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Wykaz skrótów 

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
BŚ – Bank Światowy 
CATI –  wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo  

(ang. Computer-Assisted Telephone Interview)
CAPI –  wspomagane komputerowo badania osobiste  (ang. Computer-Assisted  

Personal Interview)
CASI –  wspomagane komputerowo badanie, w którym respondent wprowadza dane 

do udostępnionego mu komputera, bez pośrednictwa ankietera  
(ang. Computer-Assisted Self Interviewing)

CAWI –  wspomagany komputerowo wywiad internetowy  
(ang. Computer-Assisted Web Interview)

CBA – analiza kosztów i korzyści (ang. cost-benefit analysis)
EFTA –  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu  

(ang. European Free Trade Association)
FGI – wywiad zogniskowany (ang. Focus Group Interview)
IDI – wywiad pogłębiony (ang. Individual In-Depth Interview) 
ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych
jst – jednostki samorządu terytorialnego
KJO – Krajowa Jednostka Oceny 
KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
MIiR – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
OECD –  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  

(ang. Organisation for Economic Co-operation and Development)
OPZ – opis przedmiotu zamówienia
OSR – ocena skutków regulacji (ex ante)
OSR ex post –  ocena skutków regulacji ex post/ ocena funkcjonowania ustawy
OW – ocena wpływu
PAPI –  papierowy wywiad kwestionariuszowy (ang. Paper & Pen Personal Interview)
ROT – regionalne obserwatoria terytorialne
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SSE – specjalne strefy ekonomiczne
TDI –  wywiad pogłębiony przeprowadzony za pomocą telefonu  

(ang. Telephone in-Depth Interview)
TR – test regulacyjny
UE – Unia Europejska 
uPZP – ustawa Prawo zamówień publicznych 
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Streszczenie

Podręcznik pt. Ocena wpływu regulacji. Poradnik dla administracji publicz-
nej powstał w ramach projektu MORE, finansowanego z Programu Innowacje 
Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Podstawowym celem Po-
radnika jest próba wykorzystania doświadczeń ewaluacji dla udoskonalenia 
procesu oceny wpływu interwencji regulacyjnych państwa. Zastosowane  
tej publikacji podejście do oceny wpływu opiera się na założeniu, że proces ten 
powinien być w jak największym stopniu oparty na dowodach (ocena wpływu 
oparta na dowodach). Dowodów, czyli rzetelnej wiedzy, dostarczają badania 
społeczno-ekonomiczne. W Polsce wykorzystywanie wyników badań społecz-
no-gospodarczych dla poprawy jakości interwencji publicznych praktykowane 
jest od przeszło dziesięciu lat na gruncie ewaluacji.

Ewaluacja rozwinęła się w Polsce na potrzeby oceny jakości i efektów in-
terwencji współfinansowanych ze środków unijnych. Stworzony w tym celu 
system ewaluacyjny dostarcza, w opinii autorów Poradnika, inspiracji dla sys-
temu oceny skutków regulacji. Inspiracje te dotyczą przede wszystkim zaadap-
towania odpowiednich podejść badawczych na potrzeby oceny wpływu aktów 
prawnych.

Niniejsza publikacja aspiruje do roli praktycznego narzędzia prowadzące-
go Czytelnika krok po kroku po procesie planowania i realizacji badania na po-
trzeby oceny wpływu aktów prawnych. Poradnik zawiera również niezbędnik 
warsztatowy dotyczący metod i technik badawczych, które można z powodze-
niem zastosować do badania oceny skutków regulacji. W celu ułatwienia zro-
zumienia prezentowanych treści proponowane działania zilustrowane zostały 
przykładami z praktyki ewaluacyjnej. Tym samym Poradnik dostarczyć ma 
wszystkim osobom zaangażowanym w proces oceny wpływu praktycznych 
wskazówek, jak przeprowadzać badanie z wykorzystaniem podejścia ewalu-
acyjnego (tj. doświadczeń ewaluacji).

Poradnik skierowany jest przede wszystkim do urzędników administracji 
publicznej odpowiedzialnych za przygotowywane ocen wpływu projektów ak-
tów prawnych. Niemniej może być także użytecznym źródłem wiedzy dla de-
cydentów, analityków, osób odpowiedzialnych za prawidłowość procesu legi-
slacyjnego oraz wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w tym procesie.
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1.1. Wprowadzenie do podręcznika

Podręcznik pod tytułem „Ocena wpływu regulacji. Poradnik dla admi-
nistracji publicznej" powstał w ramach projektu „Ocena skutków regulacji 
oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-
-ewaluacyjnych w procesie oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowa-
nych regulacji”. Projekt jest realizowany i finansowany z Programu Innowacje 
Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Projekt ma na celu stworzenie i przetestowanie w praktyce innowacyjnego 
modelu oceny wpływu (OW) w Polsce. Innowacyjność modelu polega na ada-
ptacji zasad, metod i technik ewaluacji interwencji publicznych do potrzeb pro-
cesu oceny wpływu regulacji prawnych.

Podręcznik jest elementem części badawczo-rozwojowej projektu. W ra-
mach przeprowadzonych badań dokonano analizy obecnie funkcjonującego 
w Polsce systemu oceny wpływu regulacji prawnych pod kątem możliwości 
przeniesienia rozwiązań sprawdzonych na gruncie ewaluacji na system OW. 
Poszukiwano również inspiracji z doświadczeń międzynarodowych, które 
można by zastosować w polskim systemie OW. Wnioski z tych prac zawar-
te zostały w publikacji naukowej pt. "Ocena wpływu oparta na dowodach. 
Model dla Polski" pod redakcją J. Górniaka (w druku). W podręczniku "Oce-
na wpływu regulacji. Poradnik dla administracji publicznej" wykorzystano 
wyniki tych prac.

CZĘŚĆ PIERWSZA
OGÓLNA
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Wypracowany w części badawczo-rozwojowej model zostanie pilotażowo 
wdrożony w polskiej administracji. Pilotaż będzie polegać na przeprowadze-
niu procesu oceny wpływu aktów prawnych na etapie ich przygotowywania  
(ex ante) oraz po wejściu w życie (ex post). Wnioski z przeprowadzonego pilota-
żu posłużą udoskonaleniu podręcznika (w jego elektronicznej wersji) i znajdą 
się w podręczniku jako praktyczna ilustracja jego założeń.

Ponadto podręcznik posłuży przygotowaniu cyklu szkoleń w zakresie wy-
korzystania innowacyjnego modelu OW oraz warsztatów/seminariów dla de-
cydentów, przeprowadzonych w celu prezentacji i promocji założeń modelu. 

W ramach podręcznika – krok po kroku – opisany został sposób organizacji 
i przeprowadzenia oceny wpływu w oparciu o podejście ewaluacyjne. 

Struktura podręcznika obejmuje trzy części:
• Część pierwszą – ogólną – wprowadzająca do tematu oceny wpływu, 

prezentująca jej związki z analizą polityk publicznych oraz ewaluacją. 
Wskazuje ona również możliwości wykorzystania doświadczeń ewalu-
acyjnych na gruncie OW.

• Część drugą – dotyczącą zastosowania teorii interwencji do OW, od-
tworzenia logiki interwencji i zastosowania planów badawczych, pla-
nowania i realizacji badań na potrzeby OW oraz strategii wykorzysta-
nia wyników badań w procesie OW. Ta część ilustrowana jest również 
praktycznymi przykładami zastosowania podejścia ewaluacyjnego  
do OW.  

• Część trzecią – zawierającą źródła danych oraz narzędzia i techniki 
użyteczne – zarówno na etapie oceny skutków regulacji projektu aktu 
prawnego, jak i na etapie badania rzeczywistych efektów wdrożonych 
interwencji. 

Główną część podręcznika uzupełniają następujące załączniki:
• Załącznik 1. Zamawianie badań. Opis uwarunkowań związanych z za-

mawianiem dodatkowych badań na potrzeby przygotowania OW,
• Załącznik 2. Wzory dokumentów do wykrzystania przy planowaniu  

i realizacji badania na potrzeby OW.
Podręcznik ten skierowany jest do: 
• urzędników biorących udział w przygotowaniu aktu prawnego,
• analityków (zarówno w ramach administracji, jak i poza nią), którzy 
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biorą udział w przeprowadzaniu oceny wpływu proponowanych lub 
obowiązujących regulacji,

• decydentów wykorzystujących wyniki oceny wpływu dla podejmowa-
nia decyzji w procesie prawotwórczym,

• osób odpowiadających za prawidłowość przebiegu rządowego procesu 
legislacyjnego,

• wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w procesie legislacyjnym 
(np. uczestników konsultacji publicznych).

1.2. Ocena wpływu – podstawowe pojęcia i zasady

Ocena wpływu, inaczej mówiąc – ocena skutków regulacji, wprowadzana 
jest stopniowo w Polsce od 2001 roku1. Na proces zakorzeniania tej praktyki  
w polskiej administracji publicznej wpłynęło wejście Polski do Unii Europej-
skiej i realizacja w Polsce programu „Lepsze Regulacje 2015”2, zakładającego 
optymalizację systemu oceny skutków regulacji w Polsce. 

Przyjęta w Polsce definicja oceny wpływu określa ten proces następująco: 

Inaczej mówiąc, ocena wpływu wspiera proces podejmowania decyzji 
przez urzędników i polityków w zakresie przyjęcia (bądź też nie) rozwiązań 
regulacyjnych i ich kształtu. Ocena wpływu powinna dostarczać decydentom 
co najmniej informacji na temat:

• zdiagnozowanych problemów,
• wariantów rozwiązań zidentyfikowanych problemów,
• argumentów „za” i „przeciw” związanych z wyborem poszczególnych 

wariantów.

1  Regulamin pracy Rady Ministrów, który wszedł w życie w 2001 roku.

2  Uchwała nr 13/2013 Rady Ministrów z 22 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju 
pod nazwą „Lepsze Regulacje 2015”.

Źródło:  Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego (projekt po konsulta-
cjach zakończonych 12 grudnia 2014 r.).

Ocena wpływu jest procesem, w którym analizuje się możliwe sposoby rozwiązania problemu  
i konsekwencje każdego z nich, w szczególności wprowadzania regulacji.
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Zgodnie z przyjętym w Polsce systemem oceny wpływu obejmuje ona trzy 
procesy:

• test regulacyjny (TR), przeprowadzany na etapie prac nad założeniami 
projektu aktu prawnego,

• ocena skutków regulacji (OSR), przedstawiająca wyniki oceny wpły-
wu szacowane na etapie opracowywania projektu aktu prawnego,

• ocena funkcjonowania ustawy (OSR ex post), przedstawiająca wyniki 
oceny wpływu na etapie obowiązywania aktu prawnego.

Na etapie przygotowania aktu prawnego ocena wpływu ma głównie na celu 
oszacowanie przyszłych skutków rozważanych możliwych alternatywnych 
sposobów rozwiązania problemu w celu wyboru najkorzystniejszego z nich. 

Na etapie oceny funkcjonowania obowiązującej ustawy ocena wpływu ma 
oszacować faktyczne skutki wprowadzenia danej regulacji. Ocena przeprowa-
dzona na tym etapie może doprowadzić do nowelizacji aktu prawnego lub opra-
cowania nowego aktu prawnego.

Ocenie wpływu towarzyszy proces konsultacji, która ma na celu uwzględ-
nienie opinii wszystkich zainteresowanych podmiotów. Wyniki tego procesu 
zawarte są w raporcie z konsultacji.

W obecnej chwili sposób przeprowadzenia oceny wpływu regulują nastę-
pujące akty prawne:

• Uchwała nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – Regulamin 
pracy Rady Ministrów,

• Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicz-
nych w ramach rządowego procesu legislacyjnego3 (dalej: Wytyczne).

Miejsce ocen wpływu w logice tworzenia i wdrażania aktu prawnego przed-
stawiono w Wytycznych (Zob. rysunek 1). 

Proces oceny wpływu na różnych etapach przygotowania aktu prawnego 
skutkuje przygotowaniem dokumentów, których ustandaryzowane wzory sta-
nowią załączniki do Wytycznych do przeprowadzenia oceny wpływu oraz kon-

3  Projekt wytycznych wskazuje na drugą formalna nazwę: Wytyczne do przeprowadzania oceny prze-
widywanych skutków społeczno-gospodarczych zgodnie z §24 ust. 3 uchwały nr 190 Rady Ministrów 
z 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów. W poradniku tym obie nazwy stosowa-
ne są wymiennie. Na dzień 30 marca 2015 r. Wytyczne znajdują się w opracowaniu po zakończeniu 
konsultacji publicznych. Sam dokument integruje obowiązujące Wytyczne do oceny skutków regula-
cji z 2006 r., Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządo-
wych z 2009 r. oraz Siedem zasad konsultacji z 2012 r. zastępując je tym samym.
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sultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego4. 
Przeprowadzenie oceny wpływu jest obowiązkowe w przypadku opraco-

wywania projektów następujących aktów normatywnych:
• ustaw (OSR i test regulacyjny w przypadku, gdy projekt ustawy przygo-

towywany był bez wcześniejszego przyjęcia założeń), 
• aktów normatywnych Rady Ministrów (OSR), 

4  Wzory dokumentów (dla testu regulacyjnego, OSR i OSR ex post) przyjęte zostały przez Stały Komi-
tet Rady Ministrów 12 września 2013 r. i udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na 
stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM)

Rysunek 1. Ocena wpływu w logice tworzenia i wdrażania aktu prawnego

Źródło:  Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego, Ministerstwo 
Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (stan na marzec 2015).
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• rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów lub ministrów (OSR), 
• zarządzeń Prezesa Rady Ministrów (OSR), 
• założeń projektu ustawy (test regulacyjny).

Ocena funkcjonowania regulacji (ex post) jest obowiązkowo przygotowy-
wana na wniosek Rady Ministrów (lub jej organu pomocniczego) lub jeśli zosta-
ło to przewidziane w teście regulacyjnym, w OSR lub w samym akcie prawnym. 

Za koordynację sporządzania OW jest odpowiedzialny Szef KPRM. Na jego 
wniosek organ wnioskujący sporządza OSR do projektu dokumentu rządowego 
innego niż akt normatywny.

Zgodnie z zapisami Wytycznych nad poprawnością procesu oceny wpływu 
czuwają:

• zespoły do spraw Oceny Skutków Regulacji (w poszczególnych mini-
sterstwach),

• Zespół do Spraw Programowania Prac Rządu, od którego akceptacji TR 
i OSR zależy wpis projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw 
oraz projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów do Wykazu prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz 

• Departament Programowania i Oceny Skutków Regulacji w KPRM. 
Proces przygotowania OW opiera się na zasadach proporcjonalności, 

obiektywizmu, przejrzystości i jawności oraz pomocniczości (subsydiarno-
ści). 

1.3. Ocena wpływu jako element analizy polityk publicznych

Analiza polityk publicznych wspiera proces podejmowania decyzji  
dotyczących tych polityk, poprzez dostarczanie decydentom dowodów  
w postaci rzetelnej i trafnej wiedzy. Wiedza ta zbierana jest w procesie ana-
litycznym, który w zależności od przyjętego podejścia obejmować może  
od kilku do kilkunastu kroków. Popularny zakres działań niezbędnych  
do podjęcia w procesie analizy polityk publicznych prezentuje ramka na 
stronie obok.

Ocena wpływu stanowi praktyczną realizację postulatów wynikających  
z analizy polityk publicznych i obok ewaluacji i audytu efektywnościowego, 
jest jednym z głównych źródeł zasilania wiedzą procesów decyzyjnych za-



17

chodzących w administracji 
publicznej (Górniak i in., w dru-
ku). Dotyczy ona jednego z ro-
dzajów interwencji publicznych 
– interwencji regulacyjnych 
państwa. Projektując aktyw-
ność państwa w tym obszarze 
wykorzystanie oceny wpływu 
dla uzyskania rzetelnej i trafnej 
wiedzy w procesach decyzyj-
nych odnosi się do poszczegól-
nych kroków zidentyfikowanych powyżej. 

Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że systemy oceny wpływu w 
różnych krajach, choć różnią się między sobą, zawierają następujące wspólne 
elementy (Górniak i in., w druku):

• analiza problemu,
• wskazanie pożądanych efektów, 
• przedstawienie różnych wariantów interwencji (służących osiągnięciu 

pożądanych efektów) oraz analiza ich skutków, 
• konsultacje publiczne,
• wybór rekomendowanego wariantu interwencji,
• analiza efektów funkcjonowania interwencji.

Przyjęte w Polsce podejście do przeprowadzania oceny wpływu obejmuje 
następujące elementy:

• identyfikacja i analiza problemu,
• określenie celów,
• określenie możliwych sposobów (opcji) realizacji celów,
• analiza kosztów i korzyści opcji działania,
• porównanie opcji działania i rekomendacja najlepszej z nich,
• określenie planu wdrażania i ewaluacji
• przegląd działania wdrożonego rozwiązania (ewaluacja).

Kroki te, realizowane na różnych etapach przygotowania regulacji, wpisu-
ją się w założenia analiz polityk publicznych. Przedstawiony poniżej skrótowy 
opis poszczególnych kroków oparty został na Wytycznych do przeprowadzenia 

8 kroków do analizy polityk publicznych:

• Zdefiniowanie problemu
• Zebranie dowodów
• Zaprojektowanie alternatyw (opcji)
• Wybór kryteriów (oceny)
• Oszacowanie skutków
•  Pokazanie przetargów  

(dla rozważanych alternatyw) (z ang. trade-offs)
• Dokonanie wyboru 
• Zaprezentowanie wyników analizy

Źródło: Bardach (2007).
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oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu le-
gislacyjnego. 

KROK 1. Identyfikacja i analiza problemu dotyczy określenia, co nie 
działa, dlaczego nie działa, kogo to dotyczy oraz skąd o tym wiemy. Problemy 
mogą wynikać z istniejących uregulowań prawnych. W tym przypadku źró-
dłem informacji na temat problemu może być OSR ex post. Podstawą do zaini-
cjowania prac nad regulacją mogą też być istniejące dokumenty strategiczne 
identyfikujące problemy oraz wskazujące kierunki działań niezbędnych do 
podjęcia dla przezwyciężenia tych problemów i realizacji celów wskazanych 
w tych dokumentach. Interwencja państwa może być również odpowiedzią 
na zawodności rynku. Także w tym przypadku konieczna jest dokładna ana-
liza problemu. 

KROK 2. Określenie celów jest odpowiedzią na zidentyfikowany problem. 
Cel wskazuje pożądany efekt wprowadzanej zmiany. Cel powinien być konkret-
ny, mierzalny, akceptowalny, realistyczny oraz wskazywać termin jego osią-
gnięcia.

KROK 3. Określenie możliwych sposobów (opcji) realizacji celów obej-
muje analizę różnych możliwych rozwiązań zidentyfikowanego problemu. 
Ważnym elementem tego kroku jest analiza wariantu zero – wariantu, w któ-
rym niepodejmowane jest żadne działanie. Analiza powinna również obejmo-
wać opcje pozalegislacyjne rozwiązania problemu. 

Analiza powinna prowadzić do określenia kosztów i korzyści poszczegól-
nych rozwiązań – identyfikować pewne cechy dotyczące poszczególnych opcji 
działania i związane z nimi ryzyka. Powinna wskazać również na poziom ak-
ceptacji dla proponowanych rozwiązań wynikający z konsultacji publicznych, 
na możliwości wprowadzenia regulacji w życie oraz na potencjalne niezamie-
rzone konsekwencje regulacji.

KROK 4. Analiza kosztów i korzyści opcji działania obejmuje ocenę 
strat i zysków związanych z planowanymi rozwiązaniami problemu. Analiza 
dotyczy przede wszystkim oceny wpływu regulacji na sektor finansów pu-
blicznych, rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz  
na społeczeństwo. Powinna obejmować zarówno pieniężne, jak i niepieniężne 
koszty i korzyści rozważanych rozwiązań i w tym zakresie bazować na wiary-
godnych danych. 
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KROK 5. Porównanie opcji działania i rekomendacja najlepszej z nich 
opiera się na wcześniejszej analizie kosztów i korzyści opcji działania. W przy-
padku wyboru opcji regulacyjnej wymagane jest uzasadnienie, dlaczego ziden-
tyfikowany problem nie może zostać rozwiązany w inny, pozalegislacyjny spo-
sób.

KROK 6. Określenie planu wdrażania i ewaluacji dotyczy zaplanowania 
kolejnych kroków wdrażania zmian przewidzianych regulacją w formie har-
monogramu. Plan wdrażania i ewaluacji powinien określać sposób mierzenia 
osiągnięcia celu regulacji oraz przewidywać system monitorowania i ewaluacji 
zakładanych efektów.

KROK 7. Przegląd działania wdrożonego rozwiązania (ewaluacja) obej-
muje ocenę stopnia realizacji zakładanego celu, ocenę podjętych środków dla 
rozwiązania zidentyfikowanego problemu, ocenę szacowanych na etapie TR  
i OSR skutków regulacji z tymi faktycznie występującymi. Ewaluacja powinna 
służyć również identyfikacji problemów związanych z wprowadzeniem danej 
regulacji oraz obejmować rekomendacje dotyczące rozwiązania zaistniałych 
problemów. Etap ten może stanowić punkt wyjścia do dalszych prac nad regu-
lacją. W tym przypadku jego wyniki powinny być wykorzystane w teście regu-
lacyjnym do nowego projektu regulacji. 

Warto zauważyć, że choć Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu 
oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego trak-
tują ewaluację jako ocenę funkcjonowania ustawy po jej wejściu w życie (na 
etapie OSR ex post) podejście przyjęte w tym podręczniku wskazuje na możli-
wości wykorzystania doświadczeń ewaluacyjnych na każdym etapie OW (tak-
że TR i OSR).

Powyżej przedstawione elementy oceny wpływu realizowane są na róż-
nych etapach przygotowania i wdrażania aktu prawnego i znajdują swój wyraz 
w przygotowywanych przez administrację dokumentach stanowiących pro-
dukt przeprowadzonej powyżej analizy na potrzeby testu regulacyjnego, OSR  
i OSR ex post, co przedstawia tabela 1. 
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1.4. Korzyści wykorzystania podejścia ewaluacyjnego w procesie OW 

Analiza efektów interwencji publicznych (zarówno na etapie przewidy-
wanego wpływu, jak i oceny rzeczywistych rezultatów działania władz) jest 
niezbędnym elementem realizacji polityk publicznych. Ze względu na rodzaj 
interwencji  w Polsce rozwinął się system oceny wpływu regulacji oraz system 
ewaluacji działań finansowych w ramach polityki spójności UE. 

Oba te systemy rozwinęły się niezależnie od siebie, jednak wykazują wiele 
podobieństw, które prezentuje poniższa ramka. 

Podobieństwa między ewaluacją, a OW

Zarówno ocena wpływu, jak i ewaluacja:
1. dotyczą oceny interwencji państwa (finansowych lub regulacyjnych);
2. prowadzą do wytworzenia nowej wiedzy;

Elementy OW Test regulacyjny OSR OSR ex post

Identyfikacja i analiza problemu Punkt 1,5,6 Punkt 1,3,4 Punkt 1,2, 4.1.

Określenie celów Punkt 2,3,11 Punkt 2, 12 (mierniki) Punkt 3.1., 3.2.

