakresie dziağaŒ dotyczŃcych infrastruktury szkolnictwa wyŨszego w 
ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko, programu Operacyjnego Rozw·j Polski 
Wschodniej oraz Regionalnych P 

17.  Ewaluacja barier oraz analiza zagroŨeŒ dla realizacji projekt·w w kontekŜcie wykorzystania dobrych praktyk 
projektowych realizowanych przez Beneficjent·w Dziağania 13.1 PO Iiś Infrastruktura szkolnictwa wyŨszego 

18.  Analiza postňp·w wdraŨania POIiś 2007-2013 w kontekŜcie identyfikacji niezbňdnych zmian Programu z 
uwzglňdnieniem krajowej rezerwy wykonania 

19.  Identyfikacja najistotniejszych problem·w i barier, kt·re mogŃ wystŃpiĺ na etapie realizacji projekt·w w ramach V osi 
POIiś 

20.  Stan przygotowania i analiza najwaŨniejszych problem·w w realizacji projekt·w transportu miejskiego w obszarach 
metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiś 

21.  Ocena moŨliwoŜci zapewnienia por·wnywalnoŜci projekt·w dotyczŃcych wykorzystania poszczeg·lnych Ŧr·değ energii 
odnawialnej na przykğadzie dziağania 9.4 PO Iiś 

22.  Ocena bieŨŃcej realizacji projekt·w realizowanych w ramach XI Priorytetu  w kontekŜcie identyfikacji wystňpujŃcych 
barier i problem·w. 

23.  śr·dokresowa ocena realizacji cel·w szczeg·ğowych zağoŨonych w XIII Priorytecie PO Iiś  jako odpowiedŦ na potrzeby 
rozwojowe szkolnictwa wyŨszego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwent·w kierunk·w priorytetowych oraz 
realizacji cel·w Strategii LizboŒskiej 

24.  Ocena wpğywu inwestycji realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach dziağaŒ IX i 
X osi priorytetowej PO Iiś na osiŃgniňcie wskaŦnik·w okreŜlonych dla sektora 
energetyki w Programie Operacyjnym Infrastruktura i środowisko 

25.  Ewaluacja systemu wdraŨania priorytet·w Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
środowisko na lata 2007 ï 2013 

26.  Ocena stopnia gotowoŜci potencjalnych beneficjent·w dziağania 10.2 POIiś do realizacji projekt·w w odniesieniu do 
stanu przygotowania dokumentacji projektowej oraz moŨliwoŜci skr·cenia terminu przygotowania niezbňdnej 
dokumentacji 

27.  Ocena stopnia gotowoŜci i przygotowania beneficjent·w wpisanych na listň projekt·w indywidualnych do realizacji w 
ramach XI Priorytetu POIiś 

28.  Analiza wystňpowania uchybieŒ/nieprawidğowoŜci oraz wpğyw dziağaŒ prowadzonych przez Instytucjň WdraŨajŃcŃ na 
ograniczenie ich wystňpowania w projektach realizowanych w XIII Priorytecie PO IiS 

29.  Ewaluacja/Analiza sprawnoŜci obsğugi finansowej projekt·w XIII PRIORYTETU Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
środowisko na poziomie Beneficjent·w oraz Instytucji WdraŨajŃcej i Instytucji PoŜredniczŃcej 

30.  Ocena problem·w zwiŃzanych z realizacjŃ zam·wieŒ publicznych oraz innych sposob·w wyğaniania wykonawc·w w 
ramach projekt·w wdraŨanych z udziağem funduszy strukturalnych w sektorze kultury w ramach XI priorytetu PO Iiś 

31.  Analiza efekt·w wsparcia w Priorytecie XII PO Iiś oraz diagnoza potrzeb inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia 

32.  Analiza najwaŨniejszych problem·w wystňpujŃcych w projektach z zakresu transportu morskiego oraz Ŝr·dlŃdowych 
dr·g wodnych realizowanych w ramach dziağaŒ 7.2 oraz 7.5 PO Iiś 

33.  Wpğyw systemu kontroli zawierania um·w dla zadaŒ objňtych projektem na ograniczenia nieprawidğowoŜci 
wystňpujŃcych w projektach sektora transportu realizowanych w ramach PO Iiś 

34.  Analiza najwaŨniejszych problem·w w realizacji projekt·w w zakresie transportu morskiego oraz Ŝr·dlŃdowych dr·g 
wodnych realizowanych w ramach dziağaŒ  7.2 oraz 7.5 POIiś 

35.  Realizacja zağoŨeŒ Strategii Unii Europejskiej dla Rozwoju Regionu Morza Bağtyckiego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013: obszary osiŃgniňĺ POIiś 

36.   SkutecznoŜĺ projekt·w pomocy technicznej Funduszu Sp·jnoŜci 2004-2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; 
poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skutecznoŜci wdraŨania projekt·w kolejowych w sektorze transportu POIiś 
2007-13  

37.  KomplementarnoŜĺ przedsiňwziňĺ  dotyczŃcych ochrony Ŝrodowiska w PO Iiś (priorytety I-V) z projektami 
Ŝrodowiskowymi realizowanymi w ramach 16 RPO, WPR, WPRyb. 

38.   Ocena najwaŨniejszych problem·w wystňpujŃcych w projektach z zakresu transportu drogowego wybranych w trybie 
konkursowym w ramach dziağaŒ 6.1 oraz 8.2 POIiś 

39.  Analiza korzyŜci i ograniczeŒ przy zastosowaniu inŨynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projekt·w 
inwestycyjnych z zakresu energetyki 

40.  Analiza potrzeb inwestycyjnych sektora ochrony zdrowia w kontekŜcie programowania nowej perspektywy finansowej 
2014 ï 2020 

41.  Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 

42.  Ocena efekt·w ekologicznych w ramach osi I-V Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013 oraz 
por·wnanie nakğad·w finansowych poniesionych na ich osiŃgniňcie z podobnymi przedsiňwziňciami realizowanymi z 
innych Ŧr·değ finansowych 

43.  Analiza i ocena tempa wydatkowania Ŝrodk·w UE w ramach IX i X priorytetu PO Iiś (sektor energetyka) w kontekŜcie 
wystŃpienia potencjalnego zagroŨenia utraty Ŝrodk·w zgodnie z zasadŃ n+2/n+3 

44.  Analiza i ocena moŨliwoŜci zintegrowania dziağaŒ w obszarze efektywnoŜci energetycznej z uwzglňdnieniem 
odnawialnych Ŧr·değ energii, w tym z odpad·w komunalnych i osad·w Ŝciekowych 
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45.  Identyfikacja problem·w i barier w realizacji IX i X priorytetu POIiś w ocenie Wnioskodawc·w, pogğňbiona o analizň 
przyczyn braku speğnienia kryteri·w oceny projekt·w przez projekty odrzucone w dziağaniach 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 POIiś. 

46.  Ocena najwaŨniejszych problem·w wystňpujŃcych podczas realizacji projekt·w z zakresu dziağaŒ 10.1 i 10.2 POIiś oraz 
moŨliwoŜci realizacji podobnych projekt·w w przyszğej perspektywie finansowej 2014-2020 

47.  Analiza efekt·w wsparcia - identyfikacja i ocena rezultat·w realizacji projekt·w w ramach Priorytetu XII PO Iiś 

SpoŜr·d wyŨej wymienionych ewaluacji najwiňcej rekomendacji z zakresu zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w 

zawierajŃ ewaluacje o numerach od 1 do 5 oraz 13, 17, 19 i 22. 

WiňkszoŜĺ rekomendacji zidentyfikowanych w przeanalizowanych raportach ewaluacyjnych odnoszŃcych siň do 

PO Iiś na lata 2007-2013 odnosiğa siň do okresu 2014-2020. Wykres 12 prezentuje udziağ rekomendacji 

dotyczŃcych nowego okresu programowania we wszystkich zidentyfikowanych rekomendacjach w ramach PO Iiś. 

Szczeg·ğowe informacje na temat termin·w wdraŨania poszczeg·lnych rekomendacji zostağy zamieszczone w 

tabeli znajdujŃcej w zağŃczniku 6, zawierajŃcej przeglŃd wszystkich rekomendacji zidentyfikowanych dla PO Iiś 

jako istotne dla niniejszego badania.  

Wykres 12. Rozkğad rekomendacji dla PO Iś wedğug terminu wdroŨenia w danym okresie programowania 

 

W odniesieniu do PO Iś zidentyfikowano 166 rekomendacji dotyczŃcych obciŃŨeŒ dla beneficjent·w i 

zaobserwowano nastňpujŃcy ich rozkğad  dla wyodrňbnionych zakres·w tematycznych (wykres 13). 

Wykres 13. Rozkğad tematyczny rekomendacji pochodzŃcych z raport·w ewaluacyjnych dot. PO IS na lata 2007-2013 
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W odniesieniu do naboru i wyboru projekt·w propozycje dotyczyğy m.in. takiego formuğowania kryteri·w wyboru 

projekt·w, aby nie pozostawiağy one dowolnoŜci interpretacyjnych (rek. 1, 2, 7). Nieprecyzyjnie okreŜlone kryteria 

mogŃ wprowadzaĺ beneficjenta w bğŃd. R·wnieŨ braki szczeg·ğowych definicji niekt·rych pojňĺ kluczowych dla 

oceny, brak precyzyjnych definicji wskaŦnik·w oraz brak metodologii ich pomiaru mogŃ stanowiĺ utrudnienie dla 

beneficjent·w92 (np. dla kryterium: PoprawnoŜĺ analizy finansowej i ekonomicznej). Jako zmniejszajŃce 

przejrzystoŜĺ kryteri·w dla beneficjent·w wskazano r·wnieŨ przypadki ich powielania siň (rek. nr 5).  

W kontekŜcie realizacji projekt·w komplementarnych zwr·cono uwagň na trudnoŜci w ich opracowaniu wynikajŃce 

z odmiennoŜci system·w kryteri·w w poszczeg·lnych programach (rek. nr 6). Nie bez znaczenia jest r·wnieŨ 

odpowiednie dopasowanie harmonogram·w nabor·w, kt·re wskazano jako warunek brzegowy, aby taka 

komplementarnoŜĺ mogğa mieĺ miejsce. 

Rekomendacje postulowağy takie modyfikacje systemu naboru i wyboru projekt·w, Ũeby nie generowağ on 

niepotrzebnych koszt·w po stronie beneficjent·w. Przykğadowo, elementy wniosku, kt·re podlegajŃ ocenie 

punktowej na ocenie merytorycznej II stopnia powinny byĺ badane przed tŃ ocenŃ, a nie dopiero podczas oceny 

merytorycznej II stopnia (rek. nr 15). Podobne zalecenia dotyczŃ badania trwağoŜci projektu, kt·re jeŜli przeniesione 

na wczeŜniejszy etap oceny, pozwoliğoby uniknŃĺ ponoszenia koszt·w przez beneficjent·w, kt·rzy dotychczas 

znacznie p·Ŧniej dowiadywali siň odrzuceniu ich projektu. Jako jedno z rozwiŃzaŒ powyŨszego problemu 

rekomendowano wprowadzenie oceny stopnia przygotowania projekt·w (rek. nr 4). Etap oceny formalnej zostağ 

r·wnieŨ wskazany jako ten, na kt·rym beneficjentom powinno siň umoŨliwiĺ nanoszenie poprawek, co skr·ciğoby 

proces oceny (rek. nr 18). Jako jedno z rozwiŃzaŒ, kt·re pozwoliğoby ograniczyĺ ryzyko ponoszenia koszt·w 

zwiŃzanych z przygotowaniem projektu wskazano r·wnieŨ stosowanie, w miarň moŨliwoŜci, mechanizmu 

preselekcji (rek. nr 21, 32). 

Podnoszono r·wnieŨ problem zbyt napiňtych harmonogram·w, kt·re uniemoŨliwiajŃ odpowiednie przygotowanie 

dokumentacji projektowej, co przy wykazanym r·wnieŨ w badaniach obciŃŨeniu co do listy dokument·w 

przedkğadanych wraz z wnioskiem, stanowi dla beneficjent·w znaczne utrudnienie (rek. nr 9, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 

33). MoŨna w zwiŃzku z tym rozwaŨyĺ r·wnieŨ liczbň zağŃczanych do wniosku dokument·w (rek. nr 8, 12, 33). 

Zar·wno kryteria, jak i dğugoŜĺ naboru projekt·w powinny byĺ dostosowane do specyfiki danego typu projekt·w 

(rek. nr 28). Korzystne byğoby r·wnieŨ uelastycznienie procesu skğadania dokumentacji projektowej, np. 

wprowadzenie moŨliwoŜci uzupeğniania dokument·w na kolejnych etapach (rek. nr 26). 

W badaniach pojawiağy siň r·wnieŨ konkretne zalecenia, majŃce na celu uproszczenie wnioskowania o 

dofinansowanie, obejmujŃce rezygnacjň z podkategorii we wnioskach o dofinansowanie lub zmniejszenie liczby 

wskaŦnik·w we wniosku o dofinansowanie i pğatnoŜĺ93 (rek. nr 10,11). JeŜli chodzi o proces oceny merytorycznej 

proponuje siň r·wnieŨ wprowadzenie instytucji drugiego recenzenta (rek. nr 19). 