Określenie możliwych sposobów 
(opcji) realizacji celów

Punkt 3,5 Punkt 3

Analiza kosztów 
i korzyści opcji działania

Punkt 8,9 Punkt 6,7,8,9,10 Punkt 4,7

Porównanie opcji działania 
i rekomendacja najlepszej z nich

Punkt 2 Punkt 2

Określenie planu wdrażania i 
ewaluacji

Punkt 10,11 Punkt 11,12 Punkt 5,6

Przegląd działania wdrożonego  
rozwiązania (ewaluacja)

Tabela 1 . Elementy oceny wpływu w teście regulacyjnym, OSR i OSR ex post

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wytycznych
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3. dążą do określenia efektów interwencji. posługując się metodami naukowymi; 
4.  dokonują oceny interwencji państwa zarówno na etapie jej planowania (ex ante), 

 jak i po wdrożeniu (ex post);
5. podnoszą skuteczność, efektywność i użyteczność interwencji publicznych;
6.  są to procesy, za których realizację odpowiadają urzędnicy, którzy powinni posiadać 

odpowiednią wiedzę i kompetencję;
7. umiejscowione są w tych samych instytucjach (najczęściej ministerstwa),
8. napotykają wyzwania dotyczące odpowiedniego wykorzystania wyników swoich prac;
9. są zagrożone brakiem obiektywizmu, ze względu na ocenianie efektów własnej pracy.

Ze względu na przedstawione powyżej podobieństwa możliwe jest wza-
jemne czerpanie z doświadczeń w realizacji tych procesów przez polską admi-
nistrację publiczną. 

System ewaluacji, tworzony początkowo w ramach realizacji polityki spój-
ności UE, rozwinął się w Polsce na tyle, że możliwe jest skuteczne zaadapto-
wanie krajowych doświadczeń z nim związanych na potrzeby systemu oceny 
wpływu. 

Kluczowe inspiracje z ewaluacji dla oceny wpływu, zidentyfikowane  
i przedstawione w publikacji „Ocena wpływu oparta na dowodach. Model dla 
Polski”5 zawiera tabela 2.

5  W rozdziale dotyczącym wykorzystania inspiracji z ewaluacji na gruncie OW

Źródło:  Bienias i in., w druku.

System instytucjonalny

•  Jasne umiejscowienie kompetencji w zakresie koordynacji systemu ewaluacji w Krajowej Jednostce  
Ewaluacyjnej (MIiR) ustanawiającej zasady przeprowadzania ewaluacji oraz koordynującej cały proces. 

•  Rozdzielenie procesu przygotowania interwencji (strategii, programów) od jego oceny pozwalający  
na zachowanie niezależności i obiektywności procesu.

Interesariusze procesu

•  Szeroki zakres interesariuszy procesu (Komisja Europejska, przedstawiciele komitetów monitorujących  
– reprezentujących społeczeństwo, eksperci, akademicy, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne).
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Przedstawione powyżej doświadczenia i praktyki rozwinięte na gruncie 
ewaluacji mogą być inspiracją dla systemu oceny wpływu funkcjonującego  
w Polsce w następujących aspektach6:

• Jasne określenie roli i kompetencji poszczególnych instytucji zaangażo-
wanych w realizację oceny wpływu, tak jak w przypadku systemu in-
stytucjonalnego ewaluacji, uprościłoby system i mogłoby wpłynąć na 
podniesienie jakości jego funkcjonowania.

• Zlokalizowanie kompetencji w zakresie dokonywania OW regulacji  
w resortach i w urzędach centralnych w konkretnych jednostkach  
(na wzór lub na bazie jednostek ewaluacyjnych) pozwoliłoby na budowę 
trwałych struktur instytucjonalnych. 

• Oddzielenie jednostek odpowiedzialnych za analizy związane z OW  
w urzędzie od jednostek odpowiedzialnych za tworzenie regulacji do-
prowadziłoby do zwiększenia niezależności całego procesu; w konse-
kwencji podniosłoby jego obiektywność.

6  Przedstawione propozycje sformułowane zostały w: Bienias i in., w druku.

Potencjał administracyjny

•  Wprowadzenie systemowych rozwiązań wzmacniających potencjał administracyjny, takich jak coroczna 
konferencja ewaluacyjna, Akademia Ewaluacji, Zespół ds. ewaluacji (będący forum wymiany doświadczeń  
i wiedzy między praktykami).

Potencjał instytucji zewnętrznych

•  Ukształtowanie w odpowiedzi na potrzeby ewaluacji silnego rynku podmiotów zewnętrznych realizujących 
badania na zlecenie administracji.

Warsztat badawczy służący przygotowaniu analiz

•  Stosowanie zróżnicowanej i dostosowanej do potrzeb metodyki badania wpływu interwencji (finansowych)

Wykorzystanie wiedzy

•  Wprowadzenie systemowych rozwiązań dotyczących przepływu informacji, w tym budowa bazy danych 
zbierającej wszystkie raporty ewaluacyjne

•  Wykorzystanie modelu ewaluacji partycypacyjnej zwiększającej wykorzystanie wyników badań  
ewaluacyjnych.

Tabela 2. Inspiracje z systemu ewaluacji dla systemu oceny wpływu

Źródło: opracowane na podstawie Bienias i in., w druku. 
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• Otwarcie procesu oceny wpływu na różnych interesariuszy, również 
spoza administracji publicznej (np. ekspertów, akademików), w tym 
zlecanie badań w ramach OW na zewnątrz, pozwoliłoby na poprawę ja-
kości tego procesu oraz na tworzenie podstawy do prowadzenia debat 
opartych na dowodach (wynikach badań) na temat skutków planowa-
nych i realizowanych regulacji.

• Wykorzystanie doświadczeń ewaluacji z zakresie budowania potencja-
łu administracyjnego pozwoliłoby na szybsze tworzenie kapitału anali-
tycznego w polskiej administracji, zarówno na potrzeby wewnętrznych 
analiz w ramach instytucji, jak i zlecania części lub całości analiz ze-
wnętrznym instytucjom.

• Ocena wpływu może korzystać z szerokiego rynku podmiotów zewnętrz-
nych realizujących badania na zlecenie administracji. Zlecanie badań na ze-
wnątrz pozwala odciążyć pracowników merytorycznych zadaniami ana-
litycznymi oraz umożliwia uzyskanie niezbędnej wiedzy specjalistycznej. 

• Ocena wpływu może wykorzystywać szereg podejść badawczych stoso-
wanych w ewaluacji, w szczególności podejść opartych na teorii. Ich za-
stosowanie wymaga użycia szerokiego wachlarza metod i technik badaw-
czych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, w procesie oceny wpływu. 

• Ocena wpływu może korzystać z doświadczeń ewaluacji partycy-
pacyjnej, która pozwala na ścisłą współpracę między osobami od-
powiedzialnymi za przygotowanie regulacji (np. zespól legislacyjny)  
a urzędnikami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie OW (zespół 
badawczy/analityczny). Model partycypacyjny sprzyja efektywnemu  
i skutecznemu wykorzystaniu wyników przeprowadzonych badań.

• W końcu, wykorzystanie doświadczeń z ewaluacji dotyczących tworze-
nia systemowych rozwiązań dla zwiększenia wykorzystania wyników 
badań (system wdrażania wniosków i rekomendacji, baza badań ewa-
luacyjnych) na gruncie OW oraz integracja różnych baz danych stwo-
rzyłyby warunki do prowadzenia debaty opartej na dowodach na temat 
efektów interwencji publicznych. 

Powyższe propozycje wskazują na wiele możliwych zastosowań wykorzy-
stania doświadczeń z budowy i zarządzania procesem ewaluacji w Polsce na 
gruncie rozwijającego się systemu OW. 
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1.5.  Możliwości wykorzystania podręcznika dla realizacji działań  
związanych z OW 

Podręcznik stanowi komplementarne do Wytycznych narzędzie wspoma-
gające proces oceny wpływu. Przepisy prawa (Regulamin Rady Ministrów)  
i zasady określone w Wytycznych stanowią ramy dla przygotowania tego pod-
ręcznika. 

Założeniem autorów tej publikacji jest wykorzystanie doświadczeń  
płynących z ewaluacji w procesie oceny wpływu. Niniejszy podręcznik ko-
rzysta z wyżej zaprezentowanych inspiracji i przekłada je na praktykę prze-
prowadzania oceny wpływu w następującym zakresie:

• promuje organizacyjne rozdzielenie procesu przygotowania aktu praw-
nego od jego oceny,

• równocześnie wskazuje na możliwość wykorzystania doświadczeń 
ewaluacji partycypacyjnej dla ścisłego powiązania procesu przygoto-
wania aktu prawnego i oceny jego wpływu (na etapie TR i OSR),

• rekomenduje oparcie OW na silnych dowodach – wynikach przeprowa-
dzonych badań,

• wskazuje na możliwość wykorzystania podejścia ewaluacyjnego do pla-
nowania i realizacji badań na potrzeby OW, 

• wskazuje na możliwości wykorzystania potencjału instytucji zewnętrz-
nych przy realizacji badań na potrzeby OW (zlecanie badań na zewnątrz 
administracji),

• wykorzystuje doświadczenia systemu ewaluacji stworzonego na po-
trzeby polityki spójności UE w zakresie przygotowania strategii upo-
wszechniania wyników badań oraz monitorowania wykorzystania wy-
ników realizowanych badań,

• wykorzystuje szereg podejść badawczych stosowanych w ewaluacji 
możliwych do wykorzystania w OW, w szczególności podejść opartych 
na teorii,

• prezentuje metody badawcze stosowane w ewaluacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem metod eksperymentalnych i quasi-eksperymental-
nych pozwalających na ocenę rzeczywistych efektów wdrażanych in-
terwencji.
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W konsekwencji przyjętego podejścia do OW podręcznik ten:

• pozwala na właściwe zaplanowanie i realizację procesu oceny wpływu, 
• wskazuje na możliwe sposoby odtworzenia logiki interwencji jako  

punktu wyjścia do przeprowadzenia OW, 
• prezentuje sposób weryfikacji logiki interwencji przy zastosowaniu planów  

badawczych ułatwiających zaplanowanie i realizację badań na potrzeby OW,
• przedstawia, krok po kroku, proces planowania i realizacji badań zlecanych  

bądź przeprowadzanych wewnętrznie na potrzeby  OW,
• przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące sposobu zlecania badań na zewnątrz,
• wskazuje na możliwe strategie upowszechniania wyników badań w procesie OW,
• wskazuje na możliwe sposoby monitorowania wykorzystania wyników badań  

w procesie OW i dla prowadzenia debaty opartej na dowodach,
• zawiera niezbędnik warsztatowy w zakresie narzędzi i metod badawczych  

możliwych do zastosowania w procesie OW,
• ilustruje proces realizacji badań z wykorzystaniem podejścia opartego na teorii 

przykładami z praktyki (zrealizowanymi w ramach projektu badaniami OSR  
i OSR ex post). 
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2.1. Regulacja jako teoria zmiany
2.1.1. Logika interwencji regulacyjnej

Zgodnie z wytycznymi do przeprowadzenia oceny przewidywanych skut-
ków regulacji7, Ocena wpływu jest procesem, w którym analizuje się możliwe 
sposoby rozwiązania problemu i konsekwencje każdego z nich, w szczególności 
wprowadzenia regulacji8. Jednym z kluczowych zadań stojących przed oceną 
wpływu jest więc ustalenie, czy wprowadzenie danego aktu normatywnego 
pozwoli rozwiązać zdiagnozowane problemy.  

Patrząc z perspektywy biurokratycznej, tworzone regulacje można po-
strzegać jako zestaw powiązanych ze sobą działań i procedur. Ich dobór  
i kształt jest wynikiem twórczej pracy autorów danej regulacji. Celem wpro-
wadzanych rozwiązań jest wywołanie określonej zmiany obserwowanej 
na poziomie rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Niezależnie od ob-
szaru problemowego, projektowane rozwiązania są za każdym razem swe-
go rodzaju konstrukcją teoretyczną na temat tego, w jaki sposób dana in-
terwencja wpłynie na uzyskanie owej pożądanej zmiany. Typową sytuacją  

7  Wytyczne do przeprowadzania oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych zgod-
nie z §24 ust. 3 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 
Ministrów, Ministerstwo Gospodarki we Współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (stan na 
marzec 2015).

8  Ibidem, s. 30.

CZĘŚĆ DRUGA
PROCES OCENY WPŁYWU Z WYKORZYSTANIEM  
PODEJŚCIA EWALUACYJNEGO
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w procesie tworzenia aktów prawnych, czy też szerzej projektowania polityk pu-
blicznych, jest przyjmowanie założenia, że dane działanie publiczne (zdarzenie 
A) jest warunkiem niezbędnym (a często również wystarczającym) do wywo-
łania pewnych zmian na poziomie mikro (zdarzenie B) –identyfikowanych naj-
częściej bezpośrednio na poziomie podmiotów objętych daną regulacją. Następ-
nie osiągnięte zmiany – w szerszej perspektywie i po osiągnięciu odpowiedniej  
„masy krytycznej” – mają przynieść efekty widoczne również na poziomie ma-
kro (zdarzenie C), które zazwyczaj utożsamiane są z rozwiązaniem problemów, 
będących przyczyną powstania danego aktu prawnego.

Przykład 1. 

Przykładem logiki regulacji o konstrukcji: jeśli A to B, jeśli B to C, jest wsparcie publicz-
ne udzielane podmiotom gospodarczym na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r.  
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 i z 2008 r. nr 118, poz. 
746). Ustawa była odpowiedzią na negatywne skutki transformacji systemu społeczno-
-gospodarczego w Polsce, takie jak rosnące bezrobocie, oraz powiększające się nierówności  
w poziomie rozwoju poszczególnych regionów Polski. Przewidziane w ustawie rozwiązania 
mają pomóc niwelować te problemy poprzez tworzenie korzystnych warunków do prowa-
dzenia działalności gospodarczej na specjalnie wydzielonych do tego celu terenach. Jedną 
z podstawowych zachęt dla przedsiębiorców stanowią w tym względzie zwolnienia podat-
kowe, udzielane podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności gospo-
darczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Ustawa oraz uzupełniające ją akty 
wykonawcze stanowią kompletną interwencję (zdarzenie A), która ma się bezpośrednio prze-
kładać na funkcjonowanie i rozwój poszczególnych przedsiębiorstw działających na terenie da-
nej strefy – w szczególności ma zachęcać podmioty do realizacji inwestycji oraz zatrudniania 
nowych pracowników (zdarzenie B). Jednocześnie oczekuje się, że pomoc publiczna udzielona 
przedsiębiorstwom „strefowym", nie tylko przełoży się na funkcjonowanie tych ostatnich,  
ale również przyniesie realne korzyści dla regionów, na których lokowane są inwestycje, a fi-
nalnie również dla całego kraju (zdarzenie C).
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Oczywiście przedstawiona powyżej jako przykład logika stanowi istotne 
uproszczenie zasad, na jakich działa wskazana regulacja. W rzeczywistości, re-
lacje między zdarzeniami A, B i C nie są jednoznacznie (tj. w sposób przyczyno-
wo-skutkowy) określone, bowiem współzależą od wielu powiązanych ze sobą 
czynników. Interwencje publiczne – co do zasady – są złożonymi działania-
mi, realizowanymi w skomplikowanym otoczeniu społeczno-gospodarczym, 
prawnym i instytucjonalnym. Aby schemat „A powoduje B, zaś B powoduje C” 
faktycznie wystąpił – a więc by uprawnione było wyciąganie wniosków na te-
mat oddziaływania jednych zdarzeń na drugie – muszą być spełnione dodatko-
we założenia i warunki. 

W istocie realizacja każdej interwencji wiąże się z przyjęciem założeń, że 
dane rozwiązanie prawne będzie skuteczne (tj. wywoła faktycznie pożądany 
skutek): 

• w przyjętym systemie realizacji interwencji; 
• przy przewidzianych zasobach/skali interwencji regulacyjnej; 
• w określonym czasie; 
• a także w danym otoczeniu gospodarczym, społecznym, instytucjonal-

nym oraz porządku prawnym. 

Przykład 2. 

W odpowiedzi na problemy na rynku pracy (wysokie bezrobocie) nowelizacja ustawy  
o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 mar-
ca 2014 r. (zdarzenie A) zakłada zwiększenie oddziaływania polityki rynku pracy na sytuację 
na rynku pracy (zdarzenie C) poprzez m.in. wprowadzenie mechanizmów wpływających na 
poprawę efektywności pracy urzędów (zdarzenie B). Wprowadzane ustawą zmiany dotyczą 
korekty sposobu działania dotychczasowego systemu wsparcia bezrobotnych (system realiza-
cji interwencji) z wykorzystaniem istniejących instrumentów, m.in. Funduszu Pracy (przewi-
dziane zasoby). Stopniowo wprowadzane zmiany (w określonym czasie) ocenione zostaną po 
dwóch latach od wejścia w życie nowelizacji (ewaluacja/OSR ex post).
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Jednym z podstawowych założeń przyjmowanych przy decyzji o konieczno-
ści wprowadzenia danej regulacji w życie jest przyjęcie, że nie da się osiągnąć 
zamierzonego skutku (tj. rozwiązać problemu) działaniami pozaregulacyj- 
nymi. Dalej przyjmuje się szczegółowe założenia odnośnie do trafności doboru 
środków do oczekiwanych efektów regulacji. Założenia te w najbardziej ogólny 
sposób określają, że zaplanowane do realizacji działania są w stanie w przyjętym 
kształcie i zakresie rozwiązać zdiagnozowane problemy. Jednocześnie zakłada 
się możliwość zakorzenienia danej regulacji w obowiązującym, szeroko pojm- 
owanym systemie instytucjonalnym (prawnym, społecznym, gospodarczym), 
stanowiącym kontekst dla wprowadzanych zmian prawnych i wywołania pożą-
danych zmian. Innymi słowy: zakłada się, że wszelkie czynniki związane z kon-
tekstem wdrożenia danej regulacji nie będą miały istotnego, negatywnego wpły-
wu na jej funkcjonowanie i nie zakłócą jej realizacji. Przyjmowane na tym etapie 
założenia dotyczą również kwestii związanych z możliwymi sposobami „obcho-
dzenia” danej regulacji, a więc możliwości unikania jej potencjalnego wpływu.

Co istotne, większość z tych założeń nie jest wyrażona wprost na pozio-
mie samej regulacji. Często pozostają one jedynie w głowach decydentów  
i osób tworzących interwencje publiczne (Pawson i Tilley 1997). Zazwy-
czaj w oficjalnym (publicznym) obiegu obowiązuje bardzo uproszczony 
schemat logiczny danej regulacji, nawiązujący do wspomnianego „A powo-
duje B, zaś B powoduje C” (czy inaczej: „jeśli wprowadzimy daną regulację, 
to problem zostanie rozwiązany”). Założenia, przy których ten schemat 
będzie faktycznie występował, są jednak zwykle pomijane – a więc a prio-

Rysunek 2 . Założenia w procesie wdrażania regulacji – ogólny model

Źródło: opracowanie własne.
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ri przyjmuje się, że będą spełnione. Sytuacja ta dotyczy zarówno efektów 
oczekiwanych, jak również potencjalnych skutków niezamierzonych (nie-
rzadkim zjawiskiem jest wskazanie, że efektów niezamierzonych po prostu  
nie będzie). Jeśli jednak przyjąć, że osiągnięcie celów danej interwencji pu-
blicznej państwa faktycznie zależy od innych czynników, jak również warun-
kowane jest samą konstrukcją danej regulacji, to wiedza na temat tego, jakie 
założenia muszą zostać spełnione, by cel podjętego działania został osiągnię-
ty, jest tak naprawdę kluczowa dla oceny danego rozwiązania prawnego. 

Z tego też powodu jednym z zadań stojących przez oceną skutków regu-
lacji jest konieczność ustalenia logiki analizowanej interwencji (regulacji), 
wskazanie krytycznych założeń, które warunkują jej poprawne działanie oraz 
ocena, na ile te założenia mogą być (w przypadku oceny ex ante) lub zostały 
(w przypadku oceny ex post) spełnione. Analiza założeń powinna dotyczyć  
po pierwsze występowania zależności pomiędzy elementami zaplanowa-
nej interwencji a oczekiwanymi efektami (np. w przypadku SSE zakłada się, 
że zwolnienia podatkowe przełożą się na nowe inwestycje, których efektem  
będzie powstawanie miejsc pracy na obszarze stref). Analiza na tym etapie po-
winna brać pod uwagę również identyfikację efektów niezamierzonych (w tym 
niepożądanych). Po drugie kluczowe jest zweryfikowanie założeń związanych 
z czynnikami zewnętrznymi, z tym kontekstem, mającymi potencjalny wpływ 
na funkcjonowanie (efekty) danej regulacji.

2.1.2. Odtwarzanie teorii interwencji w praktyce 

Ramy teoretyczne dla analizy teorii interwencji wyznacza podejście opar-
te na teorii (ang. theory-based approach). Podejście to, podobnie jak inne pre-
zentowane w niniejszym opracowaniu koncepcje metodyczne, wykorzysty-
wane i rozwijane jest na gruncie badań ewaluacyjnych (Leeuw 2012). Jego 
rozwój stanowi odpowiedź na problem tzw. czarnego pudełka (ang. black 
box), obecnego w badaniach, w których uwaga koncentruje się na ustalaniu 
jedynie ilościowych skutków interwencji. Co prawda wiedza na temat tego, ja-
kie są wyrażane liczbowo efekty danego działania publicznego jest kluczowa 
dla możliwości oceny jego skuteczności. Jednak sama w sobie niewiele mówi, 
dlaczego takie, a nie inne efekty zostały osiągnięte. Wiedza w tym obszarze 
jest natomiast niezbędna dla optymalizacji realizowanych interwencji. Je-
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dynie znajomość przyczyn, które stoją za tym, że dane działanie publiczne 
jest lub może być skuteczne, pozwala na dokonanie korekt, które ostatecz-
nie umożliwiają efektywniej gospodarować środkami publicznymi (Martini 
2011). 

W związku z powyższym, autorzy badań opartych na teorii po pierwsze  
skupiają się na odkrywaniu mechanizmów, jakie – według autorów polityk pu-
blicznych – czynią projektowane działania skutecznymi. Po drugie podejmują 
próbę testowania ustalonej logiki interwencji – tj. oceniają, na ile przyjęta te- 
oria jest poprawna (Górniak 2007), wskazując, jakie są szanse na jej zmateria-
lizowanie w rzeczywistości. Przy ocenie tej brane są pod uwagę wszelkie czyn-
niki mogące mieć wpływ na proces funkcjonowania danej teorii (Leeuw 2012). 

Jak wspomniano, interwencje publiczne – programy, projekty, regulacje 
– rzadko mają jasno wyartykułowaną teorię. Dotyczy to również ustalenia, 
jakie będą spodziewane efekty poszczególnych działań zaplanowanych na 
gruncie danej regulacji. Jednocześnie brakuje krytycznej refleksji dotyczą-
cej założeń warunkujących jej poprawne działanie. Dlatego punktem wyj-
ścia w każdym procesie badawczym wykorzystującym podejście oparte na 
teorii jest konieczność odtworzenia teorii (logiki) danego przedsięwzięcia.  
Ten etap badania ma w dużej mierze charakter koncepcyjny. Składa się na 
niego przede wszystkim ustalenie kompletnego mechanizmu lub mechaniz 
mów działania danej regulacji ze wskazaniem wszystkich założeń krytycz-
nych dla jej funkcjonowania. Ostateczny model logiczny wypracowywany jest 
w trakcie trwania badania, będąc kilkukrotnie aktualizowany, m.in. w wy-
niku uzgodnień z kluczowymi aktorami zaangażowanymi z funkcjonowanie 
danej regulacji. Docelowo model logiczny regulacji (teoria interwencji) powi-
nien mieć aprobatę wszystkich stron, których dane rozwiązanie dotyczy.

Po fazie koncepcyjnej badań opartych na teorii następuje faza typowo 
empiryczna, polegająca na testowaniu odtworzonej logiki. Co istotne, proces 
testowania logiki interwencji powinien różnicować się w zależności od tego, 
czy OSR poprzedza wprowadzenie regulacji (ex ante), czy też podejmuje pró-
by oceny jej faktycznego funkcjonowania (ex post). W pierwszym przypadku 
testowanie będzie miało charakter również w dużej mierze koncepcyjny, ukie-
runkowany na krytyczną analizę założeń regulacji, bez możliwości weryfikacji 
ich funkcjonowania w praktyce. Z tego powodu konieczne jest przewidzenie, 
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na ile przyjęte założenia dla danego modelu pozostaną stałe w okresie obo-
wiązywania danej regulacji. Jeśli przewiduje się możliwe zmiany w tym zakre-
sie, konieczne staje się ustalenie, w jakim stopniu ewentualne przeobrażenie, 
czy też zdezaktualizowanie założeń wpłynie na funkcjonowanie analizowa- 
nej regulacji. Z kolei w przypadku OSR ex post możliwa jest faktyczna weryfi-
kacja poprawności odtworzonej teorii przyjętej regulacji. W tym celu powin-
na być podjęta próba ustalenia rzeczywistych (tj. rozumianych w kategoriach 
przyczynowo-skutkowych) efektów funkcjonowania danej regulacji (więcej  
w podrozdziale: W kierunku modelu przyczynowego…).

Poniżej główna uwaga została poświęcona pierwszej fazie badań opar-
tych na teorii, a więc na zagadnieniach i metodach związanych z odtwarza-
niem teorii interwencji. Faza druga opisana jest w kolejnych częściach pod-
ręcznika. 

Idee rozwijane, w obszarze podejścia opartego na teorii – głównie na 
gruncie badań ewaluacyjnych – doprowadziły w ciągu ostatnich 40 lat do 
wypracowania co najmniej kilku specyficznych podejść metodycznych. 
Wśród nich w szczególności wyróżnić należy m.in.: ewaluację kierowaną 
teorią – theory-driven evaluation (Chen i Rossi 1980); ewaluację opartą na 
teorii – theory-based evaluation (Weiss 1995); oraz ewaluację realistycz-
ną – realistic evaluation (Pawson i Tilley 1997). Pomimo pewnych różnic  
w sposobie akcentowania wybranych elementów podejścia, koncepcje te 
mają wspólny mianownik w postaci traktowania każdej interwencji pu-
blicznej jako teorii. Zbliżone są w nich również propozycje odkrywania tych 
teorii i ich artykułowania. 

Rysunek 3. Ogólny schemat badań opartych na teorii

Źródło: opracowanie własne.
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Można wyróżnić w szczególności trzy kluczowe elementy tego procesu:
1.  Tworzenie łańcucha przyczynowego interwencji (teorii interwencji) oraz 

identyfikacja założeń, które warunkują jej skuteczność. 
2. Analiza kontekstu realizacji interwencji.
3.  Identyfikacja obszarów/wymiarów, w których efekty działań publicz-

nych mogą się różnicować.

Tworzenie łańcucha przyczynowego interwencji (teorii interwencji) oraz identyfikacja założeń, 
które warunkują jej skuteczność

Wskazany łańcuch przyczynowy łączy zaplanowane działania z rezul-
tatami interwencji i oczekiwanymi efektami (White, 2009). Na tym etapie 
konieczne jest wskazanie, jaki problem ma zostać rozwiązany, jak krok po 
kroku zaplanowano realizację interwencji (tj. jak dany problem ma być 
rozwiązany), w tym jakie mają być jej kroki pośrednie oraz ich bezpo-
średnie rezultaty. Wreszcie należy wskazać jak te rezultaty przekładają 
się na oczekiwane efekty regulacji, a więc na rozwiązanie zdiagnozowa-
nego problemu. Istotne jest, aby wskazane zostały wszystkie potencjalne 
czynniki czy też przyczyny oczekiwanych zmian. Te zmiany mogą dotyczyć  
w szczególności sposobu działania/funkcjonowania jednostek/podmiotów, 
które dana regulacja obejmuje. Caroll Weiss wskazuje, że kluczowe jest wy-
różnienie wszystkich kluczowych mini-kroków, które tworzą charaktery-
styczny łańcuch przyczynowy, w którym jedne zdarzenia są konsekwen-
cją innych zdarzeń, wynikających z wprowadzenia danego rozwiązania  
(Weiss 1995).

W praktyce podstawowym źródłem danych do ustalenia takiego łańcucha 
powinna być w pierwszym kroku sama regulacja (projekt aktu prawnego). Jed-
nak najprawdopodobniej mechanizm przyczynowy opisany na jej podstawie 
będzie niekompletny, zwłaszcza jeśli analizowana regulacja jest ustawą, a jej 
doprecyzowanie będzie odbywało się na poziomie poszczególnych rozporzą-
dzeń. Podobnie będzie, jeśli analizowana regulacja powiązana jest z innymi ak-
tami prawnymi w tej sytuacji konieczna jest kompleksowa analiza wszystkich 
powiązanych ze sobą źródeł prawa. Analizą powinny być objęte również wszel-
kiego rodzaju dokumenty o randze strategicznej – wskazujące na konieczność 
podjęcia tej czy innej regulacji oraz jeśli są dostępne, wcześniejsze ekspertyzy, 
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badania i opracowania poświęcone koncepcjom wprowadzenia określonych 
zmian w porządku prawnym. Na podstawie tego typu dokumentów możliwe 
będzie poznanie szczegółowych intencji stojących za podjęciem decyzji o ko-
nieczności wprowadzenia zmian regulacyjnych w danym obszarze.

Po dokonaniu analizy dostępnych danych zastanych konieczne będzie rów-
nież skontaktowanie się z autorami danej regulacji oraz osobami, które miały 
istotny wpływ na jej kształt. Celem takiej pogłębionej analizy jest wspominana 
wyżej próba odkrycia wszystkich „niewyartykułowanych” wprost w regulacji 
zamierzeń/powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy jej poszczególnymi 
elementami. Na tym etapie wskazane jest ustalenie, które z działań analizowa-
nej logiki mają charakter kluczowy (są konieczne do zaistnienia efektu), a które 
tylko pomocniczy. 

Efekty tego etapu badania prezentuje się najczęściej w formie grafu, na 
którym zaznaczone są wszystkie ciągi przyczynowe, prowadzące od kon-
kretnych działań, do rezultatów i efektów. Pomocne w tworzeniu takich gra-
fów mogą okazać się rozwiązania z obszaru technik mapowania myśli (ang. 
mindmapping). Dalej przedstawiono ogólny graf dla przywołanego wcześniej 
przykładu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Tym razem łańcuch 
przyczynowy opisany został nieco bardziej szczegółowo. Biorąc pod uwagę 
dostępne zapisy ustawy oraz oficjalne informacje pojawiające się przy oka-
zji prezentowania SSE9, można wskazać, że wsparcie udzielane przedsiębior-
stwom w ramach stref (przede wszystkim w postaci zwolnień podatkowych) 
ma doprowadzić do przyciągania nowych inwestycji (tj. napływu kapitału 
inwestycyjnego) na wyznaczone obszary kraju. Inwestycje te mają przynieść 
bezpośredni rezultat w postaci wzrostu zatrudnienia we wspartych podmio-
tach. Jednocześnie oczekuje się, że poczynione inwestycje będą generować na 
poziomie firmy popyt na produkty i usługi podwykonawców , w tym lokal- 
nych. Nie mniej ważną z oczekiwanych zmian jest rozwój nowych produktów 
lub usług we wspartych przedsiębiorstwach, w tym w szczególności wdraża-
nie innowacji technologicznych i rozwiązań opartych na prowadzonych pra-
cach B+R. Zmiany na poziomie przedsiębiorstw mają być zaczynem szerszych  

9  Np. portal Ministerstwa Gospodarki, z wydzieloną podstroną poświęconą SSE: http://www.mg.gov.
pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+ekono-
miczne/Efekty+SSE, dostęp 1 kwietnia 2015 r.

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Efekty+SSE
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Efekty+SSE
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Efekty+SSE
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zmian widocznych w najbliższym otoczeniu podmiotów funkcjonujących na te-
renie SSE. Są nimi zwłaszcza rozwój lokalnych podwykonawców (dzięki współ-
pracy ze wspartymi podmiotami oraz w związku ze zwiększonym popytem na 
produkty i usługi ze strony zatrudnionych we wspartych firmach pracowni-
ków) oraz rozwój lokalnej infrastruktury (np. teleinformatycznej lub transpor-
towej). Zmiany, te dzięki efektom skali w długiej perspektywie, powinny pro-
wadzić do wzrostu zatrudnienia nie tylko we wspartych przedsiębiorstwach, 
ale i w innych podmiotach obecnych w regionie. Z kolei zwiększony popyt  
i rozwój infrastruktury mają wpływać na podniesienie ogólnej atrakcyjności 
inwestycyjnej danej lokalizacji, co powinno sprzyjać pojawianiu się kolejnych 
inwestorów (nie tylko na terenie stref). Wszystkie te zmiany łącznie powinny 
prowadzić do rozwoju społeczno-gospodarczego danego regionu (a biorąc pod 
uwagę skalę funkcjonowania ustawy, również całego kraju), który powinien 
wyrażać się m.in. w redukcji poziomu bezrobocia, rozwoju wybranych branż  
oraz wzroście poziomu eksportu. Innymi słowy: realizacja modelu logicznego 
interwencji w praktyce powinna prowadzić do rozwiązania problemów, które 
były przyczyną uruchomienia przedstawionej regulacji.

Przedstawiony model przedstawia idealną sytuację, w której zakłada się, 
że poszczególne działania i oczekiwane rezultaty następują po sobie, pozosta-
jąc względem siebie w bezpośrednich, przyczynowych relacjach. W rzeczywis- 
tości – jak zostało już nadmienione – przyjmowane teorie będą mogły się zma-
terializować jedynie pod warunkiem spełnienia określonych założeń. Te zało-
żenia nie zostały przedstawione w regulacji, ani w dokumentach bezpośrednio 

Rysunek 4 . Model przyczynowy wsparcia w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych

Źródło: opracowanie własne.
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z nią powiązanych. Dlatego też elementem procesu odtwarzania teorii inter-
wencji musi być identyfikacja i przedstawienie tych założeń, których spełnie-
nie jest konieczne z punktu widzenia materializacji przyjętej teorii zmiany.  
W przedstawionym przykładzie SSE owe założenia zostały wskazane na grafie 
w postaci numerowanych kwadratów. 

Pierwsze z tych założeń (na grafie oznaczone cyfrą 1) dotyczy znaczenia 
i atrakcyjności generowanych przez regulację udogodnień, z punktu widze-
nia procesów decyzyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach. Poprawne 
działanie ustawy o SSE wymusza przyjęcie założenia, że warunki zwolnie-
nia z podatku dochodowego będą wystarczająco korzystne przynajmniej dla 
części przedsiębiorstw (potencjalnych inwestorów), wpływając faktycznie 
na ich decyzję o wyborze lokalizacji inwestycji. W praktyce może się okazać, 
że nie zawsze tak będzie. Nierzadkie bywają sytuacje, w których Polska i wy-
brane SSE konkurują z innymi krajami i lokalizacjami o przyciąganie nowych 
inwestycji. W dobie globalnej gospodarki może się okazać, że zwolnienia  
podatkowe dostępne w Polsce, mogą stanowić niewystarczającą zachętę dla 
pożądanych inwestorów. 

Nieprawdziwe może być drugie z przyjmowanych na tym etapie za-
łożeń, dotyczące właściwego doboru obszarów, które przynależą do SSE  
(założenie oznaczone cyfrą 2). Ponownie w praktyce może się okazać, że 
oferowane grunty inwestycyjne nie będą atrakcyjne z perspektywy poten-
cjalnych inwestorów. Dla pewnych lokalizacji, pozbawionych wystarczająco 
rozwiniętej infrastruktury, ze słabym zapleczem technicznym, oddalonych 
od dużych ośrodków miejskich, pozyskanie inwestorów może być sporym 
wyzwaniem, pomimo udogodnień przewidzianych na poziomie ustawy. Jeśli 
jednak ustawa ma niwelować różnice w rozwoju poszczególnych regionów, 
to trzeba przyjąć, że inwestycje będą realizowane również w tych najgorzej 
sytuowanych miejscach. Pytaniem pozostaje na ile owo założenie jest praw-
dziwe (tj. możliwe do spełnienia), w przyjętych ramach regulacyjnych. We-
ryfikacja poprawności tego i pozostałych założeń powinna być dokonana na 
etapie testowania przyjętej teorii zmiany.

Trzecie z założeń związane jest z możliwościami utworzenia nowych 
miejsc pracy we wspartych podmiotach. Co prawda tworzenie nowych 
miejsc pracy jest elementem wymaganym od wszystkich przedsiębiorców, 
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którzy otrzymują zezwolenie na działanie na terenie stref, jednak w prak-
tyce konieczne jest zapewnienie wykonania tych wymogów. Poprawa sy-
tuacji na lokalnych rynkach pracy ma szansę nastąpić jednak jedynie, gdy 
wsparte przedsiębiorstwa będą korzystać z lokalnych pracowników. To nie 
zawsze musi być prawdą, zwłaszcza gdy na obszarze podejmowanych in-
westycji brakuje chętnych do pracy osób o określonych kompetencjach (po-
siadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie). Wreszcie potencjalni 
pracownicy muszą być zainteresowani pracą w przedsiębiorstwach, które 
podjęły inwestycje na terenie SSE. Wiele w tym względzie będzie zależało 
od warunków, jakie oferować będą wsparte podmioty. Jak widać, powodze-
nie przyjętego mechanizmu generowania nowych miejsc pracy, dzięki zasto-
sowaniu instrumentu wsparcia w postaci SSE, bazuje na wielu założeniach. 
Ponownie, patrząc z punktu widzenia skuteczności interwencji (zarówno  
ex ante, jak i ex post), ich weryfikacja powinna stanowić sedno prowadzonej 
oceny wpływu. 

Idąc dalej, warto wymienić pokrótce kolejne założenia, związane z logiką 
funkcjonowania SSE. Można je opisać w sposób następujący:

Założenie 4: Podmioty działające na terenie SSE korzystają z lokalnych 
produktów i usług, są również nastawione na nawiązanie współpracy z lo-
kalną bazą MŚP. Z drugiej strony podmioty działające lokalnie mają potencjał, 
kompetencje do tego by współpracować z podmiotami działającymi na tere-
nie stref.

Założenie 5: Podejmowane inwestycje wiążą się rzeczywiście z działalno-
ścią innowacyjną – stymulują rozwój B+R i transfer nowych technologii.

Założenie 6: Strategia przedsiębiorstw zakłada pozostanie w regionie  
w długim okresie. Efekty zrealizowanych inwestycji mają trwały charakter 
(wykraczający poza przewidziane okresy trwałości).

Założenie 7: Strategia wspartych podmiotów odwołuje się do koncepcji 
wzrostu przez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie beneficjenci 
SSE mają wystarczający potencjał i środki do prowadzenia takiej działalności 
w długim okresie. 

Założenie 8: Skala realizowanych inwestycji oraz zmian jej towarzyszą-
cych jest wystarczająca by wpłynąć na faktyczną atrakcyjność inwestycyjną 
regionu. 
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Założenie 9: Skala zmian na rynku prcy, wynikająca ze zrealizowanych in-
westycji strefowych, w tym w szczególności liczba utworzonych miejsc pracy, 
jest wystarczająco duża w porównaniu do całego rynku pracy (wpływ SSE bę-
dzie zauważalny).

Założenie 10: Inne czynniki – polityczne, gospodarcze, prawne itp. będą 
sprzyjały pożądanym zmianom, a przynajmniej nie będą stanowiły dla nich 
barier. 

Należy zaznaczyć, że powyższa teoria zmiany oraz identyfikacja kluczo-
wych założeń, bazowała przede wszystkim na analizie danych zastanych (desk 
research), w której wykorzystano głównie dokumenty związane bezpośrednio 
z regulacją (ustawa, rozporządzania). Analiza dokumentów zastanych powinna 
brać pod uwagę również istniejące badania, ewaluacje oraz literaturę akade-
micką, tak by powstał możliwie kompletny obraz teorii zmiany. Dodatkowo, po 
fazie badań zastanych, powinna zostać zrealizowana faza jakościowa badania, 
w której odtworzona teoria konfrontowana jest z głównymi interesariuszami, 
zaangażowanymi w proces funkcjonowania SSE (przedstawiciele administracji 
rządowej, spółek zarządzających SSE, przedsiębiorstw, JST i partnerów społecz-
nych). Proces weryfikacji poprawności przyjętej teorii zmiany powinien być ele-
mentem konsultacji społecznych, które towarzyszą procesowi legislacyjnemu. 

Proces odtwarzania logiki interwencji można zobrazować również za po-
mocą tzw. matrycy logicznej. W jej wierszach umieszczone są kolejne pozio-
my oczekiwanych zmian uzyskanych w wyniku realizacji danego projektu.  
W kolumnach tabeli znajdują się kolejno: obszary zamierzonych zmian; źródła,  
w oparciu o które możliwa będzie uzyskanie informacji o tym, czy oczekiwa-
na zmiana faktycznie miała miejsce; założenia, które warunkują uzyskanie 
określonych zmian, czy też efektów. Uzyskanie zmian na każdym z poziomów  
pozwala na osiągnięcie zmian na poziomie wyższym (Kierzkowski 2002). 
Zgodnie z ogólnym schematem projektowania i realizacji projektów odpo-
wiednie zasoby (wkład – finansowy ludzki itp.), przekształcają się w konkret-
ne działania (np. udostępnienie terenów inwestycyjnych na preferencyjnych 
warunkach) oraz rezultaty (np. przeszkolenie osób bezrobotnych), które przy 
spełnieniu właściwych założeń mogą przeistoczyć się w odpowiednie efekty 
(np. spadek stopy bezrobocia w grupie objętej wsparciem), będące faktycznym 
celem danej interwencji.
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Analiza kontekstu realizacji interwencji

Zrozumienie kontekstu realizacji regulacji ma kluczowe znaczenie dla zro-
zumienia potencjalnego wpływu danego działania publicznego. Jest również 
ważne dla metodyki planowania oceny wpływu. Przez kontekst należy rozu-
mieć społeczne, polityczne i ekonomiczne warunki, w jakich dana regulacja bę-
dzie wdrażania. W szczególności kluczowe jest, aby zidentyfikować te elementy 
kontekstu, które mogą mieć potencjalny wpływ na skuteczność danej regulacji. 

W istocie regulacja może funkcjonować w różny sposób w różnych kontek-
stach. W odniesieniu do przykładu SSE, może się okazać, że jej realizacja bę-
dzie przynosiła pożądane skutki, jednak nie zawsze tam, gdzie można byłoby 
tego oczekiwać. Na przykład może się okazać, że jej skuteczność silnie zależy 
od poziomu rozwoju społecznego danego regionu. Zrozumienie kontekstu wy-
maga dogłębnego poznania specyfiki realizacji danej regulacji oraz powiąza-
nia jej elementów ze wskazanymi czynnikami. 

Identyfikacja obszarów/wymiarów, w których efekty działań publicznych mogą  
się różnicować

Zrozumienie kontekstu stanowi punkt wyjścia do identyfikacji zróż-
nicowania wpływu regulacji, co jest szczególnie istotne dla materializacji  
odtworzonej teorii zmiany. Prawdopodobne są sytuacje, w których pojedyncza 
regulacja nie oddziałuje w sposób jednorodny na wszystkie jednostki, których 
dotyczy. W skrajnych przypadkach może się okazać, że dla części z tych jed-
nostek przyjęta logika interwencji rzeczywiście działa poprawnie, natomiast 

Tabela 3. Schemat matrycy logicznej

Źródło: opracowano na podstawie Kierzkowski 2002. 

Cel Wskaźniki osiągnięć` Źródła informacji Założenia

Efekty

Rezultaty

Produkty

Wkład/ działania
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dla innych może się okazać, że przyjęte założenia zawodzą. Próba identyfikacji 
grup „adresatów” regulacji, wśród których oddziaływanie może być zróżni-
cowane, powinna być kolejnym krokiem w ocenie wpływu wykorzystującej 
podejście oparte na teorii. Należy również pamiętać o innych wprowadzanych 
działaniach regulacyjnych, które mogą wpływać na daną regulację (np. zmia-
na reguł krajowej pomocy publicznej w UE).

Oprócz powyższego, analiza zróżnicowania oddziaływania regulacji po-
winna brać pod uwagę aspekt terytorialny wdrażanych interwencji, jak rów-
nież czasowy. Nie bez znaczenia pozostaje bowiem moment, w jakim mierzone 
są efekty regulacji. Może się okazać, że początkowo źle funkcjonująca regulacja, 
zaczyna przynosić oczekiwane efekty dopiero po jakimś czasie od wprowadze-
nia (i na odwrót – regulacja może z czasem działać coraz gorzej z uwagi na wy-
chwytywanie przez jej odbiorców istniejących luk lub niedoskonałości).

Identyfikacja potencjalnego zróżnicowania efektów regulacji, będzie szcze-
gólnie istotna w kontekście prowadzonych analiz kosztów i korzyści. Będzie 
również warunkowała proces generalizacji wyników przeprowadzonej oceny 
wpływu na całą populację.

Odtwarzanie logiki złożonych interwencji regulacyjnych

Przykład analizowanej regulacji dotyczącej specjalnych stref ekonomicz-
nych stanowi spójną koncepcję interwencji publicznej. Trudniejszym wyzwa-
niem okazać się może odtworzenie teorii interwencji w przypadku złożonych  
i wielowymiarowych aktów prawnych. Z taką sytuacją mamy np. do czynienia, 
przeprowadzając ocenę wpływu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 
ustaw. W jej przypadku nie jesteśmy w stanie zidentyfikować jednej spójnej 
teorii zmiany, a raczej kilka różnych interwencji służących jednemu, szerszemu 
celowi społeczno-gospodarczemu (zwiększeniu poziomu zatrudnienia). 

W ramach badań ewaluacyjnych prowadzonych w obszarze polityki spójno-
ści często można spotkać się z taką sytuacją. Przykładowo, dokonując ewaluacji 
regionalnego programu operacyjnego musimy ocenić szereg różnych interwencji 
służących jednemu celowi makroekonomicznemu. W takiej sytuacji należy „po-
dzielić” interwencję na szereg mniejszych, lecz spójnych komponentów. Osobno 
dokonać prostego odtworzenia logiki poszczególnych teorii zmiany. Następnie 



42

należy wybrać te, które wydają się mieć kluczowe znaczenie (generują poten-
cjalnie najwięcej pozytywnych lub negatywnych efektów społeczno-gospodar-
czych). Wybrane komponenty poddajemy pełnemu procesowi oceny, a następnie 
dokonujemy syntezy wyników. W przypadku polityki spójności, w praktyce, naj-
częściej dokonywanych jest szereg badań, które prowadzone są w oparciu o wie-
loletni plan badań ewaluacyjnych.  