KolejnŃ istotnŃ przeszkodŃ byğo niedostosowanie dokumentacji aplikacyjnej do potrzeb beneficjent·w (rek. nr 14, 

17, 28). W opinii badanych formularze sŃ skomplikowane i niedostosowane do specyfiki niekt·rych sektor·w oraz 

nie biorŃ pod uwagň poziomu skomplikowania danej osi priorytetowej. Proponuje siň odejŜcie od jednolitego 

formularza w kierunku zindywidualizowanych pod kŃtem r·Ũnych typ·w projekt·w, przy zachowaniu czňŜci 

wsp·lnej dla wszystkich, kt·ra umoŨliwiğaby sprawne monitorowanie94. Na nowŃ perspektywň finansowŃ proponuje 

siň wğŃczenie beneficjent·w w proces opracowywania wniosku o dofinansowanie, tak aby lepiej dostosowaĺ go do 

potrzeb przyszğych wnioskodawc·w95 (rek. nr 35). Sugerowane jest r·wnieŨ ograniczenie stosowania procedury 

                                                           
92 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ǎȅǎǘŜƳǳ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘƽǿ tƻƳƻŎȅ ¢ŜŎƘƴƛŎȊƴŜƧ ǿ ǊŀƳŀŎƘ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ 
LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƛ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƴŀ ƭŀǘŀ нллт ς 2013, PSDB 2009.  
93 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ǎȅǎǘŜƳǳ ǿŘǊŀȍŀƴƛŀ ǇǊƛƻǊȅǘŜǘƽǿ tƻƳƻŎȅ ¢ŜŎƘƴƛŎȊƴŜƧ ǿ ǊŀƳŀŎƘ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ 
LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƛ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƴŀ ƭŀǘŀ нллт ς 2013, PSDB 2009. 
94 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ǎȅǎǘŜƳǳ ƻŎŜƴȅ ƛ ǿȅōƻǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿ ǊŀƳŀŎƘ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƛ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ 
2007-2013, PSDB 2010. 
95 wƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ ǘŀƪƛŜ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƱ ƴƛŜŘŀǿƴƻ YƻƳƛǘŜǘ LƴǘŜǊŜǎŀǊƛǳǎȊȅ bŀǊƻŘƻǿŜƎƻ /ŜƴǘǊǳƳ .ŀŘŀƵ ƛ wƻȊǿƻƧǳΣ ƪǘƽǊȅ 
ȊŀǇǊƻǇƻƴƻǿŀƱ ǇƻǘŜƴŎƧŀƭƴȅƳ ǿƴƛƻǎƪƻŘŀǿŎƻƳ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎǘǿƻ ǿ ǇǊŀŎŀŎƘ ƴŀŘ ƴƻǿȅƳ ǿȊƻǊŜƳ ǿƴƛƻǎƪǳ ƻ 
dofinansowanie: http://www.ncbir.gov.pl/o-centrum/interesariusze-centrum/e-partycypacja/ 
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konkursowej na rzecz projekt·w indywidualnych96 (rekomendacja dotyczy inwestycji infrastrukturalnych w ramach 

rynku gazu w Polsce)97 (rek. nr 36). W tej grupie rekomendacji pojawiğy siň po raz pierwszy uwagi dotyczŃce 

stosowania skomplikowanego jňzyka (tu: zağoŨeŒ konkursowych), kt·re bňdŃ powtarzane r·wnieŨ w ramach 

pozostağych obszar·w (rek. nr 16, 31). 

W odniesieniu do monitorowania, przewodnim motywem obserwowanym w ewaluacjach byğo uproszczenie 

procedur skğadania wniosk·w o pğatnoŜĺ i ich rozpatrywania (rek. nr 37, 51). Proponowano m.in. wprowadzenie 

moŨliwoŜci przyŜpieszonej procedury akceptacji wniosk·w, w przypadku kt·rych poprawki dotyczyğy tylko 

minimalnych bğňd·w (rek. nr 44), dopuszczenie rozliczania wydatk·w o niskiej wartoŜci w formie zestawieŒ, bez 

koniecznoŜci przedkğadania kopii dokument·w Ŧr·dğowych lub w oparciu o prowadzone kontrole w siedzibie 

beneficjenta (rek. nr 40). 

Jako kluczowe dla zmniejszenia czňstotliwoŜci bğňd·w we wnioskach o pğatnoŜĺ wskazano zwiňkszanie wiedzy 

beneficjent·w dot. zasad przygotowania tych wniosk·w o pğatnoŜĺ, m.in. poprzez szkolenia (z naciskiem na 

szkolenia praktyczne, ukazujŃce najczňŜciej popeğniane bğňdy), cykliczne warsztaty konsultacyjne, sğuŨŃce 

omawianiu problem·w zwiŃzanych z przygotowaniem wniosk·w o pğatnoŜĺ, cykliczne informowanie o najczňŜciej 

popeğnianych bğňdach, np. w formie komunikat·w IW (rek. 37, 42, 52). Jako przydatne uznano umoŨliwienie 

kontakt·w beneficjent·w z zespoğem w IW odpowiedzialnym za ocenň prawidğowoŜci wniosk·w o pğatnoŜĺ (przy 

zağoŨeniu, Ũe bňdzie siň to odbywağo bez szkody dla prac tego zespoğu) (rek. nr 41, 47). Jak stwierdzono w 

ewaluacji: ĂTaka rozmowa (kontakt bezpoŜredni) pozwalağaby wyjaŜniĺ znaczenie zgğoszonych, nie zawsze jasnych 

uwag, przyŜpieszajŃc przygotowanie poprawek i wymaganych modyfikacji wniosku oraz minimalizujŃc ryzyko 

kolejnych uwagò98. Znaczenie ma jednak nie tylko komunikacja na linii instytucje ï beneficjenci. Zgodnie z 

rekomendacjami naleŨy usprawniĺ komunikacjň pomiňdzy osobami odpowiedzialnymi za aprobatň wniosk·w o 

pğatnoŜĺ w IP i IP II, co ujednolici spos·b rozstrzygania dyskusyjnych kwestii przez obie instytucje (rek. nr 43).  

W ramach uproszczeŒ proponowano r·wnieŨ wydğuŨenie okresu przekazywania uzupeğnieŒ i poprawek do wniosku 

o pğatnoŜĺ (rek. nr 48). Na nowŃ perspektywň finansowŃ proponuje siň opracowanie generatora wniosk·w 

pğatniczych, minimalizujŃcego ryzyko popeğniania pomyğek i uğatwiajŃcego pracň zar·wno beneficjentom, jak i 

osobom, kt·re wnioski sprawdzajŃ (rek. nr 45, 49, 51). 

JednŃ z rekomendacji, kt·ra na pierwszy rzut oka ma charakter dodatkowego obciŃŨenia dla beneficjent·w jest 

wprowadzenie jako obowiŃzkowych dla beneficjenta wszystkich wskaŦnik·w z poziomu wskaŦnik·w strategicznych 

i wskaŦnik·w produktu dla priorytetu. WskaŦniki produktu powinny byĺ odwzorowane lub uszczeg·ğowione na 

poziomie projekt·w, a ich wybranie powinno byĺ obligatoryjne ï z ewentualnym wskazywaniem wartoŜci zero przez 

beneficjent·w, kt·rych wskaŦnik ten nie dotyczy. PowyŨsze wiŃŨe siň z sytuacjŃ, kiedy beneficjenci wybierajŃc w 

umowach wskaŦniki w spos·b dowolny, nie decydowali siň na te, kt·re jak siň okazywağo na p·Ŧniejszych etapach 

realizacji projektu, wymagağy monitorowania, np. na potrzeby badaŒ ewaluacyjnych (rek. nr 39,53).  

Niezwykle pomocne w przypadku POIiś mogğoby okazaĺ siň opracowanie óPodrňcznika monitorowaniaô 

zawierajŃcego zar·wno definicje wskaŦnik·w, szczeg·ğowŃ metodologiň ich pomiaru (w tym w szczeg·lnoŜci 

metodologiň obliczania wskaŦnika oszczňdnoŜci czasu), a zarazem ukazujŃcego rolň, jakŃ wskaŦniki peğniŃ w 

procesie zarzŃdzania od poziomu projektu do poziomu programu (rek. nr 38).  

JeŜli chodzi o kwestie kontroli, to proponuje siň wykorzystanie metod wybi·rczej kontroli, bazujŃcych na 

zarzŃdzaniu ryzykiem, co pociŃgağoby za sobŃ np. ograniczenie liczby kontroli w przypadku mniejszych projekt·w 

oraz kontynuacjň prowadzenia kontroli ex-ante i dziağaŒ pozakontrolnych (weryfikacji) w szczeg·lnoŜci w zakresie 

zam·wieŒ publicznych (rek. nr 55, 56, 58). Proponowano r·wnieŨ, by tak przeprowadzaĺ kontrolň, aby podwaŨenie 

                                                           
96 bƛŜƳƴƛŜƧ Ȋŀǳǿŀȍȅŏ ƴŀƭŜȍȅΣ ȍŜ Ǉƻǎǘǳƭŀǘ ǘŜƴ ǎǘƻƛ ǿ ǎǇǊȊŜŎȊƴƻǏŎƛ Ȋ ƻŎȊŜƪƛǿŀƴƛŀƳƛ Y9 ǿȅǊŀȍƻƴȅƳƛ ǿ ¦t ƻ Ƨŀƪ 
najszerszym stosowaniu procedury konkursowej 
97 hŎŜƴŀ ƴŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊȅŎƘ ǇǊƻōƭŜƳƽǿ ǿȅǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ ǇƻŘŎȊŀǎ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ŘȊƛŀƱŀƵ млΦм ƛ млΦн 
thLƛ| ƻǊŀȊ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇƻŘƻōƴȅŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ǿ ǇǊȊȅǎȊƱŜƧ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿƛŜ ŦƛƴŀƴǎƻǿŜƧ нлмп-2020, Centrum 
wƻȊǿƻƧǳ {ǇƻƱŜŎȊƴƻ-DƻǎǇƻŘŀǊŎȊŜƎƻ tǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊǎǘǿƻ {ǇƻƱŜŎȊƴŜ нлмоΦ 
98 9ǿŀƭǳŀŎƧŀκŀƴŀƭƛȊŀ ǎǇǊŀǿƴƻǏŎƛ ƻōǎƱǳƎƛ ŦƛƴŀƴǎƻǿŜƧ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ XIII priorytetu Programu Operacyjnego 
LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƛ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ƻǊŀȊ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ²ŘǊŀȍŀƧŊŎŜƧ ƛ LƴǎǘȅǘǳŎƧƛ tƻǏǊŜŘƴƛŎȊŊŎŜƧ, 
2011,PAG Uniconsult, s. 86. 
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wynik·w wczeŜniejszej kontroli przez p·ŦniejszŃ nie obciŃŨağo beneficjenta lecz instytucjň odpowiedzialnŃ za 

przeprowadzenie kontroli (rek. nr 54)99.  

Zagadnienia podejmowane w obszarze finansowania to wskazywanie przez beneficjent·w jako niejednoznaczne 

zasady korzystania z finansowania zaliczkowego oraz kwestia rozliczania podatku VAT jako kosztu 

kwalifikowanego/niekwalifikowanego projektu (rek. nr 59, 63). Ponadto, pojawiğy siň propozycje zwiňkszenia tempa 

wydatkowania Ŝrodk·w przez przyŜpieszenie procedury kontraktacji Ŝrodk·w (rek. nr 62). WpğynŃĺ na to mogŃ 

pozytywnie takie uproszczenia jak modyfikacja kategoryzacji wydatk·w we wniosku o pğatnoŜĺ, np. poprzez 

rezygnacjň z podkategorii i przyjňcie kategorii, z kt·rych IZ sprawozdaje na poziomie programu (rek. nr 61), 

uproszczenie procedur rozliczeniowych, np. akceptowanie jak najwiňkszej liczby dokument·w w formie 

elektronicznej (rek. nr 65) oraz stosowanie uproszczonej struktury koszt·w, czyli przede wszystkim stawek 

ryczağtowych (rek. nr 60).  

Podobnie jak w przypadku pozostağych analizowanych program·w, w POIiś czňŜĺ rekomendacji wyğaniajŃcych siň 

z raport·w ewaluacyjnych miağa charakter systemowy. W ramach tej grupy zaleceŒ, w pierwszej kolejnoŜci 

rekomenduje siň konsultowanie dokument·w strategicznych z beneficjentami (rek. nr 68). IZ opracowujŃc zmiany 

w dokumentach strategicznych i wytycznych powinna rozsyğaĺ beneficjentom ich projekty do konsultacji przed ich 

oficjalnŃ publikacjŃ. Rekomenduje siň r·wnieŨ odstŃpienie od wprowadzania regulacji w formie zaleceŒ i pism. 

Regulacje powinny byĺ wprowadzane wyğŃcznie w formie wytycznych, kt·re w przyszğoŜci powinny siň odnosiĺ siň 

jedynie do przedsiňwziňĺ realizowanych po wprowadzeniu tych zmian (rek. nr 76, 77, 78). 

NiezaleŨnie od standardowego wsparcia, rekomenduje siň uruchamianie wsparcia Ăawaryjnegoò - dla beneficjent·w 

napotykajŃcych powaŨne problemy w realizacji/finansowaniu projektu. Wnioski z badaŒ wskazujŃ, Ũe 

wykwalifikowanym doradcom zewnňtrznym, ğatwiej jest wskazaĺ moŨliwe sposoby rozwiŃzywania problem·w, niŨ 

przedstawicielom administracji, nawet jeŜli wykonujŃ swe usğugi na zlecenie IZ czy IW. Beneficjenci sŃ skğonni 

bardziej zaufaĺ propozycjom firmy zewnňtrznej100. 

W zakresie wsparcia dla beneficjent·w projekt·w wskazane jest r·wnieŨ opracowanie zbioru opisanych 

najpowaŨniejszych i najczňŜciej wystňpujŃcych ryzyk i trudnoŜci w trakcie realizacji projektu, z kt·rego bňdŃ oni 

mogli korzystaĺ. Niekt·rzy beneficjenci (niezaleŨnie od tego, czy majŃ juŨ doŜwiadczenie w realizacji projekt·w UE, 

czy nie) nie sŃ w stanie samodzielnie przewidzieĺ potencjalnych ryzyk wystňpujŃcych w trakcie realizacji 

projekt·w101 (rek. nr 69, 70). 

Problemem dla beneficjent·w jest w dalszym ciŃgu dğugi czas oczekiwania na interpretacjň przepis·w, co 

niejednokrotnie doprowadzağo do op·ŦnieŒ w projekcie. W zwiŃzku z powyŨszym naleŨy przewidzieĺ ĂszybkŃ 

ŜcieŨkňò wydawania interpretacji i wyjaŜnieŒ. Dodatkowo naleŨy teŨ podjŃĺ wszelkie starania, aby wydawane 

interpretacje miağy charakter maksymalnie jednoznaczny (rek. nr 74).  

Problematyczne dla beneficjent·w realizujŃcych projekty w ramach POIiś sŃ skomplikowane procedury zam·wieŒ 

publicznych. Wskazywano tu m.in. na problem z niejednolitym podejŜciem instytucji, brak oficjalnej wykğadni, a tym 
samym wieloŜĺ Ŧr·değ interpretacji przepis·w. Respondenci rekomendowali m.in. zapewnienie wsparcia 

wysokokwalifikowanych ekspert·w od zam·wieŒ publicznych, kt·rzy byliby w stanie doradzaĺ przy organizowaniu 

przetarg·w na sprzňt i wyposaŨenie (rek. 71) lub umieszczenie np. w strukturach UZP instytucji odwoğawczej dla 
postňpowaŒ, w ramach kt·rych stwierdzono nieprawidğowoŜci (rek. nr 66)102. Uproszczeniem zar·wno z punktu 

                                                           
99 Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji pǊƻƎǊŀƳƽǿ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ 
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101 hŎŜƴŀ ǎǘƻǇƴƛŀ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴƛŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿ ƛƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴȅŎƘ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ƻǎƛ L-LLL th Lƛ| Řƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ 
ǇǊƻƧŜƪǘƽǿΣ ŀōǎƻǊǇŎƧƛ ǏǊƻŘƪƽǿ Ȋ ¦ƴƛƛ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƧ ƻǊŀȊ ƛŘŜƴǘȅŦƛƪŀŎƧƛ ƻōǎȊŀǊƽǿ ǊȅȊȅƪŀ, Europejskie Centrum 
Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak 2012. 
102 YǿŜǎǘƛŀ ƻŘǿƻƱŀƵ ǿ ǘŀƪƛŎƘ ǎǇǊŀǿŀŎƘ ǳǊŜƎǳƭƻǿŀƴŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ǿ ƧŜŘƴŀƪƻǿȅ ǎǇƻǎƽō Řƭŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ  ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǿ 
ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿƛŜ ŦƛƴŀƴǎƻǿŜƧ нлмпς2020 w art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 
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widzenia beneficjent·w, jak i instytucji wdraŨajŃcych program byğaby zmiana wytycznych w zakresie 

dokumentowania rozeznania rynku dla wydatk·w o niskiej wartoŜci (rek. nr 72).  

KolejnŃ kwestiŃ jest poprawa kontakt·w miňdzy beneficjentem a instytucjami w systemie zarzŃdzania funduszami. 

Rekomendacje w tym obszarze dotyczyğy przejmowania przez pracownik·w instytucji roli konsultant·w 

wspierajŃcych beneficjent·w (rek. nr 83), moŨliwoŜci bezpoŜredniego kontaktu z pracownikami IW (w celu zmiany 

harmonogram·w realizacji projekt·w) (rek. nr 81), jak i poprawa kompetencji pracownik·w instytucji majŃcych 

kontakt z beneficjentami (rek. nr 84), w tym urzňdnik·w wykonujŃcych czynnoŜci z procedurami OOś (rek. nr 80).  

Najbardziej liczne w przypadku POIiś okazağy siň byĺ rekomendacje dotyczŃce zagadnieŒ zwiŃzanych z 

komunikacjŃ i informacjŃ. Dotyczyğy one m.in. jakoŜci informacji i optymalnych form komunikacji, kt·re umoŨliwiğyby 

beneficjentom ğatwy dostňp do informacji na temat programu (rek. nr 85-122). Respondenci wskazywali tu media 

branŨowe (portale branŨowe), na kt·rych moŨna zamieszczaĺ tematyczne opracowania, punkty informacyjne, lecz 

r·wnieŨ reportaŨe jako formň, kt·ra m.in. ze wzglňdu na sw·j emocjonalny charakter, dobrze trafia do odbiorc·w. 

Dla odmiany, ze wzglňdu na duŨy stopieŒ og·lnoŜci, za mniej skuteczne Ŧr·dğo informacji uznano konferencje. 

DobrŃ formň przekazywania informacji stanowiŃ r·wnieŨ wszelkiego rodzaju poradniki/podrňczniki, kt·re uğatwiğyby 

proces aplikowania, a po otrzymaniu dofinansowania r·wnieŨ realizacji projektu. W badaniach zalecano r·wnieŨ 

rozw·j telefonicznych centr·w informacyjnych, kt·re zwiňkszajŃ dostňpnoŜĺ do informacji o programie.  

Przy planowaniu dziağaŒ informacyjno-promocyjnych szczeg·lnŃ uwagŃ powinny zostaĺ objňte grupy potencjalnych 

beneficjent·w, kt·rym naleŨy komunikowaĺ gğ·wnie pragmatyczne aspekty uczestnictwa w programie, jak np. 

informacje o korzyŜciach, jeszcze przed realizacjŃ projektu (rek. nr 100-103, 105). Czňsto ci wğaŜnie odbiorcy 

oczekujŃ innych informacji w zakresie programu niŨ grupa beneficjent·w juŨ z niego korzystajŃcych. JednŃ z 

rekomendacji byğo r·wnieŨ szersze rozpowszechnianie wymiany informacji i dobrych praktyk w zakresie realizacji 

projekt·w z POIiś miňdzy beneficjentami (m.in. na szkoleniach, poprzez serwis internetowy, opracowujŃc 

podrňcznik dobrych praktyk). 

Szereg rekomendacji dotyczyğo kwestii szkoleŒ (rek. nr 123-145). Zasadne sŃ takŨe szkolenia, z naciskiem na 

praktyczne przekazywanie wiedzy i odchodzenie od teorii. Podczas szkoleŒ powinno siň r·wnieŨ kğaŜĺ nacisk na 

omawianie najczňŜciej popeğnianych bğňd·w, temat ten pojawiĺ powinien siň r·wnieŨ na stronach internetowych. 

Jako najbardziej optymalna wskazywana byğa formuğa warsztatowa. NaleŨy przy tym zadbaĺ o przejrzystoŜĺ 

materiağ·w udostňpnianych uczestnikom szkoleŒ, czy teŨ beneficjentom w og·le. Szkoleniom poŜwiňcono z resztŃ 

w tym bloku zagadnieŒ szereg rekomendacji, wskazujŃc m.in. tematy, jakie badani beneficjenci uznali za najbardziej 

istotne. WŜr·d nich szczeg·lny nacisk kğadziony byğ na zagadnienia zwiŃzane z zam·wieniami publicznymi, 

sprawozdawczoŜciŃ, kwalifikowalnoŜciŃ VAT oraz informowaniem o nieprawidğowoŜciach. Za niezwykle istotne 

uznano r·wnieŨ dostosowanie poziomu zaawansowania szkolenia do potrzeb beneficjent·w. CiekawŃ propozycjŃ, 

kt·ra choĺ dotyczyğa sektora szkolnictwa wyŨszego, mogğaby zostaĺ zaaplikowana w szerokim zakresie, byğo 

zaangaŨowanie w ramach szkolenia profesjonalnego moderatora, kt·ry poprowadziğby dyskusjň, poŜwiňconŃ 

wybranym problemom we wdraŨaniu projekt·w. Po szkoleniu wnioski z dyskusji byğyby opisane i rozesğane do 

wszystkich beneficjent·w. 

Powtarzağy siň rekomendacje dotyczŃce koniecznoŜci przeprowadzania analiz potrzeb szkoleniowych. Jako 

poŨŃdane wskazywano prowadzenie szkoleŒ (przynajmniej niekt·rych z nich) wyğŃcznie lub z udziağem 

pracownik·w IP oraz IP II (alternatywŃ byğoby monitorowanie przez nich przebiegu szkolenia, pod kŃtem rzetelnoŜci 

przekazywanych informacji). Takie szkolenia uznawano za najbardziej efektywne, jeŜli chodzi o pozyskanie 

informacji i interpretacji, kt·re nastňpnie rzeczywiŜcie przeğoŨŃ siň na wdraŨanie projektu. MoŨliwoŜĺ 

bezpoŜredniego, spersonalizowanego kontaktu beneficjent·w z urzňdnikami byğa teŨ jednŃ z rekomendacji 

wynikajŃcych z badaŒ, wğŃczajŃc w to propozycjň opracowania oferty doradztwa dla wnioskodawc·w ze strony 

Instytucji WdraŨajŃcych, wiňksze zaangaŨowanie kadr urzňd·w w interpretacjň zasad, np. opisanych w wytycznych, 

czy wrňcz ustanowienie koordynatora projektu, wspierajŃcego beneficjenta od poczŃtku realizacji projektu. 

Szereg rekomendacji (146-163) dotyczyğo rozwiniňcia elektronicznych form komunikacji, m.in. wskazujŃcych na 

koniecznoŜĺ popularyzacji strony internetowej www.pois.gov.pl. Serwis ten wskazany zostağ jako miejsce, gdzie 

powinny siň znaleŦĺ wszystkie aktualne i najistotniejsze, z punktu widzenia beneficjent·w, informacje o programie, 

                                                           
2014 r. o zasadach ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿƛŜ ŦƛƴŀƴǎƻǿŜƧ 
2014ςнлнл όǘȊǿΦ ǳǎǘŀǿŀ ǿŘǊƻȍŜƴƛƻǿŀύΦ 
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w tym r·wnieŨ wskaz·wki o charakterze praktycznym. Utworzenie w ramach strony internetowej forum 

dyskusyjnego, umoŨliwiğoby beneficjentom dostňp do eksperckich porad. W rekomendacjach podkreŜlano r·wnieŨ, 

Ũe pozostağe instytucje zaangaŨowane we wdraŨanie programu r·wnieŨ powinny kğaŜĺ nacisk, by informacje 

zawarte na prowadzonych przez nie stronach, byğy aktualne, ğatwo dostňpne i wyczerpujŃce. Dotyczy to r·wnieŨ 

tak prozaicznej kwestii jak aktualnoŜĺ danych teleadresowych. PoŨŃdane byğoby r·wnieŨ wypracowanie jednolitego 

systemu informujŃcego beneficjent·w o wszelkich zmianach zachodzŃcych w dokumentach lub przepisach 

prawnych, np. poprzez listň mailingowŃ, newsletter otrzymywany na pocztň elektronicznŃ lub informacje na 

stronach internetowych. ZresztŃ czňŜĺ rekomendacji z badaŒ dotyczyğa r·wnieŨ wzrostu znaczenia komunikacji 

poprzez e-mail, zar·wno jako Ŧr·dğa informacji, ale teŨ kanağu komunikacji z beneficjentem. 

Najmniej liczna, lecz wyodrňbniona ze wzglňdu na znaczenie tego zagadnienia, grupa rekomendacji dotyczyğa 

demarkacji (rek. nr 165-166). Na etapie tworzenia zasad podziağu interwencji miňdzy poziom krajowy i regionalny 

naleŨy zwracaĺ wiňkszŃ uwagň na to, czy zaproponowane rozgraniczenie wsparcia nie powodujŃ koniecznoŜci 

aplikowania o Ŝrodki na ten sam typ dziağaŒ, przez tň samŃ grupň beneficjent·w do r·Ũnych program·w. 

KoniecznoŜĺ aplikowania do r·Ũnych program·w na realizacjň zbliŨonych przedmiotowo zadaŒ jest z punktu 

widzenia beneficjent·w znacznym utrudnieniem. Niepowodzenie w pozyskaniu Ŝrodk·w na jeden z powiŃzanych 

projekt·w, wiŃŨe siň niekiedy z koniecznoŜciŃ znacznej modyfikacji plan·w inwestycyjnych103. Niezwykle bňdzie 

r·wnieŨ takie zaplanowanie prog·w wartoŜci projektu w przypadku demarkacji kwotowej, kt·ra nie zniechňci 

potencjalnych beneficjent·w do aplikowania. 

  

                                                           
103 Za: |ǊƽŘƻƪǊŜǎƻǿŀ ƻŎŜƴŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŎŜƭƽǿ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿȅŎƘ ȊŀƱƻȍƻƴȅŎƘ ǿ ·LLL tǊƛƻǊȅǘŜŎƛŜ th Lƛ|  Ƨŀƪƻ ƻŘǇƻǿƛŜŘȋ 
ƴŀ ǇƻǘǊȊŜōȅ ǊƻȊǿƻƧƻǿŜ ǎȊƪƻƭƴƛŎǘǿŀ ǿȅȍǎȊŜƎƻΣ ȊŀǇƻǘǊȊŜōƻǿŀƴƛŜ Ǌȅƴƪǳ ǇǊŀŎȅ ƴŀ ŀōǎƻƭǿŜƴǘƽǿ ƪƛŜǊǳƴƪƽǿ 
ǇǊƛƻǊȅǘŜǘƻǿȅŎƘ ƻǊŀȊ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŎŜƭƽǿ {ǘǊŀǘŜƎƛƛ [ƛȊōƻƵǎƪƛŜƧΣ EGO 2011, oraz YƻƳǇƭŜƳŜƴǘŀǊƴƻǏŏ ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŏ  
ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ƻŎƘǊƻƴȅ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ ǿ th Lƛ| όǇǊƛƻǊȅǘŜǘȅ L-±ύ Ȋ ǇǊƻƧŜƪǘŀƳƛ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻǿȅƳƛ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅƳƛ ǿ ǊŀƳŀŎƘ 
16 RPO, WPR, WPRyb, Fundeko 2012. 
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IV. KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020 A ZMNIEJSZANIE h./L+À9c 

5[! .9b9CL/W9b¢j² 

W ramach tej czňŜci badania przeprowadzono analizň zapis·w projekt·w wybranych krajowych program·w 

operacyjnych na lata 2014-2020104 pod kŃtem uwzglňdnienia w nich konkretnego planu dziağaŒ na rzecz 

zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w okresie 2014-2020 oraz zbieŨnoŜci zapis·w krajowych PO na lata 2014-

2020 w obszarze zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w z wynikami analizy rekomendacji zidentyfikowanych w 

tym raporcie. W trakcie analizy wykorzystano nie tylko wyniki analizy rekomendacji pochodzŃcych z raport·w 

ewaluacyjnych na lata 2007-2013, ale r·wnieŨ zapisy i rekomendacje ewaluacji ex-ante tych program·w 

sprawdzajŃc stopieŒ uwzglňdnienia rekomendacji z ewaluacji ex-ante w badanym obszarze w p·Ŧniejszych 

dostňpnych projektach program·w operacyjnych. Analiza projekt·w krajowych program·w operacyjnych 

przeprowadzona w okresie kwiecieŒ ï czerwiec 2014 roku zostağa uzupeğniona o ocenň ostatecznych wersji 

krajowych program·w operacyjnych przeprowadzonŃ w marcu 2015 roku. 