2.1.3. Plany badawcze10

Plany badawcze, które służą poszukiwaniu i udzielaniu odpowiedzi na py-
tania badawcze, są przydatne przy testowaniu logiki interwencji. Wybór pla-
nu badawczego zależy od pytań, jakie stawiane są w procesie OW, a te z kolei 
zależą od potrzeb informacyjnych odbiorców badań. Główne plany badawcze 
przedstawione zostały poniżej.

Metaanaliza (systematyczny przegląd)
Logika planu opiera się na zebraniu wiedzy w oparciu o syntezę wyników 

wcześniejszych badań dotyczących danego obszaru/tematyki. Metaanaliza 
może służyć zrozumieniu kontekstu – jak wygląda sytuacja  w danym obsza-
rze, co wiemy o dotychczas zastosowanych mechanizmach i efektach inter-
wencji. Pozwala również na zebranie wiedzy na temat doświadczeń innych  
krajów (co zadziałało/dlaczego). Ten plan badawczy jest użyteczny zarówno na 
etapie TR i OSR ex ante, jak i OSR ex post. 

Eksperyment, quasi-eksperyment
Logika tego planu opiera się na ustaleniu efektów interwencji poprzez wy-

bór dwóch grup porównawczych w ramach jednej populacji (jedna objęta in-
terwencją, druga nie) i porównaniu sytuacji przed interwencją do sytuacji po 

10  Niniejszy podrozdział oparty jest na Olejniczak i Wojtowicz, w druku oraz Olejniczak i in. (2014).

Plan badawczy (ang. research design) to całościowa logika badania  
– poszukiwania i udzielania rzetelnej, wiarygodnej odpowiedzi na pytanie badawcze. 
Źródło: Olejniczak i Wojtowicz, w druku. 
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interwencji w obu grupach. Eksperyment pozwala na ustalenie rzeczywiste-
go efektu interwencji. Ten plan badawczy można wykorzystać przede wszyst-
kim na etapie OSR ex post bądź w ramach pilotażów przeprowadzanych przed 
opracowaniem aktu prawnego, np. na potrzeby analizy alternatywnych roz-
wiązań i generowanych przez nich kosztów. Więcej informacji nt. metod eks-
perymentalnych i quasi-eksperymentalnych przedstawiono w części trzeciej 
niniejszego poradnika.

Studium statystyczne
Logika podejścia opiera się na ocenie efektów poprzez wykorzystanie me-

tod statystycznych (modeli ekonometrycznych) do określenia związków i za-
leżności pomiędzy interwencją a oczekiwanymi zmianami. Pozwala to na pro-
gnozowanie zjawisk rynkowych, gospodarczych, społecznych występujących 
w wyniku podjęcia danej interwencji. Podejście to pozwala na ustalenie efek-
tów interwencji zarówno na etapie OSR ex ante, jak i OSR ex post. 

Gra symulacyjna
Logika planu opiera się na odtworzeniu interwencji w warunkach labora-

toryjnych w celu poznania mechanizmów zmiany. Gra symulacyjna pozwala na 
symulację rzeczywistych mechanizmów w bezpiecznych warunkach. W efekcie 
uzyskujemy wiedzę na temat tego, jak i dlaczego zachodzi zmiana pod wpływem 
interwencji. Grę symulacyjną można wykorzystać na etapie OSR ex post dla zba-
dania, czy i dlaczego mechanizm zadziałał bądź dla antycypowania efektów da-
nej interwencji lub analizowanych alternatywnych rozwiązań np. na etapie TR.

Ewaluacja oparta na teorii
Logika tego podejścia polega na odtworzeniu teorii interwencji czy założeń 

przyczynowo-skutkowych oraz jej weryfikacji w rzeczywistości. 
Ewaluacja oparta na teorii pozwala na odkrywanie mechanizmów zmiany, 

ale również na badanie efektów planowanych i wdrożonych interwencji. Może 
być wykorzystywana na etapie OSR ex ante oraz OSR ex post. Więcej informacji 
nt. niniejszego podejścia i jego praktycznego zastosowania dla oceny efektów 
regulacji przedstawiono w poprzednim podrozdziale Poradnika.



44

Studium przypadku
Logika tego planu polega na dogłębnej analizie jednego przypadku (gru-

pa społeczna, projekt, instytucja) w rzeczywistości, w naturalnym kontekście  
i uwarunkowaniach. Studium przypadku pozwala przede wszystkim na uzy-
skanie wiedzy o mechanizmie zmian. Może być wykorzystywane przede 
wszystkim na etapie OSR ex post.

Podejście partycypacyjne
Ten plan badawczy polega na zebraniu opinii różnych aktorów, których 

dotyka interwencja, ich wyważeniu, zrozumieniu, wypracowaniu konsen- 
susu dotyczącego kwestii problemowej i sformułowanie wniosków. Pozwala 
na poznawanie procesów interwencji i jej ocenę. Podejście partycypacyjne jest 
szczególnie użyteczne w procesie konsultacji publicznych projektu aktu praw-
nego. Pozwala zarówno na zrozumienie kontekstu (perspektyw różnych inte-
resariuszy), jak i na uzyskanie wiedzy operacyjnej dotyczącej sposobu wdraża-
nia interwencji. 

Opisowy plan badawczy
Jego logika opiera się na opisywaniu zjawisk, ich skali, przebiegu, zmian  

i dynamiki zjawiska poprzez gromadzenie danych pierwotnych lub danych za-
stanych oraz ich analizę. Może być wykorzystywany do opisu sytuacji, uwarun-
kowań, zachodzących zmian w czasie w danym badanym obszarze. Pozwala na 
zebranie wiedzy kontekstowej, szczególnie użytecznej na etapie analizy pro-
blemu na potrzeby TR i OSR ex ante.

Autorzy niniejszego Poradnika rekomendują, by punktem wyjścia w każdym badaniu skutków regu-
lacji (TR, OSR ex ante i ex post) było odtworzenie teorii interwencji, a następnie wybór tych planów 
badawczych (najczęściej więcej niż jednego), które w najlepszy sposób pozwolą na zweryfikowanie 
opracowanej teorii zmiany. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że odpowiedni dobór planów 
badawczych, a w ich ramach odpowiednich metod i technik badań (patrz część trzecia Poradnika), 
stanowi największe wyzwanie dla każdego zespołu badawczego. 
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2.2. Planowanie i realizacja badań na potrzeby procesu oceny wpływu

Ocena wpływu jest oceną aktu normatywnego i jego założeń przed jego 
uchwaleniem bądź po jego uchwaleniu w celu oceny funkcjonowania ustawy. 
Proponowane w tym podręczniku podejście do oceny wpływu regulacji praw-
nych opiera się na założeniu, że ocena wpływu powinna być w jak najwięk-
szym stopniu oparta na dowodach. Silnych dowodów dostarczają zaś badania 
społeczno-ekonomiczne. Stąd wykorzystanie doświadczeń ewaluacyjnych11 
dotyczących planowania i realizacji badań dotyczących oceny interwencji pu-
blicznych (o charakterze finansowym) może być skutecznie wykorzystane dla 
przeprowadzania procesu oceny wpływu interwencji regulacyjnych. 

Idealnym rozwiązaniem byłoby objęcie wszystkich potrzeb informacyjnych 
(wynikających z wymogów OW opisanych w Wytycznych) osób przeprowadza-
jących proces oceny wpływu jednym badaniem służącym odtworzeniu i wery-
fikacji logiki interwencji – planowanego lub wdrażanego rozwiązania problemu 
społeczno-ekonomicznego (lub różnych opcji rozwiązania problemu). Badania 
mogą jednak również dostarczać wiedzę punktowo – tam, gdzie występują jej 
szczególne braki w procesie oceny wpływu. W każdym przypadku konieczne 
jest ich prawidłowe zaplanowanie i realizacja dla uzyskania rzetelnej wiedzy  
w odpowiedzi na pytania wynikające z OW. 

Przy planowaniu i realizacji badania służącego ocenie aktu prawnego ko-
nieczna jest odpowiedź na podstawowe pytanie dotyczące sposobu przeprowa-
dzania badań na potrzeby OW: 

• Czy badanie będzie realizowane wewnętrznie przez Zespół analitycz-
ny/badawczy niezależny od Zespołu przygotowującego akt prawny/
legislacyjny? 

11  Dla czytelników chcących zapoznać się z procesem zlecania i odbierania badań ewaluacyjnych re-
komendujemy zapoznanie się z poradnikiem: Bienias S., Strzęboszewski P., Opałka E. [red.] [2012], 
Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa. Doświadczenia zebrane w Poradniku Ministerstwa stanowiły inspirację dla wielu ele-
mentów dokumentu, który Państwo czytacie.

Ewaluację zdefiniować możemy jako badanie społeczno-ekonomiczne realizowane w celu oceny 
jakości i efektów prowadzonych działań. 
Źródło: Bienias i in. (2012).
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• Czy badanie przeprowadzi Zespół zewnętrzny na zlecenie Zamawiają-
cego (urzędu)?

Podczas gdy realizacja badania wewnętrznie jest uzasadniona w przypadku 
TR i OSR (ex ante), to w przypadku oceny funkcjonowania ustawy ex post propo-
nuje się zlecenie oceny (ewaluacji) na zewnątrz. Zlecenie ewaluacji na zewnątrz 
pozwala na zapewnienie jakości procesu oceny. Zlecenie badania na zewnątrz 
wiąże się z koniecznością zastosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych 
(w przypadku zamówień powyżej 30 000 euro). Opis szczegółowych uwarunko-
wań związanych z zamawianiem badań znalazł się w załączniku 1. 

Ważną decyzją jest również ustalenie, jaki tryb badania przyjmiemy: ba-
danie partycypacyjne czy tradycyjne. W przypadku modelu partycypacyjnego 
Zespół badaczy towarzyszy urzędnikom przygotowującym akt prawny od po-
czątku procesu projektowania. W przypadku podejścia tradycyjnego badany 
jest gotowy akt prawny (na etapie założeń – TR lub projektu – OSR ex ante).

Z uwagi na dynamikę procesu przygotowania aktu prawnego poradnik  
ten rekomenduje podejście partycypacyjne do realizacji OW na etapie TR i OSR 
ex ante. W takim wypadku badanie trwa równocześnie z procesem przygoto-
wywania aktu legislacyjnego (tzw. ewaluacja/ocena uczestnicząca /partycypa-
cyjna).

Model partycypacyjny – dodatkowe uwarunkowania

Wybór modelu partycypacyjnego w przypadku oceny wpływu na etapie TR i OSR, za-
równo w przypadku, gdy Wykonawcą jest wewnętrzny zespół analityczny, jak i w przypadku 
zlecenia wykonania badania podmiotom zewnętrznym, może przynieść dodatkowe korzyści. 
Daje bowiem większą możliwość wpływu badaczy na podniesienie jakości procesu przygo-
towania dokumentu. Badacze współpracują z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie 
projektu regulacji – oceniają, opiniują poszczególne elementy dokumentu, pełnią funkcję 
doradczą. Ewentualne rekomendowane zmiany wprowadzane są na bieżąco, a nie po zakoń-
czeniu całego procesu opracowania projektu regulacji. Bliska współpraca ułatwia  zrozumie-
nie założeń aktu prawnego przez badaczy oraz pozwala na prowadzenie konstruktywnego 
dialogu i osiągnięcie konsensusu w zakresie sposobu uwzględnienia rekomendacji.
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W przypadku wyboru modelu partycypacyjnego proces ten powinien zostać zainicjowany 
w momencie, gdy wypracowane zostaną wstępne założenia dotyczące przygotowywanego 
aktu legislacyjnego.

Istotną wartością dodaną w przypadku wyboru modelu partycypacyjnego jest możliwość 
wprowadzania zmian o charakterze strategicznym. Zmiany takie łatwiej jest przeprowadzić na 
wczesnym etapie przygotowywania dokumentu w momencie, gdy kształtowana jest ogólna 
jego koncepcja, czyli już na etapie testu regulacyjnego.

W ramach każdego badania wpływu (niezależnie, czy mowa jest o ewalu-
acji, czy też OSR) można wyróżnić  podstawowe etapy procesu badawczego 
(Bienias i in. 2012: 37):

• planowanie badania,
• realizacja badania,
• wykorzystanie wyników badania.

W procesie planowania badania można określić następujące elementy:
a)  identyfikacja i uzasadnienie tematu badania oraz wskazanie odbiorców 

badania,
b) zdefiniowanie celów, pytań i kryteriów badawczych,
c) określenie zakresu badania,
d) określenie metod i technik badawczych,
e)  ustalenie wstępnego harmonogramu realizacji badania i zasobów ko-

niecznych do jego realizacji.
W procesie realizacji badania można wyróżnić:
a) fazę strukturyzacji badania,
b) fazę zbierania danych,
c) fazę analizy i wnioskowania.
Kolejne kroki związane z planowaniem i realizacją badania zostały opisane 

poniżej. Kwestie związane z wykorzystaniem wyników badań zostały opisane 
w następnym rozdziale.

2.2.1. Strukturyzacja problemu badawczego

Identyfikujemy temat i uzasadniamy decyzję o realizacji badania
W przypadku oceny wpływu potrzeba realizacji badania wynika z prze-
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pisów prawa, w których osadzony jest obowiązek przeprowadzania TR, OSR  
i OSR ex post. Uszczegółowienie tych obowiązków znalazło się w Wytycznych 
do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach 
rządowego procesu legislacyjnego.

W zależności od rodzaju OW temat badania będzie różny. Podczas gdy TR  
i OSR koncentrować się będą na analizie problemu oraz ocenie różnych warian-
tów rozwiązań danego problemu, OSR ex post dotyczyć będzie przede wszyst-
kim oceny efektów wdrożonej regulacji. Inaczej mówiąc, badanie na potrzeby 
TR i OSR dotyczyć będzie odtworzenia proponowanych modeli logicznych lub 
wybranego rozwiązania problemu oraz ich weryfikacji, w tym analizy kosztów 
i korzyści związanych z wyborem jednego z nich. Badanie na potrzeby OSR ex 
post, z kolei, dotyczyć będzie przede wszystkim oceny skuteczności i efektyw-
ności wdrożonego rozwiązania.

Istotną kwestią jest posiadanie jasnej wizji, w jaki sposób wykorzystane 
zostaną wyniki badania oraz zaangażowanie w proces kluczowych interesa-
riuszy (np. poprzez powołanie grupy sterującej badaniem).

Definiujemy cele badania i stawiamy pytania badawcze oraz określa-
my dla nich kryteria 

Cel główny badania powinien jednoznacznie wskazywać na powody, jakim 
ma służyć badanie, oraz powinien zostać krótko sformułowany (max. 1–2 zda-
nia). Określenie celu głównego i ewentualnie pomocniczych celów szczegóło-
wych badania jest najistotniejszym elementem Planu badania lub Opisu Przed-
miotu Zamówienia (w zależności od trybu przeprowadzenia badania). Cały 
proces badawczy będzie się odnosił właśnie do zdefiniowanych celów.

Cele wskazują, czy chcemy badać efekty, mechanizmy, czy sposób wdraża-
nia przepisów prawnych. W zależności od rodzaju OW cele badania będą inne. 

WAŻNE: o użyteczności badania, czyli o stopniu wykorzystania wniosków 
 i rekomendacji będzie decydowało kilka kwestii:
•  zaangażowanie w proces badawczy interesariuszy wyników (głównych odbiorców badania)  

- od początku procesu odgrywać oni powinni istotną rolę opiniotwórczą, jak i informacyjną  
(jako źródło danych na temat przygotowywanego aktu prawnego),

• czytelność wniosków i rekomendacji wraz z odpowiednim ich zaadresowaniem,
• przyjęcie odpowiedniego sposobu upowszechnienia wyników badania.
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Przykładowe cele badania dla OSR ex post przedstawia poniższa ramka.

Przykład 3.  Cel badania na potrzeby OSR (ex ante)  
– ocena gotowego projektu aktu prawnego

Głównym celem badania jest oszacowanie potencjalnych skutków społeczno-gospodar-
czych wprowadzenia ustawy w odniesieniu do scenariusza niewprowadzania żadnych zmian 
legislacyjnych.  Ponadto, w ramach badania dokonana zostanie ocena spójności wewnętrznej  
i zewnętrznej aktu prawnego oraz planowanego systemu jego realizacji.

Jak poprawnie sformułować pytania badawcze?
Po zdefiniowaniu celu głównego badania oraz ewentualnych celów szczegó-

łowych najważniejszym  etapem w procesie planowania jest opracowanie py-
tań badawczych. Pytania badawcze  doprecyzowują cele badania i są zazwyczaj 
przyporządkowane właśnie do poszczególnych celów szczegółowych. Formu-
łując pytania należy, pamiętać, że powinny one dotyczyć konkretnych potrzeb 
informacyjnych związanych z realizacją aktu prawnego. Celem pytań, a szerzej 
całego badania, nie jest jedynie gromadzenie nowej wiedzy, ale wykorzystanie 
jej do podniesienia jakości przygotowywanego aktu legislacyjnego.

Formułując szczegółowe pytania, możemy skorzystać z katalogu propo-
nowanych pytań opisanych w Wytycznych do przeprowadzenia oceny wpły-
wu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego  
(cz. 1 i 2).

Przykład 4. Pytania badawcze na potrzeby OSR ex ante 

Badanie realizowane na potrzeby OSR ex ante  może udzielić odpowiedzi na szereg 
pytań, które zostały zadane w Wytycznych, w szczególności na pytanie:

Jakie będą (pozytywne i negatywne) efekty społeczno-gospodarcze wprowadzenia pro-
jektowanego aktu legislacyjnego w porównaniu z innymi zidentyfikowanymi scenariuszami 
działania (w tym m.in. scenariuszem zaniechania wszelkich działań legislacyjnych)?
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Ponadto, OW skorzystać może z doświadczeń ewaluacyjnych i może ocenić na etapie ex-ante:
•  spójność wewnętrzną dokumentu – ustalenie, na ile wyznaczone cele (zarówno ogólne, 

jak i szczegółowe) są możliwe do osiągnięcia poprzez zdefiniowane działania,
•  zewnętrzną spójność aktu normatywnego zarówno z innymi dokumentami regulacyjny-

mi, jak i wdrażanymi interwencjami o charakterze finansowym,
•  planowany system wdrażania aktu normatywnego od strony organizacyjnej. W tym 

kontekście ma ona m.in. przyczynić się do stworzenia prawidłowego systemu jego mo-
nitoringu i ewaluacji.

Jakie kryteria oceny przyjmiemy w naszym badaniu?
W praktyce ewaluacyjnej oceny dokonuje się poprzez jasno wskazane kry-

teria (najczęściej stosowane to: trafność, spójność, skuteczność, efektywność, 
użyteczność i trwałość) oraz dopasowane do nich pytania lub obszary ba-
dawcze. Kolejne ramki przedstawiają zastosowanie kryteriów ewaluacyjnych  
dla TR, OSR (ex ante) i OSR ex post.

Przykład 5. Kryteria ewaluacyjne dla badań na potrzeby OSR (ex ante)

Badania realizowane na potrzeby OSR ex ante korzystać mogą z zestawu kryteriów 
wykorzystywanych w procesie ewaluacjach polityk publicznych. Najczęściej w ewalu-
acjach ex ante stosuje się cztery kryteria (Bienias i in. 2012: 29):

•  adekwatność – analiza dotyczy adekwatności przygotowywanych interwencji wzglę-
dem zidentyfikowanych potrzeb/problemów/wyzwań społeczno-gospodarczych;

•  skuteczność – ocena możliwości osiągnięcia planowanych celów (i minimalizowania 
skutków ubocznych) przy wykorzystaniu dostępnych środków;

•  efektywność – ocena przygotowywanych dokumentów jako optymalnego sposobu 
osiągnięcia zamierzonych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów;

•  spójność (zewnętrzna i wewnętrzna) – ocena projektowanych dokumentów, czy nie 
zachodzą tu jakieś sprzeczności wewnętrzne, jak również pomiędzy naszym projektem  
a dokumentami wyższego rzędu lub dokumentami równorzędnymi.
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Przykład 6. Pytania i kryteria ewaluacyjne dla TR

Punkt pierwszy formularza testu regulacyjnego, odpowiadający ocenie trafno-
ści diagnozy sytuacji, wymaga opisu problemu i jego kontekstu, tj. odpowiedzi m.in.  
na następujące pytania:

•  Co stanowi problem?,
•  Jakie są jego przyczyny?,
•  Jaka jest jego skala?,
•  Jakie są lub mogą być jego skutki i oddziaływanie?
Drugim rodzajem wiedzy dostarczanej w ramach testu regulacyjnego jest wiedza  

o spodziewanych efektach, czyli ocena spodziewanej skuteczności i efektywności po-
przez odpowiedzi na pytania:

•  Jak problem został rozwiązany w innych krajach? (punkt piąty formularza),
•  Jakie były analizowane inne rozwiązania, w tym rozwiązania pozalegislacyjne?  

(punkt trzeci formularza),
•  Jakie efekty zakładały poszczególne rozwiązania i dlaczego wybrano to proponowane 

(punkty drugi, szósty i dziewiąty formularza), a inne odrzucono (punkt trzeci formularza)?
Wydaje się, że badania realizowane na potrzeby przygotowania Testu Regulacyjnego 

powinny w szczególności koncentrować się właśnie na rzetelnym oszacowaniu potencjal- 
nych efektów społeczno-gospodarczych rozważanych scenariuszy rozwiązania problemu.

Przykład 7. Kryteria ewaluacyjne dla  OSR ex post

W przypadku OSR ex post główne kryteria oceny funkcjonowania ustawy dotyczą efek-
tywności, skuteczności i użyteczności.

Skuteczność związana jest z pytaniem o stopień osiągnięcia celów, jakim miała służyć wpro-
wadzona ustawa (w szczególności według mierników podanych w OSR / teście regulacyjnym).

W związku z tym skuteczność związana jest z pytaniem o celowość wprowadzenia ustawy: 
•  Czy problemy, które były przyczyną wprowadzenia ustawy, zostały rzeczywiście rozwią-

zane?
•  Efektywność dotyczy odniesienia korzystnych efektów wprowadzenia ustawy do kosz-

tów jej wprowadzenia (i przestrzegania). 
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Dodatkowym  kryterium oceny powinno być kryterium użyteczności identyfikujące i oce-
niające wszystkie, również nieprzewidziane (korzystne i niekorzystne) efekty regulacji.

Podczas wyboru kryteriów oceny skorzystać można także z zasad zapropo-
nowanych w Wytycznych: zasady proporcjonalności, obiektywizmu, przejrzy-
stości i jawności, pomocniczości. Zasady te mogą stanowić dodatkowe kryteria 
oceny w momencie ewaluacji samego procesu legislacyjnego.

Określamy zakres badania 
Przy większości badań określamy zakres jego realizacji w co najmniej 

trzech zakresach (Bienias i in. 2012: 44):
• przedmiotowym – możemy badać cały projekt aktu legislacyjnego we 

wszystkich aspektach, jak i wybrany fragment rozwiązujący wybrany 
problem społeczno-gospodarczy – więcej na ten temat zob. rozdział do-
tyczący teorii interwencji,

• terytorialnym – badaniem możemy objąć całą Polskę lub odpowiednio 
dobraną próbę,

• czasowym – w jakim okresie badamy adresatów naszej interwencji re-
gulacyjnej.