IV.1. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014 -2020 

W projekcie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (PO PW 2014-2020) z grudnia 2013 

roku105 znalazğy siň informacje dotyczŃce dotychczasowych i przyszğych dziağaŒ nakierowanych na zmniejszanie 

obciŃŨeŒ dla beneficjent·w. Zidentyfikowano najwaŨniejsze etapy generujŃce obciŃŨenia dla beneficjent·w tj. 

skğadanie wniosku o dofinansowanie, rozliczanie projektu, obowiŃzki sprawozdawcze i  kontrola projektu. W 

projekcie PO PW wskazano na dziağania zmierzajŃce do zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w dotyczŃce 

wprowadzenia systemu informatycznego umoŨliwiajŃcego elektroniczny kontakt z beneficjentami, rozbudowanie 

sieci punkt·w informatycznych dla poprawy dostňpu do informacji dla beneficjent·w oraz stworzenie jednego 

portalu internetowego dla wszystkich PO; wykorzystanie elastycznych form finansowania, w tym zaliczek i 

ryczağt·w; wprowadzenie uproszczeŒ w procedurach naboru i wyboru projekt·w oraz uproszczenie procesu 

sprawozdawczoŜci106.  

Dziağania te czňŜciowo pokrywajŃ siň z obszarami zidentyfikowanymi w niniejszym badaniu, w szczeg·lnoŜci w 

zakresie uproszczenia procedur wyboru projekt·w oraz usprawnienia procesu wyboru i kryteri·w wyboru projekt·w 

oraz zmniejszenia obowiŃzk·w sprawozdawczych. Kwestie zwiŃzane z finansowaniem projekt·w nie pojawiağy siň 

w analizowanych badaniach dotyczŃcych PO RPW na lata 2007-2013.  

Propozycje redukcji obciŃŨeŒ dla beneficjent·w sŃ na tyle og·lne, Ũe trudno na tym etapie stwierdziĺ, czy 

rekomendacje zawarte w analizowanych badaniach ewaluacyjnych zostanŃ uwzglňdnione w ramach tego planu 

zmniejszania obciŃŨeŒ.  

W raporcie koŒcowym z badania ewaluacyjnego ĂEwaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014-2020107ò pozytywnie oceniono spos·b analizy obciŃŨeŒ z punktu widzenia przedsiňbiorcy zawarty 

w projekcie PO PW oraz przedstawione dalsze propozycje zmniejszania obciŃŨeŒ. Szczeg·lnie zwr·cono uwagň 

na wagň kwestii zmniejszania obciŃŨeŒ zwiŃzanych z monitorowaniem, kt·re jest procesem najbardziej 

pracochğonnym i kosztownym z punktu widzenia beneficjent·w. W badaniu zaproponowano sposoby na 

ograniczenie ryzyka zwiŃzanego z uproszczeniem systemu monitorowania poprzez ciŃgğŃ wsp·ğpracň i kontakt 

miňdzy beneficjentem a opiekunem projektu108.  

W badaniu znalazğa siň tabela przedstawiajŃca spos·b redukcji obciŃŨeŒ administracyjnych oraz podsumowujŃca 

dotychczas wdroŨone rekomendacje w PO RPO wraz z propozycjami ich zastosowania w okresie 2014-2020. Skr·t 

tej tabeli przedstawiony jest poniŨej (tabela 6). 

                                                           
104 !ƴŀƭƛȊť ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴƻ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ ƪǿƛŜŎƛŜƵ - ŎȊŜǊǿƛŜŎ нлмп Ǌƻƪǳ ōƛƻǊŊŎ ǇƻŘ ǳǿŀƎť ȊŀǇƛǎȅ ŘƻǎǘťǇƴȅŎƘ ǿ ǘȅƳ 
ƳƻƳŜƴŎƛŜ ǿŜǊǎƧƛ ōŀŘŀƴȅŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ ƻǇŜǊŀŎȅjnych.  
105 Projekt Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-нлнл όth t²ύΣ ƎǊǳŘȊƛŜƵ нлмоΣ ǎΦун-83. 
106 Ibidem. 
107 wŀǇƻǊǘ ƪƻƵŎƻǿȅ Ȋ ōŀŘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƎƻ ǇǘΦ 9ǿŀƭǳŀŎƧŀ ŜȄ-ante projektu Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020, PSDB 2013, s. 92-102. 
108 Ibidem, s. 96 
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Tabela 6. Propozycje zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w zawarte w badaniu ewaluacyjnym ĂEwaluacja ex -ante 

projektu Program u Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020ò 

Rekomendowane uproszczenia  Planowane uproszczenia (zainicjowanie lub kontynuacja uproszczeŒ 
wdraŨanych w PO RPW) 

uzasadniona zamiana zaŜwiadczeŒ na 
oŜwiadczenia w procesie aplikowania i realizacji 
projekt·w oraz usprawnienia w kwestii 
formalnego przekazywania/uzupeğniania 
dokument·w 
 

RozwiŃzanie wprowadzone w PO RPW 2007-2013 
dot. braku wymogu kontrasygnaty skarbnika jst we wniosku aplikacyjnym, 
zğoŨenia podpisu na wniosku o dofinansowanie tylko na ostatniej stronie 
dokumentu wraz z pieczňciŃ, ustalenia katalogu zmian niewymagajŃcych 
aneksowania umowy o dofinansowanie; postuluje siň utrzymanie 
wprowadzonych rozwiŃzaŒ oraz analizň systemu i zastosowanie oŜwiadczeŒ w 
stosownych przypadkach 

rozliczenie wydatk·w w formie ryczağtu RozwiŃzanie zaplanowane do wdroŨenia w PO PW 2014-2020 

zastosowanie systemu preselekcji w procesie 
wyboru projekt·w do dofinansowania (tryb 
konkursowy) 

RozwiŃzanie moŨliwe do wdroŨenia w PO PW 2014-2020 
do rozwaŨenia i wytypowania dziağaŒ w odniesieniu do kt·rych instrument ten 
byğby zasadny 

moŨliwoŜĺ ğatwej korekty oczywistych 
omyğek (pisarskich, rachunkowych109) 
 

RozwiŃzanie wprowadzone w PO RPW 2007-2013 
dot. wniosk·w o dofinansowanie; postuluje siň utrzymanie wprowadzonych 
rozwiŃzaŒ oraz rozwaŨenie i zastosowanie podobnych uproszczeŒ na 
kolejnych etapach realizacji projektu 

wykluczenie podawania nieistotnych informacji / 
wykluczenie podawania tych samych informacji w 
r·Ũnych dokumentach przedstawianych tej samej 
instytucji/instytucji zaangaŨowanych we 
wdraŨanie PO PW 

RozwiŃzanie zaplanowane do wdroŨenia w PO PW 2014-2020 
 

zastosowanie uproszczeŒ w odniesieniu do 
projekt·w generujŃcych doch·d 

RozwiŃzanie moŨliwe do wdroŨenia w PO PW 2014-2020 
wdroŨenie przedmiotowego uproszczenia uzaleŨnione jest od ostatecznego 
brzmienia przepis·w regulujŃcych flat rate 

uelastycznienie systemu zaliczek RozwiŃzanie wprowadzone w PO RPW 2007-2013 
dot. zakresu przedstawionego w przedmiotowym rozdziale; postuluje siň  
utrzymanie wprowadzonych rozwiŃzaŒ 

dostosowanie wielkoŜci zabezpieczenia 
naleŨytego wykonania zobowiŃzaŒ 

RozwiŃzanie wprowadzone w PO RPW 2007-2013 
dot. odstŃpienia od wymogu wnoszenia zabezpieczenia przez beneficjent·w 
naleŨŃcych do sektora finans·w publicznych, a w przypadku pozostağych typ·w 
beneficjent·w zabezpieczenie ustalono w wysokoŜci co najmniej r·wnowartoŜci 
najwyŨszej zaliczki okreŜlonej w umowie; postuluje siň 
utrzymanie wprowadzonych rozwiŃzaŒ 

dostarczanie jedynie najbardziej potrzebnych 
dokument·w w zaleŨnoŜci od etapu realizacji 
projektu 

RozwiŃzanie wprowadzone w PO RPW 2007-2013 
dot. umoŨliwienia dostarczania przez wnioskodawc·w jak najwiňkszej liczby 
dokument·w po etapie skğadania wniosku o dofinansowanie, umoŨliwienie 
wskazania w harmonogramie projektu dziağaŒ zrealizowanych przed poczŃtkiem 
okresu kwalifikowalnoŜci; postuluje siň utrzymanie wprowadzonych rozwiŃzaŒ 
oraz zastosowanie podobnych uproszczeŒ na 
kolejnych etapach realizacji projektu 

wprowadzenie usprawnieŒ 
instytucjonalnych/pracowniczych 

RozwiŃzanie wprowadzone w PO RPW 2007-2013 
dot. moŨliwoŜci przesuwania pracownik·w dokonujŃcych oceny formalnej 
pomiňdzy r·Ũnymi dziağaniami; postuluje siň utrzymanie wprowadzonych 
rozwiŃzaŒ oraz zastosowanie innych, podobnych rozwiŃzaŒ 

tworzenie wytycznych/poradnik·w dot. najbardziej 
newralgicznych przepis·w (np. z zakresu prawa 
zam·wieŒ publicznych) dla pracownik·w instytucji 
wdraŨajŃcych PO PW (jako zağŃcznik do instrukcji 
wykonawczych ujednolicajŃcych i usp·jniajŃcych 
przyszğe decyzje wydawane w tych 
samych/podobnych sprawach) 

RozwiŃzanie wprowadzone w PO RPW 2007-2013 
dot. przygotowywania wykazu najczňŜciej pojawiajŃcych siň nieprawidğowoŜci w 
zam·wieniach publicznych oraz list sprawdzajŃcych do kontroli; postuluje siň 
utrzymanie wprowadzonych rozwiŃzaŒ oraz obejmowanie nimi innych obszar·w, 
kt·re zostanŃ zidentyfikowane jako Ŧr·dğo popeğnianych pomyğek/sprzecznych 
interpretacji wydawanych pracownik·w instytucji 

harmonizacja wymog·w informacyjnych z innymi 
obowiŃzkami informacyjnymi 
(m.in. usuniňcie niepotrzebnych formularzy, 
kontroli lub wymog·w w zakresie informacji) 

RozwiŃzanie zaplanowane do wdroŨenia w PO PW 2014-2020 
dot. wprowadzenia Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014- 
przechowywanie dokument·w projektowych w systemie 

dostosowanie zakresu i formy 
przekazywania informacji 

RozwiŃzanie wprowadzone w PO RPW 2007-2013 
dot. usprawnieŒ w zakresie wypeğniania przez beneficjent·w ankiet 
monitorowania, w przypadku kt·rych m.in. usp·jniono terminy przekazywania 
ankiet, sprawdzono ich metodologicznŃ poprawnoŜĺ, w tym poziom 
przejrzystoŜci, zweryfikowano zakres przekazywanych danych, wprowadzono 
jednolity format i zastosowano elektroniczne narzňdzia; postuluje siň utrzymanie 
wprowadzonych rozwiŃzaŒ oraz zastosowanie innych, podobnych rozwiŃzaŒ 

gromadzenie peğnych danych nt. projekt·w w 
systemach informatycznych dostňpnych do 
wsp·lnego korzystania przez wszystkie 
kom·rki/instytucje zaangaŨowane we wdraŨanie 
PO PW. 