2.2.2. Określenie sposobu realizacji badania

Określamy metody i techniki badawcze  
Przygotowując sposób realizacji badania, możemy samodzielnie szczegóło-

wo określić metody i techniki badawcze lub pozostawić sprecyzowanie meto-
dologii badania jego wykonawcy. Zlecający określa co najmniej minimum meto-
dologiczne, które obejmować może wskazanie wybranych planów badawczych 
(opcja może być wykorzystane szczególnie w przypadku badania zlecanego 
zewnętrznym zespołom badawczym).

W przypadku pierwszego z wymienionych podejść precyzujemy kilka istot-
nych kwestii, m.in.: opisujemy szczegółowo wymaganą metodologię realizacji 
badania.

Szczegółowe podejście do określenia metod i technik badawczych opisuje 
rozdział 3. Przykładowe podejścia badawcze zostały też przedstawione w stu-
diach przypadku.
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Określamy budżet badania 
Szacowanie kosztów badania jest jednym z najtrudniejszych zadań dla 

zespołu planującego badanie na potrzeby oceny wpływu. Podstawowa infor-
macja potrzebna do oszacowania budżetu badania to wiedza na temat metod  
i technik, które zostaną użyte w planowanym badaniu, a w przypadku bada-
nia ex ante dodatkowo informacja na temat ilości etapów konsultacji projektów 
aktu legislacyjnego.

W przypadku badań planowanych do zrealizowania przez zespoły ze-
wnętrzne można rozesłać zapytanie do kilku firm badawczych, przedstawiając 
im główne cele, które ocena wpływu wykorzystująca podejście ewaluacyjne 
ma osiągnąć. Odpowiedzi dostarczą informacje zarówno o kosztach, jak i moż-
liwej do wykorzystania metodologii (im więcej informacji prześlemy potencjal-
nym wykonawcom, tym bardziej szczegółową kalkulację kosztów otrzyma-
my). Można także ustalić budżet badania, porównując koszty zrealizowanych 
wcześniej podobnych projektów. Należy jednak bardzo mocno zwrócić uwagę 
na podobieństwa, tj. tematykę badanego aktu prawnego, zastosowane metody 
i techniki, czy typ oceny (chcąc zrobić badanie typu ex-ante, nie należy wzoro-
wać się na badaniu typu ex post).

Projektując budżet badania, należy uwzględnić w nich również koszty orga-
nizacyjne (funkcjonowanie biura projektu, koszt organizacji spotkań), tłuma-
czenia materiałów.

Zarówno przy badaniu zlecanym na zewnątrz, jak i przy badaniach realizo-
wanych wewnątrz urzędu, jednym ze sposobów oszacowania kosztów jest ilość 
osobodni pracy ekspertów przeprowadzających ocenę. W sytuacji zlecania ba-
dania „na zewnątrz” można czas przeliczyć na środki finansowe. W przypadku 
realizacji badania siłami wewnętrznymi urzędu będzie to koszt „utraconych 
możliwości” (urzędnicy mogliby w tym czasie realizować inne swoje obowiązki).

Ustalamy harmonogram badania
Planując badanie musimy zagwarantować odpowiednio długi czas na jego 

realizację, a także dokładne i właściwe podzielenie go na etapy i zadania. Dłu-
gość realizacji badania będzie bardzo zróżnicowana i będzie zależeć od skali 
badania i złożoności danego aktu legislacyjnego.

W trakcie oceny wpływu wykorzystującej podejście ewaluacyjne Zespół 
legislacyjny wspólnie z wewnętrznym Zespołem badawczym/analitycznym 
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przygotowuje wspólny harmonogram realizacji badania. Przykładowy wzór 
harmonogramu znalazł się w załączniku 2. Natomiast w przypadku zlecenia 
na zewnątrz badania konieczne jest przygotowanie dwóch harmonogramów. 
Jeden z nich, przygotowany przez zamawiającego, powinien mieć szerszy za-
kres, uwzględniający nie tylko przebieg samego badania, ale także wszelkie 
działania i czynności, które są konieczne do wykonania przed i po realiza-
cji właściwej oceny. Drugi harmonogram powinien zostać opracowany przez 
wykonawcę i dotyczyć będzie samego procesu badawczego. Pierwszy raz po-
winien on zostać przedstawiony w ofercie. Jego finalna wersja powinna nato-
miast zostać zaprezentowana w raporcie metodologicznym.

2.2.3. Realizacja badania

W przypadku badań realizowanych na zewnątrz urzędu proces planowa-
nia badania kończy się uruchomieniem procedury zamawiania usługi (ba-
dania) związanej z zastosowaniem Prawa Zamówień Publicznych lub pro-
cedur wewnętrznych urzędu (w przypadku zamówień poniżej 30 000 euro).  
Opis szczegółowych uwarunkowań związanych z zamawianiem badań na ze-
wnątrz znalazł się w załączniku 1.

W procesie realizacji badania możemy wyróżnić:
a) fazę strukturyzacji badania,
b) fazę zbierania danych,
c) fazę analizy i wnioskowania.
Faza strukturyzacji
W sytuacji realizacji badania siłami wewnętrznymi urzędu, ten etap bada-

nia mamy już praktycznie zakończony, o ile wcześniej szczegółowo rozpisali-
śmy koncepcje realizacji naszego badania. 

W przypadku zlecania badania „na zewnątrz” strukturyzacja odbywa się 
w praktyce na kilku etapach. Pierwszy etap strukturyzacji odbywa się w ra-
mach opracowania opisu przedmiotu zamówienia, drugi etap to przygotowanie 
propozycji organizacji badania przez Wykonawcę na etapie ofertowania. Trzeci 
etap to opracowanie raportu metodologicznego. 

Proces udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie badania ewalu-
acyjnego kończy się wyborem wykonawcy oraz podpisaniem z nim umowy. Na 
tym etapie odbywa się także pierwsze spotkanie uzgodnieniowe, na którym 
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zamawiający ma okazję doprecyzować swoje oczekiwania. Na początku bada-
nia wszyscy członkowie zespołu badawczego powinni podpisać deklarację po-
ufności (przykładowa deklaracja w załączniku 2). Zamawiający przygotowuje 
także dla badacza list uwierzytelniający, którego przykładowy wzór znalazł się 
w załączniku 2. Pierwszym produktem badania jest projekt raportu metodolo-
gicznego. Projekt raportu metodologicznego powinien być omówiony na spo-
tkaniu, na którym zespół badawczy (wewnętrzny lub zewnętrzny) prezentuje 
założenia metodologiczne, a Zespół legislacyjny/lub zlecający badanie ma moż-
liwość zgłoszenia swoich uwag do proponowanej metodologii. Podczas takie-
go spotkania szczegółowo omówiona zostaje koncepcja badawcza i planowane 
metody i techniki badawcze. Na tym etapie należy ustalić dostępność danych 
niezbędnych do przeprowadzenia badania. Istotne jest również pozyskanie  
informacji o osobach, które mogą wesprzeć realizację badania i dostarczyć 
istotne dokumenty i dane. Dzięki współpracy i partnerstwu zarówno zlecają-
cych, wykonawców, a także innych partnerów (interesariuszy badania) od sa-
mego początku realizacji badania tworzy się także zapotrzebowanie na wyniki 
oceny.

Faza zbierania danych
Po uzgodnieniu raportu metodologicznego rozpoczyna się proces zbie-

rania danych przez zespół badaczy. Proces ten dotyczy zarówno gromadze-
nia danych wtórnych dostępnych w różnych bazach danych, np. statystycz-
nych, zawartych w dokumentach rządowych i publikacjach naukowych;  
jak i samodzielnego pozyskiwania danych pierwotnych na potrzeby realizacji 
badania. Na etapie zbierania danych należy zwrócić szczególną uwagę na aktu-
alność pozyskiwanych danych oraz ich rzetelność/wiarygodność. 

Rozdział trzeci poradnika prezentuje szczegółowo metody i techniki przydat-
ne w fazie zbierania danych oraz wskazuje na źródła danych wtórnych – użytecz-
ne bazy danych do wykorzystania na tym etapie badania. Praktyczne przykłady 
sposobów realizacji badania w fazie zbierania danych zawarte są w punkcie 4 ni-
niejszego rozdziału, który zawiera prezentację założeń metodologicznych przy-
kładowych badań ustaw z zastosowaniem podejścia ewaluacyjnego. 

Faza analizy i wnioskowania
Zebrane dane służą jako podstawa do analizy i wnioskowania, czyli po-

szukiwania odpowiedzi na pytania badawcze oraz oceny zebranego materiału 
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pod kątem przyjętych kryteriów oceny. W fazie analizy wykorzystywane są 
specjalne metody i techniki badawcze pozwalające na ocenę zgromadzonego 
materiału oraz prowadzące do formułowania wniosków i rekomendacji. Szcze-
gółowy opis metod i technik przydatnych na etapie analizy i oceny zebranych 
danych zawiera rozdział trzeci poradnika. 

2.3. Strategia wykorzystania wyników badań w procesie OW

Doświadczenia ewaluacji projektów i programów współfinansowanych 
ze środków polityki spójności wskazują, że wyniki nawet najlepszych ba-
dań są bezużyteczne, jeśli nie są wykorzystywane. Dlatego też, myśląc o 
wykorzystaniu wyników badań przeprowadzonych na potrzebę OW, warto 
opracować strategię wykorzystywania wyników przeprowadzonych badań 
i analiz.

Strategia to nic innego jak plan działań – opis krok po kroku tego, w jaki 
sposób osiągnąć dany cel. Strategia bierze również pod uwagę wszystkie czyn-
niki, które sprzyjają i utrudniają osiągnięcie celów. Strategia jest zatem drogą 
do celu. Warto taką strategię wykorzystania wyników badania przynajmniej 
przemyśleć, optymalnym rozwiązaniem byłoby jej spisanie. 

Planowanie wykorzystania wyników badania powinniśmy rozpocząć 
na etapie projektowania samego badania. Pozwoli to między innymi na wła-
ściwe zaplanowanie struktury raportu z badania. Na tym etapie powinna też  
powstać strategia wykorzystania wyników badań, którą powinny stworzyć 
osoby albo samodzielnie realizujące dane badanie, albo przygotowujące zamó-
wienie publiczne zlecane zewnętrznemu podmiotowi.

Niezależnie od tego, czy badania prowadzone są na potrzeby TR, OSR i OSR 
ex post, proces przygotowania strategii wykorzystania ich wyników wymaga 
odpowiedzi na kilka podstawowych pytań zaprezentowanych na rysunku 5.

2.3.1. Identyfikacja kluczowych informacji 

Badania kojarzą się z wielostronicowymi raportami, które napisane są czę-
sto mało przystępnym, naukowym językiem. Utrudnia to czerpanie wiedzy  
z wyników przeprowadzonych badań. Wyszukanie wśród wielu informacji za-
wartych w grubych raportach, niezbędnych do kontynuowania procesu opra-
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cowania aktu prawnego i jego OW, staje się bardzo pracochłonne. A jeśli po-
myślimy o decydentach, którzy, aby podjąć decyzję, musieliby przeczytać kilka 
takich raportów? Z pewnością nie starczyłoby im dnia.

Dlatego planując strategię wykorzystania wyników badania na wstępie na-
leży sobie zadać pytanie, jakie informacje są kluczowe na różnych etapach OW. 
Inne są potrzeby informacyjne w procesie przygotowania TR i OSR (ex ante), 
inne na etapie OSR ex post. Podczas gdy w trakcie opracowania aktu prawne-
go kluczowe informacje dotyczą przetargów między różnymi proponowanymi 
rozwiązaniami oraz kosztów i korzyści ich wprowadzania w życie, na etapie 
oceny funkcjonowania ustawy istotne znaczenie mają wnioski dotyczące efek-
tów interwencji oraz rekomendacje dotyczące poprawy funkcjonowania usta-
wy w przyszłości. 

Rysunek 5. Układ strategii komunikacji wyników badania

Źródło: opracowanie własne

Strategia
komunikacji

wyników
badania
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Kluczowe informacje, czyli wyniki badania oraz wnioski i rekomenda-
cje powinny znaleźć się raporcie z badań, który jest ostatecznym produktem  
badania. Natomiast zakres i forma przekazu kluczowych informacji zależą  
od potrzeb informacyjnych różnych grup odbiorców. 

2.3.2. Określenie grup docelowych przekazywanej informacji 

Kolejnym krokiem w określaniu strategii wykorzystania wyników badań 
jest określenie odbiorców przekazywanych przez nas informacji. Dla różnych 
grup może być konieczne przekazanie różnych elementów wyników badań, za-
prezentowanie ich w różnym stopniu szczegółowości oraz w różnej formie.

Główne grupy odbiorców wyników badań w procesie oceny wpływu to:
• decydenci,
• osoby przygotowujące dany akt prawny/zespół legislacyjny,
• osoby odpowiedzialne za proces oceny wpływu (zespół badawczy),
• podmioty, na które dany akt prawny oddziałuje,
• uczestnicy konsultacji,
• media i ogół społeczeństwa.

Przygotowując strategię wykorzystania wyników badania w ramach OW, 
powinno się przede wszystkim mieć na względzie dwie grupy odbiorców:

• Decydentów – wyniki badania powinny dawać dowody niezbędne do 
podejmowania decyzji dotyczących danej polityki czy kwestii, którą akt 
prawny będzie regulował.

• Osoby przygotowujące dany akt prawny – uzyskują informacje na te-
mat kontekstu, mechanizmów, efektów planowanej interwencji, które 
mogą wykorzystać w procesie opracowywania założeń do aktu praw-
nego, projektu aktu prawnego lub dla przygotowania nowelizacji aktu 
prawnego.

W przypadku tych dwóch grup odbiorców, należy pamiętać o tym, że dla 
zwiększenia poczucia odpowiedzialności za wyniki badania grupy te powinny 
być włączone w możliwie największym stopniu w jego planowanie. Wpłynie to 
pozytywnie na wykorzystanie wyników badania – tworzy się bowiem samoist-
ne „zapotrzebowanie” na wyniki.

Wraz z coraz większym zaawansowaniem przygotowywanego aktu praw-
nego warto do grona odbiorców wyników badań przygotowanych na potrzeby 
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danego aktu włączyć także podmioty, na które ten akt oddziałuje, oraz uczest-
ników konsultacji. 

W przypadku zarówno oceny ex ante, jak i ex post aktu prawnego należy 
mieć również na względzie media i społeczeństwo, a także organy kontrolują-
ce wdrożenie danego aktu prawnego. Informacje przekazywane tym grupom 
mają przede wszystkim świadczyć o transparentności działań podejmowanych 
w celu przygotowania regulacji, a także pokazać, że decyzje dotyczące kształtu 
interwencji legislacyjnej (czy przygotowywanej czy nowelizowanej) są oparte 
na dowodach (wynikach przeprowadzonych badań).

Warto podkreślić jeszcze raz, że w zależności od różnych grup odbiorców 
informacji przekazywane komunikaty powinny być różnicowane.

2.3.3. Dobór odpowiednich narzędzi i formy komunikowania wyników badań 

Przygotowując informację o wynikach badań, mamy do dyspozycji szeroką 
gamę narzędzi komunikacji do wykorzystania, zarówno w trakcie realizacji ba-
dania, jak i po jego zakończeniu.

W tabeli 4 pokazano, jakie przykładowe narzędzia mogą być przydatne  
w odniesieniu do poszczególnych grup docelowych.

Konstruując badanie, które będzie realizowane przez zewnętrznych eks-
pertów, można im powierzyć opracowanie części z tych materiałów (broszur, 
prezentacji…). 

Notatka powinna być materiałem krótkim, najlepiej nieprzekraczającym  
1 strony (osoby decyzyjne rzadko mają czas, by przeczytać dłuższy mate-
riał). Zawierać powinna najważniejsze informacje w szczególności wnioski  
i rekomendacje z badania, podane w sposób syntetyczny. Powinna być napi-
sana jasnym, przystępnym językiem. Na podstawie notatki decydenci mogą 
podjąć decyzję o dalszych działaniach. A także – w przypadku, gdy któraś  
z kwestii szczególnie zainteresuje daną osobę – będzie ona miała możliwość 
sięgnięcia po pełny tekst raportu (sam raport i streszczenie warto przekazać 
jako załącznik do notatki).

Streszczenie wykonawcze raportu (executive summary) to skrót ra-
portu, przygotowany głównie z myślą o osobach, które nie będą mogły prze-
czytać całego raportu. Streszczenie nie powinno przekraczać 5 stron i w pro-
stych słowach koncentrować się na wnioskach i rekomendacjach wynikających  
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z badania. Streszczenie takie nie powinno zawierać opisów metodologii, przy-
pisów, wykresów i schematów. W dobrym streszczeniu wykonawczym znaj-
dują się nagłówki, wypunktowania i odsyłacze do konkretnych części rapor-
tu (np. podanie numerów stron). Odniesienia do konkretnych części raportu 
ułatwiają odszukanie uzasadnienia dla danego wniosku w przypadku szcze-
gólnego zainteresowania nim. Ze względu na to, że streszczenie zawiera isto-
tę raportu badawczego, w tym wnioski i rekomendacje, jest to dokument kie-
rowany przede wszystkim do decydentów, ale również do mediów. Poniżej 
znajduje się przykład fragmentu streszczenia wykonawczego, zaczerpnięty  
z gotowego badania ewaluacyjnego.
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Osoby przygotowujące akt prawny 
/Zespół legislacyjny     

Osoby  przygotowujące OW  
Podmioty, na które dany akt  
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Uczestnicy konsultacji   

Media    

Ogół społeczeństwa   

Tabela 4. Przykładowe narzędzia komunikacji dla poszczególnych grup odbiorców

Źródło: opracowanie własne
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Informacja prasowa to krótki dokument kierowany do prasy, na podstawie 
którego dziennikarz może przygotować artykuł. Notatka powinna składać się 
z tytułu, ewentualnie podtytułów, lidu (to pierwszy akapit po tytule zawiera-
jący w 2–3 zdaniach najważniejsze informacje), korpusu (kolejnych akapitów). 
W tekście może też być podana informacja o osobie zajmującej się daną sprawą, 
a także jej służbowe dane kontaktowe. Tekst powinien być napisany w trze-
ciej osobie liczby pojedynczej, tak aby unikać w nim wszelkich określeń warto-
ściujących i opinii, eliminować zbędne przymiotniki i przysłówki. Zaletą dobrej 
informacji prasowej są krótkie zdania pisane językiem zrozumiałym dla prze-
ciętnego czytelnika. Najważniejsze informacje (odpowiadające na pytania kto?, 
co?, gdzie?, kiedy?, dlaczego?) powinny się znaleźć na początku tekstu (Komen-
dzińska, b. r.). Notatka powinna zostać udostępniona mediom w postaci edyto-
walnej, umożliwiającej dokonanie prostego zabiegu kopiuj-wklej (szczególnie  
w przypadku trudniejszych tekstów uniknąć dzięki temu możemy „parafrazo-
wania” tekstu, prowadzącego często do niezamierzonych przekłamań).

Raport końcowy to teoretycznie najważniejszy produkt badania. Należy 
przy tym pamiętać, że jest on odmianą raportu naukowego, i jako taki rządzi 
się swoimi prawami. Od tego, czy zaprezentowane w nim treści zostaną przed-
stawione w sposób  przejrzysty i czytelny, zależy w dużej mierze finalny sukces 
przedsięwzięcia. Podstawowe wymogi dotyczące zakresu i formy raportu koń-
cowego przedstawione zostały w załączniku 2. 

W części dotyczącej metodologii oraz analizy danych raport musi być na-
pisany językiem naukowym. Jednakże już w rozdziałach dotyczących wnio-

Źródło: Olejniczak i in. (2008: 5).

STRESZCZENIE

Wnioski odnośnie całościowej diagnozy  
Systemu Ewaluacji NPR / Nsno 2007–2013 

Szerzej patrz

A.1 Całościowa ocena systemu ewaluacji 

Niska ocena potencjału instytucji wynika przede wszystkim z wczesnego 
etapu oceny systemu; znaczna większość organizacji nie miala okazji 
do tej pory realizować projektów badawczych, przez co odpowiedź na 
większość pytań okazała się niemożliwa lub uzyskane odpowiedzi były 
premiowana stosunkowo małą liczbą punktów.

Strona: 26

A.2 Zaangażowanie kierownictwa w proces badawczy
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sków, rekomendacji należy pisać językiem przystępnym, używając krótkich 
zadań, krótkich słów powszechnie znanych oraz często stosować wyliczenia  
i wypunktowania. Należy unikać terminologii naukowej, ciągów rzeczowni-
ków, a także form rozwlekłych i wielowyrazowych (Maziarz i in. 2012: 55). 
Raport kierowany jest zarówno do osób przeprowadzających OW, jak i osób 
zaangażowanych w przygotowanie i wdrażanie aktu prawnego. Raportem za-
interesowani mogą być również adresaci rekomendacji, decydenci, media oraz 
eksperci i akademicy. Dla każdej z tych grup wnioski z raportu powinny być jed-
nak przekazywane w oddzielnej dopasowanej do ich specyfiki formie (opisanej  
w tym podrozdziale).

Prezentacja wyników badania zwykle ma formę prezentacji ustnej, ilustro-
wanej prezentacją multimedialną. W zależności od tego, do kogo jest adresowa-
na (czy są to obywatele, czy np. przedstawiciele innych jednostek administracji), 
musimy pamiętać o odpowiednim doborze języka naszej wypowiedzi. Im grupa 
mniej związana jest profesjonalnie z prezentowaną tematyką, tym prostszy ję-
zyk powinniśmy stosować, unikając języka „branżowego”. Z kolei przygotowując 
prezentację multimedialną, powinniśmy też trzymać się pewnych zasad:

W trakcie prowadzenia prezentacji warto utrzymywać kontakt wzrokowy 
z odbiorcami, nie czytać z kartki (ewentualnie można wspomóc się notatkami  

•  Nie pisz na slajdzie tego, co zamierzasz powiedzieć, ponieważ prezentacja  
będzie po prostu nudna.

•  Nie przeładowuj slajdów tekstem lub innymi obiektami  – czasami mniej znaczy  
więcej – im więcej tekstu i ilustracji  na slajdzie, tym mniej szczegółów zauważą 
odbiorcy.

•  To, o czym opowiadasz – ilustruj prostymi wykresami, schematami, grafikami.
•  Najpierw mów, potem pokazuj – pojedyncze hasła do zapamiętania   

– w ten sposób odbiorcy utrwalają sobie to, co właśnie usłyszeli.
•  Jeden krój pisma, trzy style lub wielkości – zbyt wiele różnych czcionek  odciąga  

uwagę odbiorców od tego, co zostało napisane do tego, w jaki sposób  
zostało napisane.

•  Korzystaj z „prowadnic” do równego rozmieszczania tekstów i obiektów  
na slajdach – zapewnia to równy układ wszystkich slajdów  
i wrażenie uporządkowania.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kluj (2011). 
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z głównymi punktami naszej prezentacji), mówić wyraźnie, niezbyt szybko (ale 
też nie za wolno, gdyż można stracić stracą zainteresowanie), modulować głos, 
zmieniać tempo, siłę głosu, akcentować pewne zdania, robić przerwy, zadawać 
pytania – także odbiorcom, używać przykładów i anegdot po to, by przyciągnąć 
zainteresowanie odbiorców.

Broszura informacyjna – kilkustronicowa informacja o badaniu, skierowa-
na zazwyczaj do szerokiego grona odbiorców. Przeczytanie broszury powinno 
zająć jak najmniej czasu, a jednocześnie dostarczyć jak największej ilości informa-
cji. Informacje, które zostaną umieszczone w broszurze, powinny być rzeczowe  
i konkretne – wymaga to bardzo precyzyjnego określenia jej celu. Przy kon-
strukcji broszury często stosowane są podtytuły, śródtytuły oraz wypunktowa-
nia, które pozwalają zapewnić zwięzłość i przejrzystość. Tekst zaprezentowany  
w broszurze może być ilustrowany wykresami, schematami, grafikami. Broszura 
powinna zawierać zwięzły przekaz: zdania krótkie, najlepiej równoważniki zdań, 
jasny i prosty język. Należy także pamiętać o tym, że broszura powinna być este-
tyczna i przyciągać uwagę.

Jeśli decydujemy się na organizację debaty, należy zastanowić się nad kwe-
stiami, które zostaną poruszone w trakcie dyskusji, czy pytaniami, które wyma-
gają odpowiedzi. Dyskusję warto włączyć do narzędzi komunikacji, po pierwsze, 
kiedy np. chcemy omówić z odbiorcami badania jego (wstępne) wyniki, wnioski 
i rekomendacje. To także dobre narzędzie w przypadku tematów kontrower-
syjnych lub gdy potrzebujemy na podstawie wyników badania podjąć decyzję  
w szerszym gronie interesariuszy. Warto zatem zaplanować przebieg debaty. 
Aby dyskusja była efektywna, należy trzymać się kilku podstawowych zasad:

•  Słuchaj innych – wtedy inni też będą słuchać ciebie.
•  Nigdy nie przekrzykuj innych dyskutantów i nie wchodź im w słowo.
•  Nie bój się wyrażać własnego zdania. Jeśli nie przedstawisz swojego punktu  

widzenia, nigdy nie zostanie on wzięty pod uwagę.
•  Mów na temat – zbyt szerokie dygresje i zmiany tematu nie tylko zaciemniają  

twoją przewodnwią myśl. Mogą wywołać w innych rozmówcach  
zniecierpliwienie.

•  Zmieniaj formę wypowiedzi w zależności od odbiorcy;.
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Debatę prowadzi się na podstawie o wcześniej przygotowanych materiałów 
na temat badania. Aby jej efekt był do zaakceptowania przez jak największą gru-
pę osób uczestniczącą w dyskusji, dobrze jest by była ona prowadzona przez do-
świadczonego, lecz bezstronnego moderatora. Pod koniec dyskusji należy podsu-
mować najważniejsze kwestie, które zostały uzgodnione lub poruszone i zapisać 
je w notatce.

2.3.4. Wykorzystanie wyników badania 

Upowszechnienie wyników badania jest warunkiem koniecznym dla wyko-
rzystania płynących z oceny wniosków i rekomendacji, a co za tym idzie – jako-
ści projektu regulacji prawnej. 

W przypadku badania realizowanego przez podmiot zewnętrzny, aby za-
pewnić wdrożenie rekomendacji, ważne jest, by zespół badawczy współpra-
cował w tej kwestii z zamawiającym badanie. Eksperci zewnętrzni mogą do-
starczyć znakomitej jakości dowody, jednak sposób i zakres ich wykorzystania 
bardzo zależą od aktualnego kontekstu decyzyjnego. Wskazane jest zatem, by 
przy formułowaniu wniosków i rekomendacji zespół badawczy blisko współ-
pracował z urzędnikami odpowiedzialnymi za opracowanie oceny wpływu. 

Jednym ze sposobów zapewniających ścisłą współpracę między zespołem 
badawczym i zamawiającym jest prowadzenie badania metodą partycypa-
cyjną. W modelu partycypacyjnym Zespół badawczy w toku realizacji oceny 
wpływu, współpracując bezpośrednio z Zespołem legislacyjnym, powinien 
zadbać, aby wnioski i rekomendacje z badania były wprowadzane na bieżąco  
w trakcie całego procesu badawczego, toczącego się równolegle z procesem 
przygotowywania projektu aktu legislacyjnego (w przypadku TR i OSR). 

•  Nie próbuj obalać zdania swojego rozmówcy poprzez wytykanie jego wad. 
Krytykuj argumenty, a nie osoby.

•  Nie odwołuj się do krzywdzących stereotypów.
•  Nie staraj się przekonać nikogo za wszelką cenę – szanuj poglądy innych.
•  Stosuj przykłady ilustrujące dany temat – plastyczne obrazy bardziej przemawiają  

do odbiorców niż abstrakcyjne idee.
Źródło: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/sztuka-dyskusji/
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Opierając się na dobrych przykładach wykorzystania wniosków i rekomen-
dacji płynących z systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce, można zaadap-
tować na potrzeby OW tabelę rekomendacji wykorzystywaną w przypadku 
badań ewaluacyjnych. Tabela w jasny i klarowny sposób wskazuje kto, co i dla-
czego powinien wdrożyć. Przykład takiej tabeli znajduje się poniżej:

Taką tabelę rekomendacji należy przedyskutować z adresatami rekomen-
dacji, gdyż mają oni największą wiedzę na temat zaproponowanego rozwią-
zania i możliwości jego wdrożenia. Etap konsultacji rekomendacji kończy się 
zatwierdzeniem tabeli – wtedy właśnie zaczyna się proces ich wdrażania. Jak 
monitorować wdrażanie rekomendacji? Tu znów z pomocą przychodzi system 
ewaluacji polityki spójności w Polsce, który wypracował już w tym zakresie 
dobre praktyki. 

Krajowa Jednostka Oceny (KJO) w lipcu 2008 r. wprowadziła System Za-
rządzania Wnioskami i Rekomendacjami z Badań Ewaluacyjnych. Dzięki temu 
systemowi, możliwe jest monitorowanie wykonania i zarządzanie wdrażany-
mi rekomendacjami. Po zakończeniu badania jednostka odpowiedzialna za nie 
przekazuje tabelę rekomendacji do KJO, a następnie jest ona importowana do 

Rekomendacja Sposób wdrożenia Uzasadnienie Adresat

Poszerzenie puli projektów 
modułowych – realizacja 
projektów wieloletnich 
(s. 17,19, 24–25, 27)

Istniejący moduł projektów 
dwuletnich powinien być 
poszerzony w odniesieniu 
do priorytetu rozwoju 
małej i średniej przedsię-
biorczości (tak by możliwe 
było dopuszczenie większej 
liczby projektów) bowiem 
w przypadku tych działań 
wyjątkowo ważne jest 
wsparcie długoterminowe. 
Warto rozważyć, by priory-
tet MŚP był rozwijany tylko 
poprzez dwuletnie projekty 
modułowe. 

Działania skierowane do MSP są znacznie 
trudniejsze w realizacji oraz obarczone 
wyraźnie większym ryzykiem niż na 
przykład projekty społeczne. Aby uzyskać 
pożądane efekty, potrzebne są  działania 
rozłożone w czasie. Najbardziej trwałe 
okazują się bowiem kompleksowe formy 
wsparcia, w których poszczególne działa-
nia (promocja projektu, wizyty studyjne, 
szkolenia utrwalające kompetencje) 
muszą być realizowane w odpowiedniej 
kolejności. Wpływa to na wydłużenie 
cyklu projektu. Dlatego też, biorąc nawet 
pod uwagę niewielkie budżety projektów 
PPR, należy rozważyć dopuszczenie 
możliwości działań w dłuższej niż roczna 
perspektywie. 

MSZ

Źródło: Fundacja IDEA Rozwoju (2014: 34).
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głównego systemu, dzięki któremu możliwe jest dalsze monitorowanie sposo-
bu wykorzystania wyników badania.

Jednocześnie trzeba mieć na względzie, że wyniki badania, mimo że dotyczą 
konkretnego aktu legislacyjnego, mogą być również wykorzystane przy opra-
cowaniu i ocenie innych regulacji, czy też nawet całych polityk. Wytworzona 
wiedza, w ramach konkretnej oceny wpływu, może być wykorzystana powtór-
nie (np. w ramach przeglądu systematycznego wszystkich badań w wybra-
nym obszarze polityk publicznych). Warunkiem koniecznym jest gromadzenie  
(i udostępnianie) wyników prac badawczych realizowanych na potrzeby OW.

Dlatego też proponuje się stworzenie bazy badań realizowanych w ramach 
procesu OW oraz jej integrację z innymi bazami danych, które umożliwiałyby 
wykorzystanie innych prac analitycznych dla prowadzenia debaty opartej na 
dowodach. Wśród baz, które powinny zostać zintegrowane z bazą badań prze-
prowadzonych na potrzeby OW, należy przede wszystkim wymienić bazę ra-
portów ewaluacyjnych znajdującą się na stronie www.ewaluacja.gov.pl. 

2.4.  Przykłady oceny ex ante i ex post ustaw wykonane  
w ramach projektu 

W ramach projektu MORE zaplanowano realizację przykładowych ba-
dań aktów prawnych na etapie ich przygotowania (przed wejściem w życie 
ustawy) oraz na etapie ex post (w trakcie funkcjonowania ustawy). Stanowią 
one praktyczne przykłady, jak można wykorzystać narzędzia ewaluacyjne  
(i szerzej dorobku badań społecznych) do przeprowadzenia oceny wpływu. 
Przedstawione poniżej opisy wybranych do realizacji przykładów obrazują,  
w jaki sposób zaplanowano logikę badania oraz sposób jego realizacji (w opar-
ciu o raporty metodologiczne przygotowane pod badania12).  

Przykład 1. Ocena ex ante ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.13 

12  Na etapie opracowania podręcznika nie są dostępne wyniki badań, ze względu na to, że rozpoczęcie 
ich realizacji zaplanowano na 1 czerwca 2015 r. W związku z tym prezentowane przykłady oparte 
zostały na raportach metodologicznych opracowywanych na rzecz badania.

13  Przykład opracowany na podstawie: Ledzion i in. [raport metodologiczny przygotowany w ramach 
projektu MORE].

http://www.ewaluacja.gov.pl/Strony/glowna.aspx
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Zakres przedmiotu badania

Przedmiotem badania jest ustawa o zmianie ustawy  o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z z 2014 r. poz. 
1662, 1722). Jednym z wprowadzanych przepisami ustawy zmian jest zakaz  
sprzedaży „śmieciowego jedzenie” w szkołach. Celem badania jest ocena skut-
ków ustawy pod kątem planowanych efektów interwencji, efektów ubocz- 
nych oraz mechanizmu zmiany uruchomionego ustawą. 

Model logiczny 

W przedmiotowej ustawie zastosowano logikę oddziaływania na ludzi 
opartą na zakazach.

W uproszczeniu logika analizowanej interwencji sprowadza się do ciągu:

Plany badawcze i narzędzia badawcze

Weryfikacji przyjętej logiki regulacji służyć będą następujące plany badawcze: 
• Metaanaliza (systematyczny przegląd) ma dostarczyć wiedzy  

o mechanizmach zastosowanych w szkołach w innych programach/
państwach w celu zmiany w nawyków żywieniowych dzieci i zmniej-
szenia otyłości dzieci oraz o efektach działań publicznych w tym ob-
szarze. 

• Quasi eksperyment  zostanie zastosowany w celu uzyskania wiedzy  
o faktycznych skutkach wprowadzenia w życie przepisów regulacji,  
tzn. odpowiedzi na pytanie: czy wprowadzenie regulacji wpłynie na 
zmniejszenie spożywania „śmieciowego jedzenia”, na zróżnicowanie 
diety uczniów oraz na zmiany postaw w zakresie nawyków żywienio-
wych? Dla potrzeb badania porównane zostaną zmiany zachodzące  

 
JEŻELI  
zakażemy  handlu  
„śmieciowym” jedzeniem  
w szkolnych sklepikach oraz 
reklamy takiego jedzenia

TO  
dzieci i młodzież będą 
się odżywiać zdrowiej, 
wzrośnie ich świadomość  
żywieniowa

I DZIĘKI TEMU  
powstrzymamy epidemię otyłości 
wśród młodych, która jest  
poważnym zagrożeniem  
dla zdrowia publicznego

Źródło: Ledzion i in. [raport metodologiczny przygotowany w ramach projektu MORE]. 
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w szkole objętej zakazem sprzedaży „śmieciowego jedzenia”, z sytuacją 
w szkole nieobjętej interwencją. 

• Ewaluacja oparta na teorii zostanie wykorzystana w celu uzyskania 
wiedzy o mechanizmie zmiany uruchomionym ustawą, a w szczególno-
ści o zachowania dzieci wywołane ustawą, zmiany w otoczeniu szkoły 
oraz w otoczeniu rodzinnym. 

• Studium przypadku przeprowadzone zostanie w szkołach, które dobro-
wolnie wprowadziły zmiany wpływające na nawyki żywieniowe. Stu-
dium przypadku umożliwi obserwację mechanizmów zmian oraz efek-
tów takich inicjatyw a także czynników wpływających na powodzenie 
lub niepowodzenie tych przedsięwzięć. W ramach tego planu badawcze-
go wykorzystane zostaną zarówno dane zastane, jak i dane pierwotne  
z badań terenowych. 

• Podejście partycypacyjne pomaga poznać motywacje i opinie interesa-
riuszy ustawy, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wiedzy o odbior-
cach interwencji oraz kontekście wdrażania ustawy. Podejście partycy-
pacyjne jest również przydatne w procesie przeprowadzania konsultacji 
społecznych projektów aktów prawnych. Zastosowanie tego planu ba-
dawczego umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie o zachowania, 
decyzje i postawy interesariuszy. 

Przykład 2. Ocena ex post ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy oraz niektó-
rych innych ustaw14

Zakres przedmiotu badania

Przedmiotem badania jest ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie usta-
wy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy oraz niektórych 
innych ustaw. Celem nowelizacji było zwiększenie wpływu polityki ryn-
ku pracy na sytuację na rynku pracy poprzez szereg działań dotyczących  
m.in. poprawy efektywności pracy urzędów; poprawy jakości świadczonych 
usług oraz wprowadzenia nowych narzędzi wsparcia dla osób bezrobotnych.

Ze względu na szeroki wachlarz wprowadzanych nowelizacją zmian, zakres 
badania ograniczony został do oceny następujących kluczowych elementów 

14  Przykład opracowany na podstawie raportu metodologicznego przygotowanego w ramach projektu 
MORE.
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reformy dotyczących a) zmiany algorytmu podziału Funduszu Pracy, b) wpro-
wadzenia mechanizmu nagradzania za efekty urzędów pracy, c) profilowania 
bezrobotnych, d) zlecania działań aktywizujących, e) uelastycznienia działania 
urzędów pracy15.

Model logiczny

Ze względu na współoddziaływanie wprowadzonych ustawą zmian ko-
nieczne jest najpierw odtworzenie logiki interwencji, tj. próba identyfikacji klu-
czowych założeń, planowanych działań i spodziewanych efektów. Następnie lo-
gika interwencji zostanie zweryfikowana dzięki zbadaniu wpływu kluczowych 
elementów reformy na sposób funkcjonowania urzędów pracy. 

Zakłada się, że kluczowe zmiany wprowadzone reformą wiążą się oddzia-
ływaniem mechanizmów nagradzania za efekty, czyli uzależnieniem stopnia 
wynagradzania urzędów pracy od osiągania określonych wskaźników efek-
tywności lub jakości pracy; oraz zleceniem działań aktywizujących. Badanie 
koncentrować się będzie więc na mechanizmach czerpiących z tradycji Nowego 
Zarządzania Publicznego (NZP)

Celem badania jest weryfikacja uruchomionych w wyniku wprowadzonych 
mechanizmów procesów dostosowawczych w urzędach pod kątem ich przy-
czyniania się do usprawniania pracy urzędów pracy. 

Na potrzeby badania przyjęto hipotezy badawcze dotyczące wpływu me-
chanizmu nagradzania za efekty powiatowych urzędów pracy i zastosowania 
tego mechanizmu przy zlecaniu zadań aktywizujących na zwiększenie skutecz-
ności wsparcia osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy. 

Plany badawcze i narzędzia badawcze

Weryfikacji przyjętych hipotez służyć będą następujące plany badawcze: 
• Metaanaliza (systematyczny przegląd) służyć będzie syntezie wy-

ników wcześniejszych badań dotyczących zastosowania podejścia NZP 
w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem  mechani-
zmów nagradzania za efekty.

• Ewaluacja oparta na teorii posłuży odtworzeniu logiki interwen-
cji (wprowadzanych reformą mechanizmów) oraz poszukiwaniu do-

15  Ibidem, s. 3.
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wodów na wystąpienie zakładanych zmian w rzeczywistości (po-
prawa skuteczności we wspierania osób bezrobotnych w powrocie 
na rynek pracy). W ramach tego planu zastosowane zostaną na-
stępujące narzędzia badawcze: 1) matryca logiczna dla odtworze-
nia logiki interwencji oraz mapowanie, 2) wywiady indywidualne  
z pracownikami PUP i doradcami zawodowymi, przedstawicielami 
instytucji rynku pracy spoza administracji, ekspertami rynku pracy,  
3) analiza dokumentów zastanych, 4) warsztat ekspercki (z ekspertami 
i pracownikami PUP), 5) ankieta CAWI, 6) studium przypadku PUP (zo-
stanie wykorzystanych 5 studiów przypadku przedstawionych w kolej-
nym planie badawczym). 

• Studium przypadku – w ramach badania przeprowadzonych zostanie 
5 studiów przypadku służących dogłębnej analizie sytuacji w badanych 
powiatowych urzędach pracy. Do badania wykorzystane zostaną nastę-
pujace narzędzia badawcze: analiza dokumentów zastanych oraz  wy-
wiady indywidualne z pracownikami PUP i doradcami zawodowymi. 
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3.1. Metody i techniki gromadzenia i analizy danych 

Znajomość metod i technik gromadzenia i analizy danych może okazać 
się kluczowa na różnych etapach procesu oceny skutków regulacji. Sięgnięcie 
do bogatego dorobku metodologicznego badań ewaluacyjnych, które czerpią  
z szeroko pojętych nauk społecznych, może okazać się pomocne zarówno  
w momencie identyfikowania problemu, który ma zostać rozwiązany, opra-
cowywania wariantów możliwych rozwiązań, oceny wariantów regulacji  
i w końcu ich wyboru. Poznanie przedstawionych poniżej podejść jest rów-
nież niezbędne w kontekście szacowania i oceny efektów wdrażania danej  
regulacji. Osoby zaangażowane w OW powinny przy tym wykorzystać metody 
zarówno ilościowe, jak i jakościowe – podział ten jest podstawowy podziałem 
metod w badaniach społecznych.

Jak zauważa E. Babbie „rozróżnienie danych jakościowych i ilo-
ściowych w naukach społecznych zasadniczo pokrywa się z rozróż-
nieniem danych liczbowych i nieliczbowych” (Babbie 2007). Stosując 
oba rodzaje metod, musimy się oczywiście liczyć z pewnymi ograniczenia-
mi, które są im przypisywane. W ramach metod ilościowych otrzymujemy 
dane liczbowe, które następnie są analizowane z wykorzystaniem narzę-
dzi statystycznych. Przy odpowiednim doborze próby badawczej możemy  
też generalizować wyniki na całą populację. Metody jakościowe umożliwiają  
z kolei dokonanie obserwacji pogłębionej. Wyniki są bardziej szczegółowe, na-
tomiast tak pozyskanych danych nie będziemy mogli (na ogół) generalizować. 

CZĘŚĆ TRZECIA
WARSZTAT BADAWCZY
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Wybór metody będzie zależał od tego, czego chcemy się dowiedzieć. Optymal-
nym rozwiązaniem jest stosowanie w ramach badania obu metod. 

W tabeli 5 wymienione zostały najważniejsze cechy odróżniające oba po-
dejścia.

W celu dobrania odpowiedniego zestawu metod i technik możemy wyko-
rzystać plany badawcze (o których mowa w części drugiej poradnika). W tej 
sytuacji najpierw wskazujemy jakim planem/planami badawczymi chcemy się 
posłużyć, a następnie dobieramy odpowiedni zestaw metod i technik badaw-
czych do ich realizacji. W takiej sytuacji często jedna metoda (np. wywiad indy-
widualny) może służyć realizacji kilku planów badawczych.

Należy również mieć na uwadze, że część z metod i technik gromadzenia 
danych opisanych w niniejszym poradniku może być wykorzystana nie tylko w 
na potrzeby opracowania OSR. Właściwie zaprojektowane badanie może też do-
starczyć wielu cennych informacji zasilających proces konsultacji społecznych.

W niniejszym rozdziale przedstawiono najbardziej popularne me-
tody i techniki gromadzenia i analizy danych (zarówno jakościowe, jak 
i ilościowe), które mogą być kluczowe dla przygotowania OW. Dodatko-
wo wyodrębniono wybrane metody i techniki, szczególnie przydatne  
w ramach analizy i wnioskowania. Opis metod poprzedza informacja na temat 

Metody ilościowe Metody jakościowe

Kiedy chcemy dowiedzieć się „ile”? Kiedy chcemy dowiedzieć się „dlaczego”?

Otrzymujemy dane liczbowe Poznajemy proces, interpretujemy to co zaszło

Dane jest łatwo porównać Dane trudno porównywalne

Bardziej obiektywne Ryzyko subiektywizmu

Respondent odgrywa rolę odtwórczą Istotna, czynna rola respondenta

Przeprowadzane na dużych próbach Przeprowadzane na małych próbach 

Perspektywa badacza z zewnątrz, 
 ograniczony kontakt ze źródłem danych

Badacz wewnątrz procesu, bezpośredni kontakt  
ze źródłem danych

Tabela 5. Metody jakościowe i ilościowe – różne podejścia 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem: Nikodemska-Wołowik (1999).
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potencjalnych źródeł danych, do których można sięgnąć w procesie gromadze-
nia informacji na potrzeby oceny wpływu.  16 

3.2.  Źródła danych – wykaz użytecznych baz i źródeł danych  
z kraju i zagranicy

Poza znajomością metod i technik bardzo istotnym czynnikiem jest rze-
telność i aktualność danych, którymi będziemy posługiwać się w procesie 
przygotowywania OSR. Ze względu na pochodzenie danych możemy sięgnąć 
po dane pierwotne, pozyskiwane specjalnie w celu odpowiedzi na postawiony 
problem, oraz dane wtórne, pochodzące m.in. ze statystyki publicznej, doku-
mentów rządowych (strategii, raportów, ekspertyz i innych opracowań oraz 
aktów prawnych), publikacji naukowych oraz innych źródeł. W podpunktach 
poniżej wskazano kilka źródeł, do których można sięgnąć, poszukując danych 
wtórnych, natomiast w rozdziale przedstawione zostały metody i techniki, któ-
re częściowo służą ich pozyskiwaniu. 