RozwiŃzanie zaplanowane do wdroŨenia w PO PW 2014-2020 
dot. wprowadzenia Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014 

udostňpnianie formularzy i RozwiŃzanie zaplanowane do wdroŨenia w PO PW 2014-2020 

                                                           
109 ¢ŀƪƛŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ ȊƻǎǘŀƱƻ ǿǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ŀǊǘΦ пм ǳǎǘŀǿȅ Ȋ Řƴƛŀ мм ƭƛǇŎŀ нлмп ǊΦ ƻ ȊŀǎŀŘŀŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ 
ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ Ǉƻƭƛǘȅƪƛ ǎǇƽƧƴƻǏŎƛ ŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿƛŜ ŦƛƴŀƴǎƻǿŜƧ нлмпςнлнл όǘȊǿΦ ǳǎǘŀǿŀ ǿŘǊƻȍŜƴƛƻǿŀύ 
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innych danych w Internecie dot. wprowadzenia Centralnego Systemu Informatycznego SLl 2014 

dalsza cyfryzacja wymiany informacji z 
beneficjentem w cağym cyklu realizacji 
projektu (generator wniosk·w, 
elektroniczna wymiana dokumentacji z 
pracownikami instytucji) 

RozwiŃzanie wprowadzone w PO RPW 2007-2013 
dot. uproszczeŒ polegajŃcych na skğadaniu wniosk·w o dofinansowanie na 
elektronicznym formularzu wniosk·w zamieszczonych na platformie epuap w 
przypadku niekt·rych dziağaŒ; postuluje siň kontynuowanie zastosowanych 
uproszczeŒ oraz wprowadzanie kolejnych rozwiŃzaŒ informatycznych 
usprawniajŃcych obieg dokumentacji/informacji miňdzy beneficjentami a 
instytucjami 

prowadzenie szkoleŒ dla beneficjent·w w 
zakresie obowiŃzk·w administracyjnych 
wynikajŃcych z realizacji umowy o 
dofinansowanie 

RozwiŃzanie wprowadzone w PO RPW 2007-2013 
dot. organizacji szkoleŒ dla beneficjent·w, akcji informacyjnej w tym takŨe z 
przepis·w Ăokoğoprogramowychò: prawo zam·wieŒ publicznych, pomoc publiczna 
etc.; postuluje siň kontynuowanie prowadzonych dziağaŒ przy jednoczesnym 
przyjňciu zağoŨenia operowania korzyŜciami (a nie procedurami) wynikajŃcymi z 
realizacji projektu oraz uŜwiadamiania o 
obowiŃzkach wiŃŨŃcych siň z realizacjŃ projektu 

stworzenie kompleksowych instrukcji dla 
beneficjent·w 

RozwiŃzanie wprowadzone w PO RPW 2007-2013 
dot. opracowanych zaleceŒ do studium wykonalnoŜci; postuluje siň stworzenie 
podrňcznika/instrukcji dotyczŃcych innych element·w, zawierajŃcych wskaz·wki 
dotyczŃce interpretacji przepis·w; w przypadku tworzenia podrňcznik·w/instrukcji 
postuluje siň wprowadzenie quasi konsultacji spoğecznych (weryfikacja potrzeb 
beneficjent·w). 

budowa sieci informacyjnej rozwiŃzanie zaplanowane do wdroŨenia w PO PW 2014-2020 
dot. wprowadzenia Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014 

ťr·dğo: ĂEwaluacja ex -ante projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020ò, PSDB, s. 98-101. 

W badaniu ex ante PO PW 2014-2020 znalazğa siň r·wnieŨ propozycja usystematyzowania pracy nad redukcjŃ 

obciŃŨeŒ administracyjnych przez realizacjň procesu skğadajŃcego siň z kilku etap·w: identyfikacji obciŃŨeŒ, ich 

klasyfikacji, redukcji oraz monitorowania efektywnoŜci podjňtych dziağaŒ m.in. przez wiňksze zaangaŨowanie KM 

PO w zmniejszanie obciŃŨeŒ dla beneficjent·w.  

Ostateczna wersja PO PW, przyjňta przez Komisjň EuropejskŃ, w niewielkim stopniu odbiega od projektu PO PW 

z grudnia 2013 roku. W ostatecznej wersji programu pojawiğy siň nowe og·lne stwierdzenia dotyczŃce kontynuacji  

dziağaŒ na rzecz zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w w okresie 2014-2020 w tych obszarach, kt·re wynikajŃ 

z uregulowaŒ krajowych. PodkreŜlono r·wnieŨ, Ũe Ăsystem wdraŨania Ŝrodk·w UE 2014-2020 zostağ zaplanowany 

w ten 

spos·b, aby kontynuowaĺ  pozytywne  dziağania  redukujŃce  obciŃŨenia  dla  beneficjent·w  i  poprawiajŃce  ich  

zdolnoŜĺ  instytucjonalnŃ110ò. Wskazano r·wnieŨ, Ũe problemy pojawiajŃce w trakcie realizacji program·w bňdŃ na 

bieŨŃco eliminowane (podobnie jak w minionych perspektywach finansowych). Podobne zapisy znalazğy siň w 

innych krajowych programach operacyjnych (np. PO PC 2014-2020). W rozdziale PO PW odnoszŃcym siň do 

redukcji obciŃŨeŒ dla beneficjent·w brak jest odwoğaŒ do ewaluacji ex ante tego programu. Podobnie jak w 

przypadku projektu PO PW z grudnia 2013 roku moŨna stwierdziĺ, Ũe propozycje dziağaŒ na rzecz zmniejszania 

obciŃŨeŒ dla beneficjent·w sŃ na tyle og·lne, Ũe trudno na tym etapie stwierdziĺ, czy rekomendacje zawarte w 

analizowanych badaniach ewaluacyjnych zostanŃ uwzglňdnione w trakcie realizacji tego programu.  

 

IV.2. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWčJ NA LATA 2014-2020 

W sekcji 10: ĂRedukcja obciŃŨeŒ administracyjnych z punktu widzenia beneficjentaò projektu Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw·j111, najwiňcej miejsca poŜwiňcono na opis uproszczeŒ wdroŨonych w 

okresie 2007 ï 2013. Taki opis sugeruje, Ũe wdroŨone dotychczas w ramach PO KL uproszczenia sŃ wystarczajŃce 

i wystarczy je kontynuowaĺ w okresie 2014-2020. Listň szczeg·ğowych rozwiŃzaŒ wprowadzonych w okresie 2007-

2013 zaprezentowanych w projekcie PO WER przedstawia ramka 3. 

Ramka 3. Uproszczenia wprowadzone w okresie 2007 -2013 dla beneficjent·w PO KL 

¶ Rezygnacja ze stawiania projektodawcom wymogu skğadania wraz z wnioskiem o dofinansowanie dodatkowych 
zağŃcznik·w. Potwierdzanie informacji podanych w formularzu aplikacyjnym przez projektodawcň jedynie poprzez 
zğoŨenie stosownego oŜwiadczenia i ich weryfikowanie dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. 

                                                           
110 Program Operacyjny Polska Wschodnia, ostateczna wersja z 16 grudnia 2014 r.,  s. 74 
111 tǊƻƎǊŀƳ hǇŜǊŀŎȅƧƴȅ ²ƛŜŘȊŀ 9ŘǳƪŀŎƧŀ wƻȊǿƽƧΣ  ǿŜǊǎƧŀ Ȋ у ǎǘȅŎȊƴƛŀ нлмп ǊΦΣ ǎΦ мпу - 149  
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¶ Wprowadzenie zobowiŃzania Instytucji OrganizujŃcych Konkurs do umoŨliwiania wnioskodawcom jako minimum 
dokonywania uzupeğniania lub poprawy zğoŨonego wniosku w zakresie niezmieniajŃcym jego treŜci (np. w sytuacji 
braku na wniosku odpowiedniej pieczňci lub podpisu). Instytucje OrganizujŃce Konkurs mogğy r·wnieŨ w 
dokumentacji konkursowej rozszerzyĺ moŨliwoŜĺ uzupeğnienia lub korekty wniosku na etapie oceny formalnej o 
zakres zmieniajŃcy treŜĺ wniosku.  

¶ Instytucjom OrganizujŃcym Konkurs dano moŨliwoŜĺ okreŜlenia w dokumentacji konkursowej dla danego konkursu, 
Ũe wniosek o dofinansowanie moŨna skğadaĺ drogŃ elektronicznŃ za poŜrednictwem elektronicznej platformy usğug 
administracji publicznej (ePUAP) lub w inny r·wnowaŨny spos·b pozwalajŃcy na potwierdzenie toŨsamoŜci osoby 
skğadajŃcej/os·b skğadajŃcych wniosek.  

¶ Uproszczenie metodologii rozliczania koszt·w poŜrednich za pomocŃ ryczağtu.  

¶ Opracowanie szczeg·ğowego katalogu bğňd·w moŨliwych do poprawiania samodzielnie przez pracownika 
weryfikujŃcego wniosek o pğatnoŜĺ.  

¶ UmoŨliwienie r·wnieŨ instytucjom zaangaŨowanym we wdraŨanie PO KL zwolnienia beneficjent·w z obowiŃzku 
przekazywania wyciŃg·w bankowych wraz z wnioskiem o pğatnoŜĺ.  

ťr·dğo: PO WER wersja z 8 stycznia 2014 r., s. 148 ï 149 

W projekcie PO WER ustawodawca powoğuje siň na wyniki badania ĂOcena systemu zarzŃdzania i wdraŨania PO 

KL 2007-2013ò, jako na dow·d, Ũe zmiany wprowadzone w PO KL znacznie poprawiğy zarzŃdzanie i wdraŨanie.112 

W zakresie planowanych na okres 2014 ï 2020 uproszczeŒ wymieniono w projekcie PO WER tylko jedno: 

¶ Ăzmniejszenie obciŃŨeŒ administracyjnych dla beneficjent·w o niŨszym potencjale poprzez wprowadzenie 

moŨliwoŜci realizowania, na uproszczonych w stosunku do standardowych procedur zasadach, 

mikroprojekt·w w zakresie innowacji spoğecznych w ramach IV osi priorytetowej Innowacje spoğeczne i 

wsp·ğpraca ponadnarodowa.113ò 

Ponadto, zauwaŨono, Ũe ze wzglňdu na prawne uwarunkowania nie ma moŨliwoŜci zmniejszenia obciŃŨeŒ 

administracyjnych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych uczestnik·w projekt·w realizowanych w 

ramach EFS. 

Oznacza to, Ũe projekt PO WER nie odnosi siň bezpoŜrednio do Ũadnej ze zidentyfikowanej w ramach niniejszego 

projektu rekomendacji pochodzŃcych z przeprowadzonych ewaluacji, jako do dziağaŒ upraszczajŃcych, kt·re 

podjňte zostanŃ w okresie 2014-2020. JednakŨe nie moŨna wykluczyĺ, Ũe wymienione w zağŃczniku nr 4 

rekomendacje znajdŃ swoje odzwierciedlenie w Szczeg·ğowym Opisie Priorytet·w PO WER, regionalnych 

programach operacyjnych lub innych dokumentach programowych. Z drugiej strony takie ujňcie tematu 

zmniejszania obciŃŨeŒ administracyjnych dla beneficjent·w, jakie zastosowano w PO WER, polegajŃce na 

skupieniu siň na uproszczeniach juŨ wdroŨonych bez kompleksowego odniesienia siň do uproszczeŒ planowanych 

jest niewystarczajŃce z punktu widzenia potrzeb beneficjent·w.  

W ostatecznej wersji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw·j z 17 grudnia 2014 r. tekst sekcji 10. 

Redukcja obciŃŨeŒ administracyjnych z punktu widzenia beneficjenta jest identyczny z tekstem z wersji ze stycznia 

2014 r. Nie wprowadzono Ũadnych zmian, merytorycznych ani formalnych, w stosunku do tekstu sekcji 10 z projektu 

PO WER, co oznacza Ũe zastrzeŨenia odnoszŃce siň do projektu Programu pozostajŃ aktualne.  

W raporcie koŒcowym ĂOcena szacunkowa (ex-ante) projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw·j 

(PO WER)ò114 jako obciŃŨenia administracyjne wystňpujŃce w okresie 2007-2013 m.in.: 

¶ dğugi czas weryfikacji wniosk·w o pğatnoŜĺ oraz nieprzestrzeganie zağoŨonych termin·w na ich 

ocenň, 

¶ wydğuŨajŃce siň procedury przetargowe, 

¶ przedğuŨanie czasu ogğoszenia wynik·w konkursu do czasu podpisania umowy, 

                                                           
112 tǊƻƎǊŀƳ hǇŜǊŀŎȅƧƴȅ ²ƛŜŘȊŀ 9ŘǳƪŀŎƧŀ wƻȊǿƽƧΣ  ǿŜǊǎƧŀ Ȋ у ǎǘȅŎȊƴƛŀ нлмп ǊΦΣ ǎΦ мпуΦ 
113 Program OperaŎȅƧƴȅ  ²ƛŜŘȊŀ 9ŘǳƪŀŎƧŀ wƻȊǿƽƧΣ ǿŜǊǎƧŀ Ȋ у ǎǘȅŎȊƴƛŀ нлмп ǊΦΣ ǎΦ мпу ς 149. 
114 Raport koƵŎƻǿȅ Ȋ ōŀŘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƎƻ ǇǘΦ αOcena szacunkowa (ex-ante) projektu Programu Operacyjnego 
²ƛŜŘȊŀ 9ŘǳƪŀŎƧŀ wƻȊǿƽƧ όth ²9wύέΣ ICF GHK Polska Sp. z o.o., s. 72-75. 
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¶ wydğuŨanie procesu oceny wniosk·w konkursowych, 

¶ przepisy prawa uniemoŨliwiajŃce lub znaczŃco utrudniajŃce realizacjň poszczeg·lnych 

przedsiňwziňĺ finansowanych z EFS oraz trudnoŜci wynikajŃce w interpretacji i stosowania 

przepis·w prawa, 

¶ trudnoŜci wynikajŃce z niskiej skutecznoŜci danej polityki publicznej, czňsto o charakterze 

systemowym, 

¶ iloŜĺ i skomplikowanie procedur, jak i zbyt duŨa czňstotliwoŜĺ zmian wprowadzanych w procedurach 

realizacji Programu115. 

W ewaluacji ex-ante badacze wskazali r·wnieŨ na zagadnienia zdefiniowane w niniejszym projekcie, tj. skupienie 

siň na formalnoŜciach kosztem kwestii merytorycznych, brak odpowiednich kompetencji ekspert·w do oceny 

projekt·w, zwğaszcza w dziedzinach specjalistycznych, problem nagğych zmian w przepisach zachodzŃcych w 

trakcie realizacji projekt·w, niedostateczne kompetencje merytoryczne po stronie pracownik·w obsğugujŃcych 

projekty w Instytucjach PoŜredniczŃcych, szczeg·lnie w zakresie nadmiernego skupiania siň na formalnoŜciach, a 

niekiedy r·wnieŨ polegajŃce na nieznajomoŜci dziedzin, w kt·rych realizowano projekty. 

W badaniu wskazano, Ũe poddany ewaluacji ex ante projekt PO WER116 wymieniağ tylko jedno obciŃŨenie 

administracyjne, tj. obciŃŨenie zwiŃzane z koniecznoŜciŃ przetwarzania danych osobowych uczestnik·w projekt·w 

realizowanych w ramach Programu. Autorzy ewaluacji ex-ante zauwaŨajŃ, Ũe wymienione w PO WER obciŃŨenia 

nie sŃ wyczerpujŃce, wskazujŃ ponadto dwie istotne kwestie, jako kierunek dla dalszych prac: 

¶ DŃŨenie do uproszczenia wszystkich etap·w cyklu Ũycia projektu, tzn. od momentu aplikowania i 

wyboru projektu po jego monitorowanie i rozliczanie, przy czym formalnoŜci powinny byĺ ograniczane 

na rzecz czasu poŜwiňcanego na dziağania merytoryczne. 