16  Więcej na ten temat: Olejniczak i Śliwowski (2014) oraz np. Shafir (2013), a także Journal of Beha-
vioral Decision Making, http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-BDM.html [dostęp: 
20.04.2015]

W pracach nad dobrej jakości aktami prawnymi warto ponadto sięgać do innych obowiązujących 
w badaniach społecznych trendów. Jednym z nich są analizy behawioralne, które rzucają zupełnie 
nowe światło na sposób podejmowania decyzji przez ludzi, odwołując się do psychologicznych 
podstaw ich zachowań. Perspektywa behawioralna pozwala lepiej scharakteryzować motywację 
jednostki do podejmowania decyzji. Może się to okazać przydatne w zakresie dokonywania oceny 
wpływu, ponieważ, jak wskazują Olejniczak i Śliwowski, „podejmowane przez organy władzy 
publicznej działania będą przynosić tym lepsze efekty, im lepiej twórcy interwencji dostosują ich 
formę i logikę do sposobów podejmowania decyzji przez obywateli” (Olejniczak i Śliwowski 2014). 
Wprowadzenie analiz behawioralnych do oceny wpływu może więc stanowić kolejny krok  
po adaptacji na jej potrzeby doświadczeń ewaluacji interwencji publicznych16.

UWAGA: projektując badanie, powinniśmy w pierwszej kolejności wykorzystać istniejące źródła 
danych wtórnych, a dopiero w momencie braku istniejących danych sięgać po metody i techniki 
służące pozyskaniu danych pierwotnych. 
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3.2.1. Dane statystyczne

Odnośnie do statystyki publicznej w pierwszej kolejności sięgniemy do 
zasobów Głównego Urzędu Statystycznego [http://www.stat.gov.pl], który 
udostępnia podstawowe dane statystyczne, a także oferuje zestaw narzędzi, 
które mogą okazać się pomocne w procesie oceny wpływu. Szczególnie przy-
datne mogą okazać się dwie ogólnodostępne bazy, które zostały przedstawione  
poniżej.

System monitorowania rozwoju STRATEG to baza wskaźników kluczowych 
dla monitorowania rozwoju na poziomie kraju oraz na niższych szczeblach po-
działu terytorialnego. Zawiera również podstawowe wskaźniki dla krajów 
członkowskich UE, co zapewnia porównywalność danych. STRATEG aktuali-
zowany jest przynajmniej raz na 3 miesiące i jest systemem ogólnodostępnym.

@ adres www: http://www.strateg.stat.gov.pl

Bank Danych Lokalnych to największa, prowadzona przez GUS, ogólnodo-
stępna baza danych o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej oraz 
stanie środowiska, na poziomie województw, powiatów i gmin, a także regio-
nów i podregionów.

@ adres www: http://www.stat.gov.pl/bdl/html/indeks.html

Za sporządzanie prognoz i analiz statystycznych dotyczących UE oraz 
EFTA, które mają wspomagać procesy decyzyjne organów unijnych odpowia-
da Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat), który jest również odpowie-
dzialny za monitorowanie i koordynację urzędów statystycznych w państwach 
członkowskich, w celu ujednolicania statystyk krajowych, państw członkow-
skich. Dane gromadzone przez Eurostat umożliwiają porównywanie sytuacji 
w różnych obszarach, z występującą w innych krajach. W przypadku części da-
nych możliwe jest również dokonywanie porównań na poziomie regionalnym 
(w przypadku Polski dane regionalne dostępne są od 2004 roku).

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
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@ adres www: http://ec.europa.eu/eurostat

Po potrzebne dane można również sięgnąć do zasobów udostępnianych 
przez Bank Światowy (BŚ) (mający na stronie http://data.worldbank.org/ 
również sekcję zawierającą dane statystyczne) czy Organizacji Współpracy  
Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD). Dostęp do  do bibliotek OECD można zy-
skać m.in. przez system OLIS https://www.oecd.int/olis/ po uprzednim uzyska-
niu stosownych uprawnień oraz jako użytkownik Wspólnej Platformy Intrane-
towej dla pracowników rządowej administracji publicznej szczebla centralnego17  
(intranet.gov.pl). Opracowywane przez BŚ oraz OECD tematyczne raporty i ana-
lizy mogą się okazać przydatne szczególnie do pozyskiwania pogłębionych da-
nych, celem porównań na poziomie międzynarodowym.

3.2.2. Dokumenty rządowe

Poszukując dostępu do głównych dokumentów strategicznych, na podsta-
wie których prowadzona jest polityka rozwoju, należy odwiedzić serwis inter-
netowy ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego [http://www.mir.gov.
pl], na którym znajdziemy odnośniki do poszczególnych strategii opracowa-
nych przez rząd. Ścieżka dojścia do podstrony ze zintegrowanymi strategiami 
na stronie www.mir.gov.pl została przedstawiona poniżej.

Dane z poziomu regionalnego można pozyskać ze strategii rozwoju woje-
wództw, które z reguły są udostępniane na stronach internetowych urzędów 
marszałkowskich. W województwach funkcjonują również regionalne ob-
serwatoria terytorialne (ROT), będące elementem systemu monitorowania  
i ewaluacji procesów rozwojowych zachodzących w regionach i efektów prowa-

17  Platforma jest elementem projektu „Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji w 
administracji rządowej szczebla centralnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach priorytetu V. „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, realizowanego przez Departament Analiz Strategicznych KPRM oraz Centrum Usług Wspólnych.

Polityka rozwoju Polityka  
rozwoju kraju

System zarządzania 
rozwojem

Zintegrowane  
strategie rozwoju

Źródło: opracowanie własne

http://ec.europa.eu/eurostat
https://www.oecd.int/olis/
http://www.mir.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/
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dzonych polityk. ROT-y ,poprzez publikowane wyniki badań i analiz, dostarczają 
decydentom danych przydatnych w zakresie prowadzenia polityk rozwojowych. 
Warto również nadmienić, że na poziomie krajowym funkcjonuje, pełniące 
analogiczne funkcje, Krajowe Obserwatorium Terytorialne, ulokowane  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Identyfikacji problemów mogą rów-
nież posłużyć wnioski z istniejących badań ewaluacyjnych udostępnianych 
m.in. na stronach www.ewaluacja.gov.pl. Ponadto na stronach internetowych 
poszczególnych ministerstw można natrafić na użyteczne opracowania, anali-
zy, ekspertyzy itp.

Poszukując aktualnych aktów prawnych, warto natomiast sięgnąć do bazy 
Kancelarii Sejmu RP pn. Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP), któ-
ra zawiera teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz  
Monitorze Polskim. 

@ adres www: http://isap.sejm.gov.pl

Natomiast pod adresem http://legislacja.gov.pl znajdziemy bazę Rządowe-
go Centrum Legislacji, zawierającą projekty aktów prawnych, w tym projekty 
założeń ustaw, a także opracowane OSR ex post.

3.3.  Charakterystyka wybranych jakościowych metod  
i technik badawczych

Poniżej umieszczono opis metod i technik badawczych, które mogą być 
przydatne na różnych etapach przygotowywania oceny wpływu. W kolejności 
będą to:

• etap określania głównych założeń i metodologii realizacji badania (etap 
strukturyzacji), 

• etap gromadzenia danych, które następnie wykorzystamy w badaniu 
(etap obserwacji), 

• etap analizy danych zebranych na etapie obserwacji (analiza danych) 
oraz 

• finalny etap oceny wraz z formułowaniem wniosków i rekomendacji 
(etap oceny). 

http://www.ewaluacja.gov.pl/Strony/glowna.aspx
http://isap.sejm.gov.pl/
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Techniki zostały pogrupowane wg ww. etapów, co jednak nie przesą-
dza o braku ich przydatności na innych etapach, w zależności od indywidual-
nej sytuacji, która będzie przedmiotem badania. Przypisanie poszczególnych  
technik do etapów badania zostało przedstawione w tabeli na końcu rozdziału.  
Zaprezentowane techniki nie wyczerpują również całkowicie katalogu narzędzi 
możliwych do wykorzystania w ramach oceny wpływu, a koncentrują się na naj-
bardziej popularnych, czerpiąc z dorobku ewaluacji polityk publicznych. 

Analiza SWOT/TOWS

Analiza SWOT/TOWS to heurystyczna technika stosowana w badaniach  
w fazie strukturalizacji (w przypadku rozwinięcia jej o komponent TOWS 
znakomicie sprawdza się też w fazie oceny). Pozwala uporządkować posiada-
ne informacje. Z reguły przyjmuje formę tabeli o czterech polach, zawierają-
cych informacje odpowiednio o: silnych stronach (Strenghts), słabych stronach  
(Weaknesses), szansach (Opportunities) i zagrożeniach (Threats) badanego za-
gadnienia. W pierwszej kolejności skupia się ona na środowisku wewnętrznym 
(S oraz W), by następnie przejść do czynników zewnętrznych (O i T). Analiza 
TOWS jest odwróceniem tego procesu, tj. przeprowadzana jest „od zewnątrz 
do wewnątrz”.

Analiza SWOT/TOWS może być przydatna zarówno na etapie identyfika-
cji problemu, który ma być rozwiązany |Punkt 1 TR oraz Punkt 1 OSR|, jak  
i w przypadku opracowywania jego rozwiązania |Punkt 2 TR i punkt 2 OSR|.  
SWOT może pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego dane rozwią-
zanie nie zostało zastosowane w części opisującej analizę rozwiązań alterna-
tywnych |Punkt 3 TR|. Pomocniczo technika ta może być również przydatna 
w przypadku regulacji wynikających z realizacji dyrektyw unijnych, kiedy 
to będziemy badać zakres elastyczności w wyborze poszczególnych rozwią-
zań oraz analizować możliwe rozwiązania |Punkt 4 TR oraz Punkt 8 OSR|,  
a także w celu uporządkowania informacji na temat rozwiązań stosowanych  
w innych krajach |Punkt 5 TR oraz punkt 3 OSR|, celem ocenienia ich przy-
datności w warunkach polskich. 

W odniesieniu do OSR ex post analiza SWOT/TOWS może być przydatna  
w zakresie identyfikacji kosztów i korzyści funkcjonowania ustawy, celem 
ich dalszej oceny |Punkt 4 OSR ex post|.
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Na czym polega ANALIZA SWOT/TOWS?

W formie tabelarycznej dokonujemy analizy silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń występujących w danym  
systemie – tym samym analizujemy zarówno jego wnętrze, jak i otoczenie.

Mocne strony Słabe strony

•  skupia się na specyficznych cechach badanego  
zagadnienia

•  możliwe rozbieżności w interpretowaniu mocnych  
i słabych stron

•  pozwala wyodrębnić czynniki, na które mamy wpływ oraz 
czynniki od nas niezależne

•  jest to analiza uproszczona  
– używa ogólnych sformułowań

•  nastawiona na efektywne rozwiązanie problemów 

Do czego wykorzystamy ANALIZA SWOT/TOWS w procesie oceny skutków regulacji?

Punkty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TR

OSR

OSR ex post

Materiały źródłowe nt. ANALIZY SWOT/TOWS

 Bończak-Kucharczyk E. [2008], Strategie rozwoju regionu i miast. Metodologia i wskazówki praktyczne, Minigo.

 Obłój K. [2007], Strategia organizacji, PWE, Warszawa. 

  Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A. [2012], Planowanie strategiczne.  
Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa

  Strahl D. [red.] [2006], Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Podsumowanie

Przeprowadzając analizę SWOT:
• posługujmy się tylko precyzyjnymi, weryfikowalnymi stwierdzeniami,
• dokonujmy na bieżąco priorytetyzacji zidentyfikowanych czynników,  
• analizując „szanse”, zadajmy sobie pytanie: 
- czy któraś z istniejących „silnych” stron nie przyczyni się do ich stworzenia,
- czy eliminacja którejś ze „słabych” stron nie przyczyni się do ich stworzenia,
•  pamiętajmy o tym, że szanse i zagrożenia to czynniki występujące na zewnątrz badanego problemu.
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3.3.1. Burza mózgów

Technika, która służy twórczemu rozwiązywaniu problemów. Przydatna 
w fazie strukturalizacji. Opiera się na pracy zespołowej w gronie ekspertów 
zaangażowanych w badanie danego zagadnienia, którzy zgłaszają pomysły na 
rozwiązanie danej kwestii. Jest m.in. przydatna na etapie budowania hipotez 
roboczych, tworzenia matryc logicznych [zob. punkt 3.3.3.] służących do od-
tworzenia logiki analizowanych działań/poddziałań, przygotowywania po-
szczególnych narzędzi badawczych, a także w zakresie interpretacji efektów 
pojawiających się w ramach podejść ilościowych.

Burzę mózgów możemy z powodzeniem zastosować w przypadku identy-
fikacji problemu, który ma być rozwiązany |Punkt 1 TR oraz Punkt 1 OSR| 
oraz opracowywania jego rozwiązania |Punkt 2 TR i punkt 2 OSR|. Pomoc-
na może okazać się również w ramach analizy alternatywnych rozwiązań 
|Punkt 3 TR| oraz w ramach dyskutowania rozwiązań stosowanych w in-
nych krajach |Punkt 5 TR oraz punkt 3 OSR|. 

Burza mózgów w ramach OSR ex post może być przydatna w zakresie ana-
lizy celowości wprowadzenia ustawy |Punkt 3 OSR ex post|.

Na czym polega BURZA MÓZGÓW?

Burza mózgów to dyskusja w gronie zespołu badawczego, pozwalająca na zebranie kreatywnych pomysłów 
 na rozwiązanie danego problemu.

Mocne strony Słabe strony

•  możemy otrzymać wiele interesujących rozwiązań 
problemu

•  ryzyko zdominowania grupy i narzucenia zdania silnej 
jednostki

•  metoda nie generuje wysokich kosztów 

•  możliwość szerokiego zastosowania w różnych analizach 

Do czego wykorzystamy BURZĘ MÓZGÓW w procesie oceny skutków regulacji?

Punkty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TR

OSR

OSR ex post
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Podsumowanie

3.3.2. Mapy myśli (ang.: mindmapping)

Mapy myśli to technika prezentacji, polegająca na tworzeniu za pomocą 
symboli, kolorów, słów oraz tekstu mapy, która może mieć następnie szereg za-
stosowań w procesie oceny wpływu. Technika jest przydatna na etapie struk-
turalizacji, w zakresie porządkowania procesu myślowego. Ułatwia wiązanie ze 
sobą faktów oraz dokonywanie syntezy aktualnego stanu wiedzy. Zazwyczaj w 
środkowej części mapy umieszcza się hasło główne, od którego odprowadzane 
są grubsze linie zawierające hasła kluczowe. Od tych linii możemy poprowadzić 
linie cieńsze, którym przypisujemy, na zasadzie skojarzeń, informacje mniej-
szej wagi. Mapę można w ten sposób rozbudowywać w sposób nieograniczony. 

W rozdziale drugim przedstawiono natomiast inne zastosowanie tej tech-
niki służące odtworzeniu logiki interwencji badanej regulacji, stanowiąc punkt 
wyjścia strukturyzujący ramy całego badania wpływu.

Mapy myśli mogą towarzyszyć pozostałym opisanym w niniejszym roz-
dziale technikom. Rozrysowanie problemu za pomocą mapy może być przy-
datne m.in. na etapie jego identyfikacji |Punkt 1 TR oraz Punkt 1 OSR|,  
a następnie podczas opracowywania jego rozwiązania |Punkt 2 TR  
i punkt2 OSR|. Podsumowanie i uporządkowanie wiedzy za pomocą mapy 
przyda się podczas analizy alternatywnych rozwiązań |Punkt 3 TR| oraz 

Materiały źródłowe nt. BURZY MÓZGÓW

 Góralski A. [1989], Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN,  Warszawa.

 Martyniak Z. [1999], Metody organizacji i zarządzania, Kraków.

Organizując burzę mózgów:
• odpowiednio zdefiniujmy problem,
•  bądźmy kreatywni – im więcej pomysłów, tym większa szansa  na rozwiązanie problemu,
•  moderujmy dyskusję – tylko jedna osoba powinna wypowiadać się  w danym momencie,
•  dobrze zaplanujmy dyskusję – ustalmy limit czasowy lub limit pomysłów  – warto pamiętać,  

że im większa grupa, tym więcej czasu będzie potrzeba,
•  unikajmy krytyki pomysłów innych uczestników,
•  mając gotową listę pomysłów, omówmy szczegółowo najbardziej obiecujące.
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rozwiązań stosowanych w innych krajach |Punkt 5 TR oraz punkt 3 OSR|. 
W ramach OSR ex post mapy myśli mogą okazać się pożyteczne podczas 

oceny obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy |Punkt 7 OSR 
ex post|. 

Zastosowanie map do pozostałych etapów oceny wpływu jest oczywiście 
możliwe i zależy od decyzji osób zaangażowanych w ten proces.

Podsumowanie

Na czym polegają MAPY MYŚLI?

Za pomocą symboli, kolorów, słów, strzałek oraz tekstu tworzymy mapę skojarzeń, która umożliwia uporządkowanie 
oraz podsumowanie wiedzy. Dzięki zastosowaniu zróżnicowanej kolorystyki oraz rożnej grubości linii możemy sklasyfi-
kować zróżnicować znaczenie poszczególnych elementów na ogólne  i szczegółowe, ważne i mniej ważne itd. Krytycznie 
należy podejść do relacji łączących poszczególne elementy utworzonej mapy – na ile mają one charakter przyczynowy,  
a na ile zależą również od innych czynników. 

Mocne strony Słabe strony

•  pomocna w planowaniu badania i odtworzeniu  
logiki interwencji

•  mapa, o ile jest opracowana zbyt hasłowo, może okazać 
się czytelna w zasadzie tylko dla jej autora 

•  pozwala sprawnie łączyć fakty

•  umożliwia syntezę wiedzy   

•  umożliwia szerokie spojrzenie na analizowane kwestie 

•  rozwijają kreatywne myślenie 

Do czego wykorzystamy MAPY MYŚLI w procesie oceny skutków regulacji?

Punkty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TR

OSR

OSR ex post

Materiały źródłowe nt. MAP MYŚLI

 Buzan R., Buzan T. [2003], Mapy Twoich myśli, Łódź.

  Nast J. [2006], Idea Mapping: How to Access Your Hidden Brain Power, Learn Faster, Remember More, and Achieve Success 
in Business, New Jersey

  http://ideamappingsuccess.com/ 
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3.3.3. Matryca logiczna

Komplementarnym narzędziem dla map logicznych, jest tzw. matryca lo-
giczna. Jest ona stosowana jako narzędzie identyfikowania lub planowania 
projektów, jednak może być również przydatna w zakresie oceny wpływu  
– na etapie analizy logiki interwencji publicznej, w rozumieniu planowanej 
do uchwalenia regulacji (ex ante) oraz do oceny osiągnięcia celów stawianych 
przed realizowanym aktem prawnym (ex post). 

Najprostsza matryca skonstruowana jest jako tabela o czterech kolumnach  
i czterech rzędach. W poszczególnych wierszach matrycy umieszczone są ko-
lejne poziomy oczekiwanych zmian uzyskanych w wyniku realizacji danej in-
terwencji. Kolumny tabeli wskazują kolejno na: obszary zamierzonych zmian; 
źródła, w oparciu o które możliwe będzie uzyskanie informacji czy oczekiwana 
zmiana faktycznie miała miejsce; założenia, które warunkują uzyskanie okre-
ślonych zmian, czy też efektów (przykładowa matryca logiczna została przed-
stawiona w tabeli 3). Co istotne, przyjmuje się, że uzyskanie zmian na każdym 
z poziomów pozwala na osiągnięcie zmian na poziomie wyższym (Kierzkowski 
2002). 

Matryca logiczna może zostać wykorzystana na początkowych etapach prac 
nad testem regulacji i oceną skutków regulacji, kiedy to dokonuje się identyfika-
cji problemu, który ma być rozwiązany |Punkt 1 TR oraz Punkt 1 OSR| oraz 
opracowuje jego rozwiązania |Punkt 2 TR i punkt 2 OSR|. Za pomocą matrycy 
można również dokonać oceny rozwiązań alternatywnych |Punkt 3 TR|.

W odniesieniu do OSR ex post matryca logiczna wydaje się naturalnym narzę-
dziem analizy celowości wprowadzenia ustawy |Punkt 3 OSR ex post|.

Matryca logiczna może być jedną z metod służącą strukturyzacji badania.

Tworząc mapę myśli:
• korzystajmy z kolorów, 
• używajmy skojarzeń, 
• wykorzystujmy całą przestrzeń, na której tworzymy mapę,
• stosujmy różnej wielkości linie, obrazki i litery,
•  podchodźmy krytycznie do związków przyczynowych, jakie łączą poszczególne elementy mapy
•  wykorzystajmy dostępne na rynku specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (zarówno 

darmowe, jak i płatne), które ułatwia tworzenie map.
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Podsumowanie

Na czym polega MATRYCA LOGICZNA?

W formie tabelarycznej pozwala dokonać analizy logiki planowanej interwencji, a także opisać uwarunkowania towarzy-
szące dążeniu do osiągnięcia oczekiwanych efektów. Ułatwia analizę wykonalności danego rozwiązania.

Mocne strony Słabe strony

•  pozwala określić działania, jakie należy podjąć, by cel 
interwencji został osiągnięty

•  prawidłowe zastosowanie wymaga praktyki 

•  pomocna w sprawdzeniu, czy dane rozwiązanie będzie 
wykonalne

•  matryca może okazać się zbyt skomplikowana  
i trudna do analizy

•  pozwala ukazać związki przyczynowo-skutkowe na 
różnych poziomach interwencji 

Do czego wykorzystamy MATRYCĘ LOGICZNA w procesie oceny skutków regulacji?

Punkty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TR

OSR

OSR ex post

Materiały źródłowe nt. MATRYCY LOGICZNEJ

  Kierzkowski T. [2002], Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście  
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa.

  Pylak K. [red.] [2009], Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych, Warszawa,  
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Tworząc matrycę logiczną:
•  pamiętajmy, że to narzędzie elastyczne – może być dostosowywane  

do zmieniających się uwarunkowań,
•  wpisując cele, pamiętajmy o przypisaniu ich do odpowiedniego poziomu:  

ogólne i szczegółowe,
•  wpisując w matrycę wskaźniki, pamiętajmy, że powinny być one możliwe  

do zweryfikowania.
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3.3.4. Analiza danych zastanych (Desk research)

Analiza danych zastanych to jedna z podstawowych metod stosowanych 
w badaniach, w fazie obserwacji. Polega na analizie danych istniejących, które 
mogą pochodzić m.in. z takich źródeł jak: 1] dokumenty strategiczne i opera-
cyjne opracowane przez administrację, 2] statystyka publiczna 3] literatura 
naukowa i ekspercka, 4] przepisy prawa krajowego, wspólnotowego oraz mię-
dzynarodowego, 5] artykuły prasowe. Umożliwia poznanie szerszego kon-
tekstu społeczno-gospodarczego, w którym można umieścić daną regulację. 
Jej niewątpliwą zaletą jest łatwość i szybkość pozyskiwania danych, których 
zakres może być bardzo szeroki. Desk research jest również techniką niewy-
magającą szczególnie dużych nakładów finansowych. Szybkość pozyskiwania 
danych nie idzie jednak w parze z tempem przetwarzania pozyskanych danych 
– może okazać się to procesem czasochłonnym. Dodatkowo, może się okazać, 
że w swoich działaniach jesteśmy ograniczeni brakiem dostępności pewnych 
danych lub trudności z ich zdobyciem. Analiza danych zastanych stanowi na 
ogół punkt wyjścia niemal każdego procesu badawczego.