¶ Zbyt duŨa liczba zmian i mnoŨenie procedur stanowiŃ istotne obciŃŨenie administracyjne117. 

Ewaluatorzy podnosili takŨe sğusznie, Ũe istniejŃ r·wnieŨ liczne czynniki zewnňtrzne, niezaleŨne od programu, kt·re 

wpğywajŃ na obciŃŨenia beneficjent·w tj. spos·b funkcjonowania polskiej administracji publicznej czy obowiŃzujŃce 

przepisy prawa. W ewaluacji brak bardziej konkretnych propozycji wprowadzenia uproszczeŒ dla beneficjent·w 

tego programu w latach 2014-2020, jednakŨe zasygnalizowane kierunki zmian zawarte w ewaluacji ex-ante nie 

zostağy uwzglňdnione w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozw·j. 

 

IV.3. PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWčJ NA LATA 2014-2020 

Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw·j na lata 2014-2020118 (PO IR) odnosi siň 

przede wszystkim do uproszczeŒ administracyjnych proponowanych przez Komisjň EuropejskŃ oraz wymienia 

konkretne uproszczenia zamieszczone w projekcie PO IR119., kt·rych zakres jest identyczny, jak w projekcie PO 

PW. tj. wprowadzenie systemu informatycznego umoŨliwiajŃcego elektroniczny kontakt z beneficjentami, 

rozbudowanie sieci punkt·w informatycznych dla poprawy dostňpu do informacji dla beneficjent·w oraz stworzenie 

jednego portalu internetowego dla wszystkich PO; wykorzystanie elastycznych form finansowania, w tym zaliczek 

i ryczağt·w; wprowadzenie uproszczeŒ w procedurach naboru i wyboru projekt·w oraz uproszczenie procesu 

sprawozdawczoŜci W projekcie PO IR, co odnotowujŃ ewaluatorzy, znalazğa siň takŨe zapowiedŦ regularnego 

monitorowania potencjalnych obszar·w problematycznych w celu eliminowania zidentyfikowanych przeszk·d i 

utrudnieŒ dla beneficjent·w. Takie ujňcie tematyczne oraz bieŨŃce monitorowanie i korygowanie utrudnieŒ dla 

beneficjent·w naleŨy oceniĺ pozytywnie. Niemniej propozycje redukcji obciŃŨeŒ dla beneficjent·w sŃ na tyle 

og·lne, Ũe trudno na tym etapie stwierdziĺ, czy rekomendacje zawarte w analizowanych badaniach ewaluacyjnych 

                                                           
115 Ibidem.  
116 9ǿŀƭǳŀŎƧƛ ǇƻŘƭŜƎŀƱŀ ǿŜǊǎƧŀ th ²9w Ȋ czerwca i lipca 2013 roku.  
117 Raport koƵŎƻǿȅ Ȋ ōŀŘŀƴƛŀ ŜǿŀƭǳŀŎȅƧƴŜƎƻ ǇǘΦ αOcena szacunkowa (ex-ante) projektu Programu Operacyjnego 
²ƛŜŘȊŀ 9ŘǳƪŀŎƧŀ wƻȊǿƽƧ όth ²9wύέΣ ICF GHK Polska Sp. z o.o., s. 75. 
118 Ewaluacja ex-ŀƴǘŜ ǇǊƻƧŜƪǘǳ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ LƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴȅ wƻȊǿƽƧ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020, PSDB 2014. 
119 tǊƻƧŜƪǘ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ LƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴȅ wƻȊǿƽƧ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020 ze stycznia 2014 r. 
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zostanŃ uwzglňdnione na dalszych etapach przygotowywania dokument·w wdroŨeniowych dla PO IR na lata 2014-

2020. Co do oceny stopnia uwzglňdnienia rekomendacji bardziej szczeg·ğowych bňdzie trzeba zaczekaĺ do 

opracowania Szczeg·ğowego Opisu Priorytet·w i szczeg·ğowych wytycznych.  

NaleŨy jednak zwr·ciĺ uwagň na brak w projekcie PO IR informacji o uproszczeniu procedur Ŝrodowiskowych, co 

jak wskazano powyŨej jest Ŧr·dğem wielu problem·w po stronie zar·wno beneficjent·w i wnioskodawc·w, jak i 

urzňdnik·w. Na ten element zwr·cili r·wnieŨ uwagň autorzy ewaluacji ex-ante Programu piszŃc: ĂrozwaŨenia 

wymaga zasadnoŜĺ dokonywania sformalizowanej oceny oddziağywania na Ŝrodowisko planowanych do realizacji 

w ramach PO IR przedsiňwziňĺ. Wydaje siň, iŨ w odniesieniu do takich typ·w projekt·w jakich dofinansowanie 

przewiduje PO IR dokonywanie kaŨdorazowo wspomnianej oceny jest zbňdne- prowadziğoby niewŃtpliwie do 

wydğuŨenia procesu selekcji jak r·wnieŨ stağoby w sprzecznoŜci z og·lnymi zasadami redukcji obciŃŨeŒ 

administracyjnych. Bardziej zasadnym w opinii ewaluatora byğoby zastŃpienie oceny dokonywanej przez ekspert·w 

oŜwiadczeniami beneficjent·w dotyczŃcymi pozytywnego/neutralnego wpğywu projektu na Ŝrodowisko. Ocena 

oddziağywania na Ŝrodowisko prowadzona przez niezaleŨnych ekspert·w mogğaby zostaĺ ograniczona wyğŃcznie 

do projekt·w stricte inwestycyjnych (np. projekty z Mapy Drogowej)ò120. Ewaluatorzy oceniajŃ zapisy projektu PO 

IR odnoŜnie redukcji obciŃŨeŒ administracyjnych dla beneficjent·w pozytywnie, jako odpowiadajŃce na gğ·wne 

zidentyfikowane w tym zakresie potrzeby, proponujŃc dodatkowo Ăwyeliminowanie koniecznoŜci podawania tych 

samych informacji/ przeprowadzania kilku kontroli w kr·tkim czasie u tego samego beneficjenta.ò121 

W ostatecznej wersji PO IR ze stycznia 2015 r.122 w rozdziale poŜwiňconym zmniejszaniu obciŃŨeŒ 

administracyjnych dla beneficjent·w wprowadzono niewielkie zmiany natury redakcyjnej, czňŜciowo aby uniknŃĺ 

powt·rzeŒ w tekŜcie. Zmiany polegağy na usuniňciu z wersji ostatecznej nastňpujŃcych zapis·w zamieszczonych 

w projekcie Programu: 

¶ ĂNiemniej, naleŨy zauwaŨyĺ, Ũe zdecydowana wiňkszoŜĺ obowiŃzk·w nakğadanych na beneficjenta 

wynika wprost z przepis·w prawa unijnego (rozporzŃdzenia ramowego i rozporzŃdzeŒ funduszowych) lub 

jest ich konsekwencjŃ. W zwiŃzku z tym pole do redukcji obciŃŨeŒ w tym zakresie jest niewielkie.ò123 

¶ ĂPodkreŜliĺ naleŨy, Ũe ww. uproszczenia zostağy wprowadzone juŨ na etapie programowania wsparcia. 

Natomiast w stosunku wszelkich innych obszar·w problemowych, zidentyfikowanych w trakcie realizacji 

program·w, bňdŃ podejmowane bieŨŃce dziağania eliminujŃce Ŧr·dğa problem·w (wzorem minionych 

perspektyw finansowych).ò124 

¶ ĂFundusze europejskie majŃ pozytywny wpğyw na prowadzenie dziağalnoŜci gospodarczej w Polsce, 

stanowiŃc dodatkowe Ŧr·dğo pozyskiwania kapitağu.ò125 

NaleŨy jednak podkreŜliĺ, Ũe wprowadzone zmiany, ze wzglňdu na sw·j czysto redakcyjny charakter, nie majŃ 

znaczenia dla kwestii zmniejszania obciŃŨeŒ administracyjnych dla beneficjent·w, ani nie odnoszŃ siň do 

konkretnych zastrzeŨeŒ zgğaszanych w ewaluacji ex-ante. Podobnie jak w pozostağych Programach Operacyjnych 

w ostatecznej wersji PO IR utrzymano zapisy o regularnej ocenie ĂobciŃŨeŒ administracyjnych nakğadanych na 

beneficjent·w oraz dziağaŒ sğuŨŃcych zmniejszeniu obciŃŨeŒ administracyjnych i rozpowszechnianiu dobrych 

praktyk w ramach systemu monitorowania i sprawozdawczoŜci.ò126 Potwierdzono r·wnieŨ zasadň podejmowania 

przez instytucje bieŨŃcych dziağaŒ eliminujŃcych Ŧr·dğa problem·w, jeŨeli zostanŃ zidentyfikowane inne obszary 

problemowe podczas realizacji Programu. 

IV.4. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014 -2020 

W samym projekcie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020127 zapisy na temat propozycji 

redukcji obciŃŨeŒ administracyjnych sŃ bardzo og·lnikowe, mağo precyzyjne i nie wskazujŃ, jakie konkretnie 

                                                           
120 Ewaluacja ex-ante ǇǊƻƧŜƪǘǳ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ LƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴȅ wƻȊǿƽƧ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020, PSDB 2014, s. 110 
121 Ewaluacja ex-ŀƴǘŜ ǇǊƻƧŜƪǘǳ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ LƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴȅ wƻȊǿƽƧ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020, PSDB 2014, s. 133 
122 tǊƻƎǊŀƳ hǇŜǊŀŎȅƧƴȅ LƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴȅ wƻȊǿƽƧ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп ς 2020 ze stycznia 2015 r,, pkt 10 ½ƳƴƛŜƧǎȊŀƴƛŜ ƻōŎƛŊȍŜƵ 
ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ Řƭŀ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ, s. 186 ς 188.  
123 tǊƻƧŜƪǘ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ  LƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴȅ wƻȊǿƽƧΣ ǿŜǊǎƧŀ ȊŜ ǎǘȅŎȊƴƛŀ нлмп ǊΦΣ ǎΦ ммф 
124Ibidem,. s. 120. 
125 Ibidem. 
126 Program Operacyjny Inteligentny RƻȊǿƽƧ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп ς 2020 ze stycznia 2015 r., s. 188. 
127 Projekt Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wersja z 8 stycznia 2014 roku, s. 64-65. 



 

43 
 
 

dziağania zostanŃ podjňte. Zapisano tylko, Ũe w ramach perspektywy 2014 ï 2020 bňdŃ kontynuowane Ăpozytywne 

dziağania redukujŃce obciŃŨenia dla beneficjent·w i poprawiajŃce ich zdolnoŜĺ instytucjonalnŃ (np. wsparcie 

doradcze w zakresie przygotowania projekt·w pozakonkursowych). W odniesieniu do obszaru TIK, na etapie 

wdraŨania POPC wykorzystane zostanŃ wnioski i rekomendacje zgğaszane przez partner·w spoğeczno-

gospodarczych oraz instytucje zaangaŨowane w realizacje tego typu projekt·w, formuğowane w toku prac 

przygotowawczych nad programem, w tym m.in. Komitetu Wykonawczego Memorandum w sprawie wsp·ğpracy na 

rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych w zakresie barier inwestycyjnych a takŨe 

doŜwiadczenia ubiegğych perspektyw.ò128  

ZağoŨono r·wnieŨ, iŨ w trakcie realizacji PO PC 2014-2020 podejmowane bňdŃ dziağania eliminujŃce problemy i 

utrudnienia dla beneficjent·w. W projekcie PO PC na lata 2014-2020 znajduje siň r·wnieŨ wykaz uproszczeŒ 

wprowadzonych w latach 2007-2013 w ramach PO IG i PO RPW oraz RPO bez informacji na temat moŨliwych 

nowych uproszczeŒ w okresie 2014-2020. Wykaz dotychczas wprowadzonych uproszczeŒ odnosi siň czňŜciowo 

do opisu inicjatyw podejmowanych w celu wsp·lnej identyfikacji problem·w i poszukiwaniu ich rozwiŃzaŒ oraz 

wymianie wiedzy i doŜwiadczeŒ, a nie do podjňtych dziağaŒ upraszczajŃcych proces aplikowania o Ŝrodki funduszy 

przez beneficjent·w i proces wdraŨania projekt·w.  Taki spos·b opisu zagadnienia zmniejszania obciŃŨeŒ 

administracyjnych dla beneficjent·w nie pozwala na sprawdzenie, czy instytucja zarzŃdzajŃca PO PC zamierza 

rzeczywiŜcie uwzglňdniĺ w okresie 2014-2020 rekomendacje sformuğowane w badaniach ewaluacyjnych dla 

perspektywy 2007 ï 2013.  

W ewaluacji ex-ante PO PC129, ewaluatorzy proponujŃ przede wszystkim nastňpujŃce dziağania, jako najlepiej 

prowadzŃce do zmniejszenia obciŃŨeŒ administracyjnych: ĂdalszŃ informatyzacjň i uproszczenie procedur, w tym 

umoŨliwienie przesyğania dokumentacji projektowej wyğŃcznie w wersji elektronicznej oraz promowanie wsp·ğpracy 

pomiňdzy beneficjentami realizujŃcymi podobne projektyò130. Wedğug ewaluator·w Ăprzesyğanie informacji drogŃ 

elektronicznŃ mogğoby odbywaĺ siň np. za poŜrednictwem formularzy przez specjalny portal dla beneficjent·w na 

stronie www, udostňpnianych wyğŃcznie dla beneficjent·w. Odpowiednie przygotowanie aplikacji umoŨliwiğoby nie 

tylko automatyczny import danych do systemu monitorujŃcego, lecz takŨe mogğoby umoŨliwiĺ beneficjentom 

generowanie zestawieŒ por·wnujŃcych stan rzeczywisty ze stanem planowanym projekt·w w zakresie postňpu 

finansowego i rzeczowegoò131. W ewaluacji przedstawiono takŨe proponowane przez badanych beneficjent·w 

uproszczenia, kt·re w duŨej mierze pokrywajŃ siň z rekomendacjami zidentyfikowanymi w ramach niniejszego 

projektu. 

Ostateczna wersja PO PC, przyjňta przez Komisjň EuropejskŃ w dniu 5 grudnia 2014 roku, uzupeğniona zostağa w 

stosunku do ocenianego projektu programu o wykaz barier o charakterze proceduralnym i administracyjnym 

utrudniajŃcych przygotowanie bŃdŦ realizacjň dofinansowywanych projekt·w. W wersji tej wskazano r·wnieŨ na 

uproszczenia wprowadzane w Ũycie w okresie 2007-2013 w ramach PO KL. Zaznaczono, Ũe dotychczas zebrane 

doŜwiadczenia zwiŃzane z wprowadzaniem uproszczeŒ dla beneficjent·w Ũycie w ramach PO IG, RPO, PO RPW 

i PO KL ĂzostanŃ wziňte pod uwagň przy okreŜlaniu zasad wdraŨania POPC i realizacji dofinansowywanych 

operacjiò. Z opisu tego rozdziağu nie wynika dokğadnie kt·re uproszczenia bňdŃ kontynuowane, trudno w zwiŃzku z 

tym oceniĺ czy rekomendacje sformuğowane w badaniach ewaluacyjnych dla perspektywy 2007 ï 2013 zostanŃ 

wprowadzone w Ũycie. Ponadto, w ostatecznej wersji PO PC brakuje odniesieŒ do wniosk·w i rekomendacji z 

ewaluacji ex ante PO PC w zakresie zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w. Zrezygnowano natomiast z zapisu 

wskazujŃcego na przepisy prawa unijnego jako gğ·wne Ŧr·dğo obciŃŨeŒ dla beneficjent·w ograniczajŃce moŨliwoŜci 

redukcji barier dla beneficjent·w. 

IV.5. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I śRODOWISKO NA LATA 2014-2020 

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014 -2020 z 8 stycznia 2014 roku zawiera 

informacjň na temat dotychczas przeprowadzonych dziağaŒ zmniejszajŃcych obciŃŨenia beneficjent·w (w ramach 

prac Zespoğu do spraw uproszczeŒ systemu wykorzystania Ŝrodk·w funduszy Unii Europejskie powoğanego przy 

                                                           
128 Projekt Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wersja z 8 stycznia 2014 roku, s. 64. 
129 wŀǇƻǊǘ ƪƻƵŎƻǿȅ αEwaluacja ex-ŀƴǘŜ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜƎƻ ǊƻȊǿƻƧǳ ŎȅŦǊƻǿŜƎƻέ Wersja 3.0, 
L¢¢L {ǇΦ Ȋ ƻΦƻΦΣ ƎǊǳŘȊƛŜƵ нлмоΦ 
130 Ibidem, s.87 
131Ibidem. 
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Ministrze Rozwoju Regionalnego powoğany zostağ 8 sierpnia 2008 r.). Zakğada siň, Ũe podjňte inicjatywy 

przyczyniajŃce siň do zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w, (w tym unikanie odrzucania wniosk·w o 

dofinansowanie z czysto technicznych powod·w, wprowadzanie uğatwieŒ wnioskowania o Ŝrodki; przyspieszenia 

procesu podjňcia decyzji o przyznaniu dofinansowania; skr·cenia terminu weryfikacji procesu zatwierdzania 

wniosk·w o pğatnoŜĺ; zmniejszenia obciŃŨenia kontrolami132) bňdŃ kontynuowane w okresie 2014-2020. 

Ponadto, planuje siň podjňcie dziağaŒ zmniejszajŃcych obciŃŨenia dla beneficjent·w w obszarze wyboru projekt·w, 

finansowania projektu oraz .w obszarze kontroli133. 

Inne zaplanowane dziağania dotyczŃ zwiňkszenia dostňpu do informacji dla beneficjent·w np. poprzez publikacjň 

poradnik·w/podrňcznik·w czy lepsze wykorzystanie komunikacji elektronicznej. Ponadto, zauwaŨono, Ũe w nowych 

rozporzŃdzeniach unijnych na lata 2014-2020 pojawiajŃ siň nowe obowiŃzki mogŃce zwiňkszaĺ obciŃŨenia dla 

beneficjent·w, choĺ deklaruje siň starania, by je minimalizowaĺ.   

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020134 wskazuje, Ũe projekt 

tego programu uwzglňdnia uwagi ewaluatora dotyczŃce zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w. Niemniej 

proponowane jest bardziej odwaŨne podejŜcie do planowanych uproszczeŒ, uwzglňdniajŃce takie kwestie jak:  

¶ proporcjonalnoŜĺ np. w formie wybi·rczej kontroli bazujŃcej na metodach zarzŃdzania ryzykiem, 

¶ moŨliwoŜĺ stosowania uproszczonej struktury koszt·w, 

¶ uproszczenie systemu raportowania135. 

Ponadto, w ewaluacji ex-ante dla POIiś 2014-2020., rekomenduje siň np. wykorzystanie na etapie przygotowania 

dokument·w standardu prostego jňzyka i testu FOG136. celem zadbania o jasnoŜĺ przekazu dotyczŃcego reguğ 

realizacji projekt·w  

W ostatecznej wersji PO Iś z 16 grudnia 2014 r. rozdziağ dotyczŃcy zmniejszenia obciŃŨeŒ administracyjnych zostağ 

nieznacznie zmieniony, w stosunku do analizowanej wersji ze stycznia 2014 r. Pozostawiono podziağ  

na podrozdziağy: Ocena i opis zdolnoŜci administracyjnej oraz Ocena i przedsiňwziňcia zmniejszajŃce 

obciŃŨenia administracyjne, zmodyfikowano natomiast nazwň samego rozdziağu 10., kt·ra w poprzedniej wersji 

dokumentu brzmiağa: ĂRozwiŃzania na rzecz efektywnej realizacji programuò, a takŨe bardziej skr·towo opisano 

zağoŨenia, przyŜwiecajŃce autorom PO Iś w odniesieniu do zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w. W dalszym 

ciŃgu podkreŜla siň chňĺ wykorzystania pozytywnych doŜwiadczeŒ w tym zakresie, zwiŃzanych z realizacjŃ  

PO Iś 2007-2013. 

WŜr·d nowych zapis·w, w programie przyjňty przez KE, pojawiğa siň informacja, Ũe w ramach POIś przewidywane 

jest wsparcie weryfikacji i doradztwa dla projekt·w o charakterze strategicznym oraz  wzmocnienia potencjağu 

administracyjnego kluczowych beneficjent·w w sektorze transportu drogowego i kolejowego,  

tj. GDDKiA i PKP PLK S.A. W czňŜci dotyczŃcej uproszczeŒ w zakresie finansowania projekt·w dodano natomiast 

informacjň o zaplanowanym wykorzystaniu systemu pğatnoŜci zaliczkowych. Usuniňto znajdujŃcy  

siň tam uprzednio zapis o wprowadzeniu mechanizmu korekt dodatnich. Nieznacznie przeformuğowano r·wnieŨ 

opis w obszarze kontroli, dotyczŃcy szerszego wykorzystania dokument·w w formie elektronicznej. 

                                                           
132 tǊƻƧŜƪǘ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƛ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп -2020 z 8 stycznia 2014 roku, s. 172. 
133 Ibidem, s. 172-173. 
134 Ewaluacja ex-ŀƴǘŜ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ƛ |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƴŀ ƭŀǘŀ нлмп-2020Σ Lƴǎǘȅǘǳǘ .ŀŘŀƵ 
Strukturalnych, Reytech, Coffey 2013. 
135 Ibidem, s. 145. 
136 WŜǎǘ ǘƻ ƛƴŘŜƪǎ ŎȊȅǘŜƭƴƻǏŎƛΣ ǇƻȊǿŀƭŀƧŊŎȅ ƻƪǊŜǏƭƛŏ ǎǘƻǇƛŜƵ ǇǊȊȅǎǘťǇƴƻǏŎƛ ǘŜƪǎǘǳΦ ²ƛťŎŜƧ ƴŀ ǘŜƴ ǘŜƳŀǘ ƳΦƛƴΦ ǿΥ 
Miodek J., Maziarz M., Piekot T., Poprawa M., Zarzeczny G., Wŀƪ Ǉƛǎŀŏ ƻ CǳƴŘǳǎȊŀŎƘ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŎƘΚ, MRR, 
Warszawa 2010. 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/documents/jak_pisac_o_funduszach_europejski
ŎƘψмнлумлΦǇŘŦ όŘƻǎǘťǇ ǿ ŘƴΦ лпΦлсΦнлмп ǊΦύ 
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Warto zauwaŨyĺ, Ũe ostateczna wersja PO Iś odwoğuje siň do badaŒ ewaluacyjnych, w tym do wynik·w  ewaluacji 

ex ante tego programu jako Ŧr·değ wiedzy na temat rekomendacji dotyczŃcych zmniejszenia obciŃŨeŒ 

administracyjnych.  
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V. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

V.1 ZMNIEJSZANIE OBCIłŧEő DLA BENEFICJENTčW W RAPORTACH EWALUACYJNYCH - WNIOSKI 

Dla potrzeb tego raportu celem identyfikacji w badaniach ewaluacyjnych rekomendacji odnoszŃcych siň do 

zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w przeanalizowano ğŃcznie 176 raport·w ewaluacyjnych, w kt·rych 

zidentyfikowano 408 rekomendacji. Wykres numer 14 prezentuje rozkğad raport·w ewaluacyjnych miňdzy r·Ũne 

programy wraz z raportami zakwalifikowanymi jako horyzontalne. Wykres numer 15 prezentuje rozkğad 

rekomendacji z przeanalizowanych raport·w pod kŃtem Ŧr·dğa ich pochodzenia (ewaluacje realizowane w ramach 

poszczeg·lnych program·w operacyjnych i ewaluacje o charakterze horyzontalnym). 

Wykres 14. Rozkğad raport·w miňdzy PO i raporty o 

charakterze horyzontalnym  

Wykres 15. Rozkğad rekomendacji miňdzy PO i 

rekomendacje horyzontalne  

 

Analizowane raporty ewaluacyjne pochodziğy z badaŒ ewaluacyjnych przeprowadzonych w okresie 2007-2013. 

Rekomendacje analizowane byğy w siedmiu obszarach: proces naboru i wyboru projekt·w, monitorowanie, 

finansowanie, kontrola, systemowe, komunikacja i promocja oraz inne. Rozkğad wszystkich zidentyfikowanych 

rekomendacji miňdzy te kategorie przedstawia wykres 16. 

Wykres 16. Rozkğad tematyczny wszystkich zidentyfikowanych rekomendacji  
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Najwiňcej rekomendacji znalazğo siň w obszarze Komunikacja i promocja oraz Proces naboru i wyboru projekt·w, 

kt·re wsp·lnie stanowiŃ 64% wszystkich zidentyfikowanych rekomendacji. Nie oznacza to koniecznie, Ũe w tym 

obszarze wystňpuje najwiňcej obciŃŨeŒ dla beneficjent·w, lecz Ũe spoŜr·d wyznaczonych w tym raporcie obszar·w 

wystňpowania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w bezpoŜrednio tym kwestiom poŜwiňcono badania ewaluacyjne w okresie 

2007-2013. Potwierdza to rozkğad rekomendacji wedğug tych kategorii w r·Ũnych programach, kt·ry r·Ũni siň miňdzy 

programami np. dominacja kwestii monitorowania w PO RPW, kt·ra w innych programach dotyczy od 5% do 10% 

rekomendacji. R·Ũnica w tym przypadku wynika z poŜwiňcenia w PO RPW osobnego badania ewaluacyjnego 

tematyce kwestionariuszy do monitorowania stosowanych w tym programie.  

Niemniej, taki rozkğad rekomendacji moŨe wskazywaĺ na poŜredni zwiŃzek miňdzy faktycznie wystňpujŃcymi 

obciŃŨeniami na r·Ũnych etapach aplikowania i wdraŨania Ŝrodk·w unijnych a rozkğadem rekomendacji 

zaprezentowanym w tym raporcie. PoŜredni zwiŃzek wynika z realizacji badaŒ ewaluacyjnych tam, gdzie wystňpujŃ 

problemy we wdraŨaniu, kt·re mogŃ byĺ zwiŃzane z wystňpowaniem nadmiernych obciŃŨeŒ dla beneficjent·w. 

Ponadto zauwaŨyĺ naleŨy, Ũe Ũadne ze zrealizowanych badaŒ ewaluacyjnych nie byğo poŜwiňcone wyğŃcznie 

kwestiom zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w.  

Analiza zidentyfikowanych rekomendacji wykazağa pewne sprzecznoŜci dotyczŃce kierunk·w sugerowanych zmian 

w procesach wdraŨania program·w. Do kwestii dyskusyjnych wypğywajŃcych z treŜci raport·w ewaluacyjnych 

zaliczyĺ moŨna: 

¶ wyb·r miňdzy r·Ũnymi celami i priorytetami, 

¶ bezpieczeŒstwo systemu versus elastycznoŜĺ. 

NAPIŇCIE MIŇDZY RčŧNYMI CELAMI I PRIORYTETAMI 

Podczas gdy zdecydowana wiňkszoŜĺ rekomendacji wskazywağa na uproszczenia czy zmiany prowadzŃce do 

zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w, pojawiağy siň r·wnieŨ takie, kt·re zwiňkszağy obciŃŨenia dla 

beneficjent·w. Co wiňcej czňŜĺ z obciŃŨeŒ, kt·rym pr·bowano zaradziĺ, powstağa w wyniku realizacji rekomendacji 

pğynŃcych z innych raport·w ewaluacyjnych. Przykğadem sŃ tu ewaluacje realizowane w ramach PO RPW, kt·re 

proponowağy wprowadzenie dodatkowych ankiet monitorujŃcych kwestie komplementarnoŜci projekt·w oraz 

r·wnoŜci szans, podczas gdy badanie ewaluacyjne dotyczŃce kwestionariuszy do monitorowania proponowağo 

ograniczenia stopnia monitorowania tych kwestii. Innym przykğadem jest ĂEwaluacja realizacji polityk 

horyzontalnych w ramach PO IGò, kt·ra zawierağa rekomendacje proponujŃce zwiňkszenie obciŃŨeŒ 

administracyjnych dla wnioskodawc·w zwiŃzane z monitorowaniem kwestii realizacji polityki zr·wnowaŨonego 

rozwoju.  

Takie niesp·jnoŜci w rekomendacjach miňdzy programami wynikajŃ z uznania innych cel·w w danych badaniach 

ï w przytaczanych przypadkach celu realizacji polityk horyzontalnych w ramach projekt·w finansowanych z 

funduszy strukturalnych - za bardziej istotne niŨ zmniejszanie obciŃŨeŒ beneficjent·w. Pojawia siň pytanie o wagň 

nadawanŃ tym sprawom i hierarchiň waŨnoŜci przykğadanŃ do poszczeg·lnych zagadnieŒ wystňpujŃcych w ramach 

funduszy polityki sp·jnoŜci UE. Pojawia siň r·wnieŨ pytanie o to, jak godziĺ te rozbieŨne cele. Raporty ewaluacyjne 

zawierajŃ pewne propozycje w tym zakresie (np. ĂBadanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO 

RPWò proponuje, jak monitorowaĺ kwestie realizacji r·wnoŜci szans czy komplementarnoŜci by w jak najmniejszym 

stopniu zwiňkszaĺ obciŃŨenia dla beneficjent·w).  

BEZPIECZEőSTWO I PEWNOśĹ VERSUS ELASTYCZNOśĹ 

InnŃ kwestiŃ kontrowersyjnŃ jest pytanie o to, czy tworzyĺ system wdraŨania funduszy, kt·ry jest bezpieczny i 

niezmienny, czy taki, kt·ry jest elastyczny. Napiňcie miňdzy tymi dwoma wartoŜciami jest widoczne w r·Ũnych 

aspektach. Podstawowym i powtarzajŃcym siň od poczŃtku wdraŨania funduszy w Polsce jest kwestia zapewnienia 

pewnego otoczenia prawnego. Negatywnie oceniana jest przez beneficjent·w zmiennoŜĺ otoczenia regulacyjnego, 

co powoduje brak pewnoŜci, co do obowiŃzujŃcych regulacji. Utrudnia to poruszanie siň beneficjent·w w przepisach 

i zasadach zwiŃzanych z wdraŨaniem funduszy strukturalnych. Z drugiej strony wielokrotnie pojawiajŃ siň 

propozycje uelastyczniania przyjňtych procedur, tak by dostosowywaĺ je do potrzeb beneficjent·w, co zmniejszaĺ 

ma obciŃŨenia dla beneficjent·w. 
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W dyskusjň: bezpieczeŒstwo i pewnoŜĺ versus elastycznoŜĺ wpisuje siň kwestia parametryzacji oceny projekt·w. 

Parametryzacja daje pewnoŜĺ, co do wynik·w oceny, pozwala beneficjentom oszacowaĺ szanse pozytywnej oceny, 

stŃd wydaje siň najbardziej korzystna z punktu widzenia beneficjent·w. Niemniej, zastosowanie parametryzacji do 

wszystkich projekt·w i kaŨdego etapu oceny prowadziğoby do tego, Ũe projekty wartoŜciowe merytorycznie, ale 

niestandardowe - innowacyjne czy bardziej zğoŨone przepadağyby w konkursach. W tym  przypadku proponowane 

sŃ bardziej elastyczne zasady oceny pozwalajŃce na zr·ŨnicowanŃ ocenň eksperckŃ, takŨe w formie panel·w 

eksperckich, a nawet wprowadzenie moŨliwoŜci negocjacji z beneficjentem ostatecznego ksztağtu projektu.  

Podany przykğad wskazuje, Ũe w celu zmniejszania obciŃŨeŒ dla beneficjent·w wydaje siň konieczne umiejňtne 

ğŃczenie rozwiŃzaŒ zapewniajŃcych pewnoŜĺ z tymi zapewniajŃcymi elastycznoŜĺ. Przy czym, szczeg·lna uwaga 

powinna byĺ poŜwiňcona ocenie tego, na ile wprowadzane rozwiŃzania gwarantujŃ bezpieczeŒstwo i pewnoŜĺ 

wyğŃcznie dla potrzeb instytucji w systemie zarzŃdzania i wdraŨania funduszy strukturalnych i Funduszu Sp·jnoŜci 

stanowiŃc r·wnoczeŜnie obciŃŨenie dla beneficjent·w. Zastanowiĺ naleŨy siň, kt·re z proponowanych rozwiŃzaŒ 

dajŃcych stabilnoŜĺ i bezpieczeŒstwo systemu sŃ konieczne przy rozbudowanym systemie kontroli wydatkowania 

Ŝrodk·w unijnych.  

V.2. ZMNIEJSZANIE OBCIłŧEő DLA BENFICJENTčW W LATACH 2014-2020 ï REKOMENDACJE  

W ramach analizy zidentyfikowanych rekomendacji podjňto pr·bň wyboru tych, kt·rych zastosowanie w okresie 

2014-2020 powinno najpeğniej sğuŨyĺ beneficjentom. Wyb·r dokonano na podstawie takich kryteri·w, jak: liczba 

rekomendacji tego samego rodzaju, jakoŜĺ uzasadnienia rekomendacji oraz wskazanie w badaniu jako dobrŃ 

praktykň do zastosowania w innych programach operacyjnych oraz wyznaczenie do wdroŨenia w nowym okresie 

programowania. Wyniki tej analizy uzupeğnione zostağy przez propozycje ekspert·w dotyczŃce wybranych przez 

nich rozwiŃzaŒ, zakwalifikowanych jako nowatorskie czy innowacyjne. Zostağy one r·wnieŨ uwzglňdnione w poniŨej 

zaprezentowanej liŜcie rekomendacji.  

Nie we wszystkich obszarach moŨliwe byğo wyodrňbnienie rekomendacji speğniajŃcych wybrane kryteria. W 

przypadku obszaru monitorowanie, finansowanie i systemowe iloŜĺ zidentyfikowanych rekomendacji (i ich 

jednokrotne wystňpowanie np. wyğŃcznie w ramach jednego programu) nie pozwalağa na jednoznacznŃ 

identyfikacjň tych, kt·re powinny byĺ zastosowane w nowym okresie programowania. StŃd podjňto decyzjň o 

wyborze tych rekomendacji, kt·re ze wzglňdu na trafnoŜĺ uzasadnienia lub wskazanie do zastosowania w nowym 

okresie programowania ocenione zostağy jako najbardziej istotne z punktu widzenia zmniejszania obciŃŨeŒ dla 

beneficjent·w. WŜr·d wybranych rekomendacji nie uwzglňdniono tych, kt·re znalazğy siň w kategorii: Inne, ze 

wzglňdu na ich wŃski charakter, specyficzny dla danego programu. 

PROCES WYBORU I NABORU PROJEKTčW 

W obszarze proces wyboru i naboru projekt·w rekomenduje siň: 

 zastosowanie kryteri·w zerojedynkowych (speğnia/nie speğnia), gdy kryteria dotyczŃ oceny formalnej i cech dajŃcych 
siň ğatwo parametryzowaĺ  

 daje pewnoŜĺ, co do wynik·w oceny, pozwala oceniĺ projektodawcom szanse na pozytywne przejňcie 
oceny 

 upowszechnienie i utrwalenie zasady moŨliwoŜci korekty bğňd·w formalnych we wnioskach o dofinansowanie 

 pozwala uniknŃĺ sytuacji, w kt·rej merytorycznie wartoŜciowe wnioski bňdŃ odrzucane z powodu 
niedopeğnienia wymog·w formalnych 

 stosowanie wniosk·w elektronicznych, automatycznie zliczajŃcych punkty w przypadku kryteri·w sparametryzowanych, 

 nie wymaga dodatkowej pracy os·b zaangaŨowanych w proces wyboru projekt·w ï przyspiesza proces oceny 
projekt·w, sğuŨy poprawie jakoŜci obsğugi beneficjent·w na etapie aplikowania o Ŝrodki unijne przez odciŃŨenie 
pracownik·w administracji od pracochğonnych zadaŒ 

 stosowanie preselekcji, w szczeg·lnoŜci w przypadku duŨych i skomplikowanych projekt·w,  

 zmniejsza koszty przygotowania projekt·w po stronie beneficjent·w 
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 szerszŃ moŨliwoŜĺ zastosowania kolegialnoŜci oceny projekt·w, wprowadzenia mechanizm·w por·wnania wniosk·w 
pomiňdzy sobŃ na etapie oceny oraz moŨliwoŜci interakcji z projektodawcŃ, a takŨe szersze wykorzystanie narzňdzi 
negocjacji ostatecznego ksztağtu projektu, w szczeg·lnoŜci w przypadku projekt·w nietypowych czy innowacyjnych, 

 sğuŨy wyborowi najlepszych merytorycznie wniosk·w, zapewnia wiňkszŃ obiektywnoŜĺ oceny eksperckiej 

 zapewnienie odpowiednich kwalifikacji ekspert·w dokonujŃcych oceny merytorycznej przez: 

- okreŜlenie standard·w w procedurach ich wyboru,  

- zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia,  

- rozwiniňcie systemu akredytacji i szkoleŒ ekspert·w na poziomie centralnym (np. poprzez rozwiniňcie systemu 
wprowadzanego w PO KL dotyczŃcego sytemu szkolenia i certyfikacji ekspert·w oceniajŃcych wnioski projektowe).  

 poprawia jakoŜĺ procesu oceny, wpğywa pozytywnie na wyb·r najlepszych merytorycznie wniosk·w  

 zapewnienie przejrzystoŜci i jawnoŜci kryteri·w wyboru projekt·w oraz procesu oceny i wyboru projekt·w (np. bardziej 
szczeg·ğowe uzasadnianie przyznawanych punkt·w, peğna jawnoŜĺ oceny oraz dostňpnoŜĺ informacji na temat 
procedury odwoğawczej, a takŨe uzupeğnienie jej o moŨliwoŜĺ wskazania wadliwoŜci oceny) 

 pozwala beneficjentowi lepiej przygotowaĺ projekt, lepiej oceniĺ szanse wygrania konkursu, jak i zwiňksza 
zaufanie do instytucji w systemie  

 doprecyzowanie definicji i sposobu zapisu niekt·rych kryteri·w wyboru projekt·w (np. trwağoŜci projektu, zgodnoŜci z 
politykami unijnymi, zgodnoŜci projektu z przepisami prawa zam·wieŒ publicznych), tak by nie pozostawiağy one 
dowolnoŜci interpretacyjnych (np. poprzez umieszczenie ich dokğadnych opis·w wraz z przykğadami na poczŃtku 
przewodnik·w po kryteriach wyboru projekt·w) 

 uğatwia przygotowanie dobrej jakoŜci wniosku 

 doprecyzowanie i ujednolicenie pojňĺ i definicji (kryteri·w i wskaŦnik·w) w formularzu wniosku o dofinansowanie, 
instrukcji do wypeğniania wniosku lub w przewodniku po kryteriach oceny projekt·w 

 uğatwia przygotowanie dobrej jakoŜci wniosku 

 wystandaryzowanie, wyjaŜnienie i uproszczenie metodologii oceny speğnienia kryterium, (np. w przypadku kryterium 
poprawnoŜci analizy finansowej i ekonomicznej)  

 pozwala beneficjentowi lepiej przygotowaĺ projekt, lepiej oceniĺ szanse wygrania konkursu, jak i zwiňksza 
zaufanie do instytucji w systemie 

 ocena odpowiednich element·w wniosku na odpowiednim etapie (np. badanie trwağoŜci projektu) 

 pozwala uniknŃĺ ponoszenia koszt·w przez beneficjent·w, kt·rzy wczeŜniej dowiadujŃ siň o akceptacji lub siň 
odrzuceniu ich projektu 

 uwzglňdnianie przy wyborze termin·w ogğaszania nabor·w projekt·w specyfiki sektora czy beneficjent·w, jak i 
synchronizacjň nabor·w wniosk·w o dofinansowanie, 

 pozwala beneficjentom lepiej przygotowaĺ siň do konkurs·w  

 dopasowanie harmonogram·w nabor·w dla realizacji projekt·w komplementarnych oraz ujednolicenie system·w oceny 
kryterium komplementarnoŜci w programach  

 umoŨliwia realizacje projekt·w komplementarnych przez beneficjent·w 

 dostosowanie dğugoŜci naboru wniosk·w do specyfiki danego typu projekt·w,  

 pozwala odpowiednio przygotowaĺ dokumentacjň projektowŃ przez beneficjent·w 

 rezygnacjň z czňŜci zağŃcznik·w do wniosk·w o dofinansowanie, szczeg·lnie na etapie oceny formalnej (np. obowiŃzku 
dostarczenia szczeg·ğowej dokumentacji technicznej, specyficznej dla poszczeg·lnych typ·w projekt·w, czy teŨ 
zastŃpienie wymaganych decyzji administracyjnych, warunkujŃcych realizacjň inwestycji, stosownymi oŜwiadczeniami 
wnioskodawcy) 

 zmniejsza koszty przygotowania wniosku przez beneficjenta 

 uelastycznienie procesu skğadania dokumentacji projektowej przez wprowadzenie moŨliwoŜci uzupeğniania dokument·w 
na kolejnych etapach 

 zmniejsza koszty przygotowania wniosku przez beneficjenta 