Analiza danych zastanych może być szczególnie przydatna w procesie iden-
tyfikacji problemu, który należy rozwiązać |Punkt 1 TR oraz Punkt 1 OSR|. 
Źródłem danych w tym przypadku może być ocena funkcjonowania aktu praw-
nego (OSR ex post). Do techniki tej można sięgnąć również na etapie opracowy-
wania rozwiązania danego problemu |Punkt 2 TR i punkt 2 OSR| oraz anali-
zy, jak problem został rozwiązany w innych krajach |Punkt 5 TR oraz punkt 
3 OSR|. Desk research może być również techniką wspomagającą przy identy-
fikowaniu podmiotów, na które oddziałuje projekt regulacji |Punkt 6 TR,  
a także punkt 4 OSR|, a poprzez sięgnięcie do obowiązujących regulacji praw-
nych również podczas analizowania zmiany obciążeń regulacyjnych wyni-
kających z proponowanego rozwiązania |Punkt 8 TR i punkt 8 OSR|.

W odniesieniu do OSR ex post analiza danych zastanych może stanowić uzu-
pełnienie części opisującej charakter oddziaływania projektu na poszcze-
gólne podmioty |Punkt 2 OSR ex post|, a także analizy celowości wprowa-
dzenia ustawy |Punkt 3 OSR ex post|. W tym zakresie niezwykle pomocne 
może okazać się sięgnięcie do statystyki publicznej. Dane wtórne mogą rów-
nież posłużyć do identyfikacji kosztów i korzyści funkcjonowania ustawy, 
celem ich dalszej oceny |Punkt 4 OSR ex post|, a także przyczyn różnic mię-
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dzy założonymi a osiągniętymi rezultatami |Punkt 6 OSR ex post|. Można 
ją również z powodzeniem zastosować na potrzeby oceny obowiązków infor-
macyjnych wynikających z ustawy |Punkt 7 OSR ex post| oraz analizy opinii, 
które były zgłaszane w związku z funkcjonowaniem ustawy |Punkt 8 OSR 
ex post|.

Podsumowanie

Na czym polega DESK RESEARCH?

Polega na analizie danych istniejących, które mogą pochodzić z różnych źródeł. 

Mocne strony Słabe strony

•  dane są łatwo i szybko dostępne •  metoda może być czasochłonna – w kontekście analizy 
dostępnych informacji i danych

• metoda nie generuje wysokich kosztów •  do niektórych danych dostęp może być utrudniony  
lub może ich brakować

•  można pozyskać szeroki zakres danych

Do czego wykorzystamy DESK RESEARCH w procesie oceny skutków regulacji?

Punkty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TR

OSR

OSR ex post

Materiały źródłowe nt. DESK RESEARCH 

 Babbie E. [2013], Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 Silverman D. [2012], Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

  Silverman D. [2012], Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Analizując dane:
•  korzystajmy z krajowych i zagranicznych publicznych baz danych (por. rozdział 3.2),
• dokonujmy na bieżąco weryfikacji aktualności pozyskanych danych,
• podchodźmy krytycznie do wiarygodności pozyskanych danych.
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3.3.5. Wywiad pogłębiony (ang. IDI – Individual In-Depth Interview)

IDI to wywiad z respondentem prowadzony przez badacza na podstawie 
scenariusza lub poprzez swobodną wypowiedź rozmówcy. Jest jedną z kluczo-
wych jakościowych metod badawczych pozwalających poznać opinie uczest-
ników na dany temat – z reguły osób zaangażowanych bezpośrednio w daną 
interwencję. Metoda przydatna w fazie obserwacji, pozwalająca uzyskać pogłę-
bione informacje na temat tego, w jaki sposób dana interwencja została fak-
tycznie wdrożona. Do jej zalet z pewnością zaliczyć można relatywnie krótki 
czas realizacji oraz możliwość szczegółowej analizy danej kwestii. Sprzyja temu 
możliwość swobodnego wypowiadania się przez respondenta. W przypadku 
wywiadu należy jednak mieć na uwadze, że można go wykorzystać do przeba-
dania ograniczonej liczby respondentów. W niektórych przypadkach możliwa 
jest realizacja wywiadu pogłębionego z dwoma lub trzema osobami równocze-
śnie (odpowiednio diada lub triada) lub w ramach rozmowy telefonicznej (TDI).

Wywiady indywidualne są drugą, po analizie danych zastanych, najczęściej 
wykorzystywaną techniką badawczą. Pozwalają lepiej zrozumieć logikę i efek-
ty danej interwencji, dzięki pozyskaniu pogłębionej wiedzy bezpośrednio od 
osób zaangażowanych w dany proces.

Formuła wywiadu pogłębionego, dzięki możliwości pozyskania szczegóło-
wych wypowiedzi od ekspertów/interesariuszy w danej dziedzinie, pozwala 
stosować tę technikę, jako uzupełnienie, w przypadku niektórych punktów 
OSR. Z pewnością będzie ona właściwa na etapie pozyskiwania informacji 
na temat charakteru występującego problemu, na etapie jego identyfikacji 
|Punkt 1 TR oraz Punkt 1 OSR|. Wywiadem możemy posłużyć się w ramach 
analizy sposobów realizacji zadań postawionych przed regulacją |Punkt 3 
TR | oraz sięgając po doświadczenia innych krajów |Punkt 5 TR oraz punkt 
3 OSR|.

W odniesieniu do OSR ex post możemy wykorzystać wywiad pogłębiony 
w zakresie oceny celowości wprowadzenia danej regulacji |Punkt 3 OSR 
ex post|, a także na potrzeby analizy możliwości redukcji obowiązków in-
formacyjnych |Punkt 7 OSR ex post|. IDI możemy również z powodzeniem 
wykorzystać na etapie zbierania opinii zgłaszanych w związku z funkcjo-
nowaniem ustawy |Punkt 8 OSR ex post|.
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Podsumowanie

Na czym polega WYWIAD POGŁĘBIONY?

Wywiad pogłębiony prowadzi moderator, który dzięki odpowiednio przygotowanym pytaniom pozyskuje szczegółowe 
informacje na temat danego zjawiska od osoby mającej wiedzę w tym temacie. Możemy również zdecydować się na prze-
prowadzenie wywiadu pogłębionego z 2 osobami w tym samym czasie lub z użyciem telefonu. Wywiad może uzupełnić 
dane wykorzystywane w procesie OW, pozyskane z użyciem innych technik. 

Mocne strony Słabe strony

• krótki czas realizacji badania •  metoda jest czasochłonna ze względu na obróbkę

•  respondent może wyrażać opinie swoimi własnymi 
słowami

•  w sposób efektywny można przebadać tylko niewielką 
liczbę respondentów

•  możliwość szczegółowego omówienia skomplikowanych 
zagadnień

Do czego wykorzystamy WYWIAD POGŁĘBIONY  w procesie oceny skutków regulacji?

Punkty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TR

OSR

OSR ex post

Materiały źródłowe nt. WYWIADU POGŁĘBIONEGO  

 Babbie E. [2013], Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 Silverman D. [2012], Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  Silverman D. [2012], Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Przeprowadzając wywiad pogłębiony:
•  przygotujmy scenariusz wywiadu, z głównymi pytaniami skierowanymi  

do respondenta. Każde główne pytanie warto uzupełnić o pytania szczegółowe, służące  
dopytaniu respondenta o najważniejsze kwestie (gdyby respondent sam ich nie poruszył  
w trakcie udzielania odpowiedzi na pytanie główne),

•  słuchajmy rozmówcy ze skupieniem i zainteresowaniem,  
•  pozwalajmy rozmówcy dokończyć wypowiedź – nie przerywajmy jej  ani nie próbujmy  

dopowiadać za niego myśli,
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3.3.6. Wywiad zogniskowany (ang. FGI – Focus Group Interview)

FGI to wywiad z odpowiednio dobraną grupą respondentów, prowadzony 
przez moderatora na podstawie kwestionariusza. Jest jedną z jakościowych 
metod badawczych, stosowanych w fazie obserwacji, pozwalających pogłębić 
dane zagadnienie i poznać subiektywną opinię respondentów.

Wywiad zogniskowany będzie odpowiedni w przypadku problemu, co do 
którego nie ma jednoznacznej opinii. Dzięki zastosowaniu tej techniki możliwe 
jest szybkie skonfrontowanie różnych poglądów na dany temat. FGI zastosuje-
my również, jeżeli mamy zidentyfikowaną większą grupę respondentów, dzięki 
której możemy pozyskać dużą ilość informacji, w stosunkowo krótkim czasie. 
Do wywiadu pogłębionego sięgniemy zatem na etapie identyfikacji problemu 
|Punkt 1 TR oraz Punkt 1 OSR|, podczas analizy sposobów realizacji zadań 
postawionych przed regulacją |Punkt 3 TR | oraz analizując doświadcze-
nia innych krajów |Punkt 5 TR oraz punkt 3 OSR|.

Wywiad zogniskowany może również przyczynić się do pozyskania da-
nych w zakresie OSR ex post, szczególnie w punkcie dotyczącym oceny ce-
lowości wprowadzenia danej regulacji |Punkt 3 OSR ex post|. Do wiedzy  
i doświadczeń respondentów można również odwołać się w ramach analizy 
możliwości redukcji obowiązków informacyjnych |Punkt 7 OSR ex post|.  
FGI mogą również okazać się przydatne w zakresie zbierania opinii zgłasza-
nych w związku z funkcjonowaniem ustawy |Punkt 8 OSR ex post|.

Podsumowanie

•  dopytujmy o szczegóły, np. dlaczego coś się stało, w jaki sposób do tego doszło,  z czego to wynika,
•  poprośmy rozmówcę o zgodę na rejestrację audio spotkania – celem przygotowania notatki  

z wywiadu lub jego transkrypcji,
•  niezależnie od zgody na nagrywanie – róbmy notatki,
•  poinformujmy rozmówcę  o anonimowości badania.

Na czym polega WYWIAD ZOGNISKOWANY?

Moderowany wywiad z odpowiednio dobraną grupą respondentów mający na celu dogłębne przedyskutowanie danego 
zagadnienia. 
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Przeprowadzając wywiad zogniskowany:
•  przygotujmy sobie listę pytań, które chcemy zadać,
•  „przełammy lody” – zróbmy wprowadzenie do tematu, poprośmy uczestników  

o przedstawienie się, ew. przygotujmy karteczki z imionami itp.,
•  kontrolujmy przebieg rozmowy – pilnujmy czasu, dbajmy o to, by dyskusji nie zdominowała 

silna jednostka, kontrolujmy swoje reakcje – unikajmy stwierdzeń oceniających wypowiedzi, 
utrzymujmy kontakt wzrokowy, przytakujmy od czasu do czasu, zachęcajmy do rozwinięcia 
omawianego wątku, jeśli widzimy, że jest ku temu sposobność,    
•  ew. pomyślmy o zatrudnieniu doświadczonego moderatora,

•  poprośmy uczestników o zgodę na rejestrację audio spotkania  – celem przygotowania notatki  
z wywiadu lub jego transkrypcji,

•  niezależnie od zgody na nagrywanie – róbmy notatki,
•  poinformujmy uczestników o anonimowości badania.

Mocne strony Słabe strony

• stosunkowo niskie koszty •  problematyczna analiza danych

•  w krótkim czasie uzyskujemy dużą ilość informacji 
jakościowych  

•  mogące się pojawiać trudności z doborem,  
a następnie zebraniem respondentów 

•  możliwość poznania subiektywnych poglądów i opinii 
respondentów na temat zagadnień, co do których nie ma 
jednoznacznej opinii

•  konieczny udział doświadczonego moderatora

•  wartość dodana związana z interakcją w ramach grupy

Do czego wykorzystamy WYWIAD ZOGNISKOWANY w procesie oceny wpływu?

Punkty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TR

OSR

OSR ex post

Materiały źródłowe nt. WYWIADU ZOGNISKOWANEGO

 Babbie E. [2013], Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

 Silverman D. [2012], Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

  Silverman D. [2012], Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
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3.3.7. Studium przypadku 

Kolejna z metod proponowanych do zastosowania na etapie obserwacji, 
umożliwiająca ukazanie pogłębionych informacji nt. działania danej interwen-
cji w praktyce, to studium przypadku. Dzięki analizie konkretnych przykładów 
na etapie OSR ex post otrzymujemy pogłębione informacje nt. mechanizmu 
wpływu oraz dotyczące niezamierzonych efektów funkcjonowania regulacji. 
Pozwala lepiej zrozumieć zachodzące procesy, a dzięki wykorzystaniu danych 
z kilku niezależnych źródeł (np.: wywiady, analiza dokumentów) pozwala do-
konać dogłębnej analizy badanego zjawiska.

Studium przypadku znajdzie zastosowanie w przypadku analizy wpły-
wu regulacji |Punkty 9 TR oraz Punkty 6, 7, 8, 9, 10 OSR], jeżeli był prze-
prowadzony pilotaż działania danego aktu prawnego. Studium przypadku  
w ramach OSR ex post może być natomiast przydatne w zakresie analizy celo-
wości wprowadzenia ustawy |Punkt 3 OSR ex post|, celem zestawienia po-
równawczego sytuacji po wprowadzeniu regulacji oraz sytuacji sprzed zmia-
ny, a także pomocniczo w zakresie identyfikacji przyczyny różnic między 
założonymi a osiągniętymi rezultatami |Punkt 6 OSR ex post| (kiedy np. 
na jednym obszarze interwencja przyniosła skutki odmienne od skutków na 
pozostałych obszarach).

Podsumowanie

Na czym polega STUDIUM PRZYPADKU? 

Analiza konkretnych przypadków, mająca na celu praktyczne pokazanie sposobu działania danej interwencji. 
Umożliwia identyfikację pozytywnych wzorców, jak również błędów, których należy unikać. 

Mocne strony Słabe strony

• można pozyskać szeroki zakres informacji, 
 m.in. nt. celów, motywacji oraz kontekstu,  
w którym zachodzi interwencja),

•  wyniki są trudne do generalizowania na całą społeczność

•  pozwala na „wizualizację” wniosków z badania w oparciu 
o przykłady 

•  ryzyko subiektywności opinii badacza

•  służy poznaniu mechanizmów, dzięki którym zachodzą 
zmiany 

•  niezbędne duże zaangażowanie badacza
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3.3.8. Tajemniczy klient (ang. mystery client/mystery shopper)

Metoda zazwyczaj kojarzona z badaniami jakości obsługi klienta, sprowa-
dzająca się do odwiedzenia badanych placówek (np. sklepu, banku) oraz do-
konania obserwacji i oceny przez klienta, na podstawie opracowanego kwe-
stionariusza. Obserwacja kończy się opracowaniem raportu zawierającego 
spostrzeżenia „klienta”. Metoda okazuje się być jednak również przydatna w za-
kresie oceny wpływu, np. w przypadku interwencji polegającej na dostarczaniu 
usług publicznych obywatelom, zarówno rzeczywistych, jak i udostępnianych 
przez Internet. W tym przypadku klienta zastępuje badacz. Za pomocą metody 
tajemniczego klienta możemy więc zbadać nie tylko rzeczywisty poziom zmia-
ny sposobu obsługi obywatela w skutek wprowadzenia regulacji, lecz również 
przetestować przydatność rozwiązań informatycznych mających zapewnić mu 
dostęp do tychże usług. W ramach tej metody będziemy badać przede wszyst-
kim jakość oraz skuteczność wprowadzonej regulacji (de facto skuteczność  
i jakość obsługi). 

Do czego wykorzystamy STUDIUM PRZYPADKU w procesie oceny skutków regulacji? 

Punkty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TR

OSR

OSR ex post

Materiały źródłowe nt. STUDIUM PRZYPADKU

 Flyvbjerg B. [2006], Five Misunderstandings about Case Study Research, Sage Publications.

� Gaffey V. [2009], Case studies in the framework of ex post evaluation, 2000–2006: expectations and experiences  
of the DG for Regional Policy, Brussels.

 Stake, R. E. [1995], The Art of Case Study Research, Thousand Oaks: Sage.

Przygotowując studium przypadku:
•  nie ograniczajmy się jedynie do analizy danych zastanych – korzystajmy  z innych technik,  

np. z wywiadów indywidualnych,
•  w przypadku przedstawiania konkretnych projektów wzbogaćmy studium  dokumentacją 

fotograficzną
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Metoda tajemniczego klienta znajdzie zastosowanie przede wszystkim na 
etapie identyfikacji problemu, który ma być rozwiązany |Punkt 1 TR oraz 
Punkt 1 OSR| jako jedno ze źródeł wiedzy o jego występowaniu (forma wery-
fikacji, czy dany problem występuje i w jakim natężeniu). 

W zakresie OSR ex post „tajemniczego klienta” możemy z kolei wykorzystać 
w odniesieniu do analizy celowości wprowadzenia ustawy |Punkt 3 OSR 
ex post|, a także na etapie identyfikacji przyczyn różnic między założonymi  
a osiągniętymi rezultatami |Punkt 6 OSR ex post|.

Podsumowanie

Na czym polega TAJEMNICZY KLIENT?

Badanie polegające na odwiedzeniu przez badacza, wyposażonego w specjalnie skonstruowany kwestionariusz,  
placówek, które są przedmiotem badania oraz dokonania obserwacji i oceny sposobu obsługi.  

Mocne strony Słabe strony

•  nie skupia się na deklaracjach i opiniach, lecz jest relacją 
przebiegu autentycznej sytuacji,

•  wyniki są trudne do generalizowania na całą społeczność

•  umożliwia bardzo praktyczne przetestowanie  
wprowadzanych rozwiązań

•  ryzyko subiektywności opinii badacza

•  obwarowana zbiorem norm, które obowiązują 
przy jego stosowaniu 

•  niezbędne duże zaangażowanie badacza

Do czego wykorzystamy TAJEMNICZEGO KLIENTA w procesie oceny skutków regulacji?

Punkty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TR

OSR

OSR ex post

Materiały źródłowe nt. TAJEMNICZEGO KLIENTA

 CIiPKZ w Tarnowie, Informacja o zawodzie. Tajemniczy klient.

� http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/poradnictwo-zawodowe/informacje-zawodowe-1/o-zawodach-pliki/tajemniczy-
klient.pdf [dostęp: 17.04.2015]

 Maison D., Noga-Bogomilski A. (red.), (2007), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, GWP, Gdańsk. 

� Maison D., (2010),  Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN,  
Warszawa 2010.
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3.3.9. Analiza kosztów i korzyści (ang. cost-benefit analysis – CBA)

Metoda przydatna w fazie analizy, mająca na celu ocenę, czy koszty danej 
interwencji będą współmierne do korzyści, jakie przyniesie jej realizacja. Co do 
zasady opiera się na cenach rynkowych, jednak w przypadku, gdy ich określenie 
jest utrudnione lub wręcz niemożliwe (np. w odniesieniu do kosztów społecznych  
lub środowiskowych) można opierać się cenach szacunkowych. Wnioski z CBA 
mogą doprowadzić do maksymalizacji korzyści oraz minimalizacji kosztów lub 
do wniosku o nieopłacalności danej interwencji, jeżeli koszty są zbyt wysokie. 
Co do zasady, analiza kosztów i korzyści składa się z siedmiu etapów (KE 2014): 
1] opisu kontekstu, 2] określenia celów, 3] identyfikacji projektu, 4] wykonal-
ności technicznej i trwałości środowiskowej, 5] analizy finansowej, 6] analizy 
ekonomicznej oraz 7] oceny ryzyka.

Metoda kosztów i korzyści stanowi jedno z głównych narzędzi wykorzy-
stywanych w OSR ex ante. W praktyce główny problem związany z jej wyko-
rzystaniem wynika z braku wystarczającego zasobu danych koniecznego do 
wiarygodnego oszacowania rzeczywistych kosztów i korzyści o charakterze 
społeczno-ekonomicznym. Metoda ta natomiast może być narzędziem obrazu-
jącym wyniki całościowego badania efektów.

W ramach oceny wpływu metoda stosowana w odniesieniu do analizy kosz-
tów i korzyści wariantów rozwiązań, które brano pod uwagę [Punkt 3 TR] 
oraz na jakie podmioty oddziałuje projekt [Punkt 6 TR oraz Punkt 4 OSR].  
W największym stopniu z CBA skorzystamy w części dotyczącej analizy wpły-
wu regulacji |Punkt 8, 9 TR oraz Punkty 6, 7, 8, 9, 10 OSR]  

W odniesieniu do OSR ex post CBA może być wykorzystana na potrzeby 
wskazania kosztów i korzyści związanych z funkcjonowaniem ustawy 
[Podpunkt punktu 4 OSR ex post] i w ramach oceny obowiązków informa-
cyjnych wynikających z ustawy [Punkt 7 OSR ex post]. 

Stosując metodę tajemniczego klienta:
•  polegajmy raczej na doświadczeniu firm, które zajmują się tą tematyką,
• zadbajmy, by zakres informacji, które pozyskujemy był zgodny z wytycznymi  określonymi  
w kodeksie Europejskiego Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej  i Rynku (ESOMAR).
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Podsumowanie

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

Mocne strony Słabe strony

•  umożliwia podsumowanie ogółu kosztów i korzyści 
projektu regulacji ex ante

•  w celu rzetelnej realizacji wymaga przeprowadzenia 
szeregu wcześniejszych prac badawczych

•  pozwala wyrazić wszystkie koszty i efekty w wartościach 
pieniężnych  

•  może nie uwzględniać wszystkich aspektów  
projektowanej regulacji 

Do czego wykorzystamy ANALIZĘ KOSZTÓW I KORZYŚCI w procesie oceny wpływu? 

Punkty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TR

OSR

OSR ex post

Materiały źródłowe nt. ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI 

 DG REGIO, European Commission, Evalsed Sourcebook: Method and techniques. 

�� http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf

 DG REGIO, European Commission [2014], Guide to cost-benefit analysis of investment projects. 

� http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

Przeprowadzając analizę kosztów i korzyści:
•  nie bagatelizujmy wagi analizy kontekstu – późniejsza wiarygodność prognoz na temat  

użytkowników, korzyści i kosztów może zależeć dokładności oceny uwarunkowań  
makroekonomicznych i społecznych,

•  zadbajmy, by skutki ekonomiczne rozpatrywane w analizie brały pod uwagę konkretne  
cele regulacji,

•  analizę opcji zestawmy ze scenariuszem kontrfaktycznym,
•  pamiętajmy, że analiza kosztów i korzyści to źródło informacji, które można weryfikować  

w trakcie badania realnych efektów interwencji.
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3.3.10. Panel ekspertów

Panel ekspertów to technika polegająca na zebraniu grupy ekspertów, któ-
rzy w toku dyskusji, z udziałem doświadczonego moderatora, wypracowują 
wspólną opinię na dany temat. Jest to technika, którą z powodzeniem zasto-
sujemy zarówno w ramach analizy danych, kiedy konieczne jest pozyskanie 
specjalistycznej, eksperckiej wiedzy na temat bardziej złożonych problemów, 
jak i w trakcie formułowania wniosków. Technika wymaga jednak zaangażo-
wania wykwalikowanego moderatora, co zapewni właściwy przebieg dyskusji 
oraz pozwoli uniknąć dominacji grupy przez silne jednostki. Problemem, który 
może pojawić się na etapie realizacji Panelu, może być subiektywność opinii 
uczestników.

Pomimo ww. zastrzeżeń technika może okazać się szczególnie przydatna na 
etapie analizy problemu |Punkt 1 TR oraz Punkt 1 OSR|. Ekspertów warto 
również zaangażować w dyskusję w ramach prac nad rozwiązaniem danego 
problemu |Punkt 2 TR i punkt 2 OSR| oraz analizą, jak dany problem został 
rozwiązany w innych krajach |Punkt 5 TR oraz punkt 3 OSR|.

W ramach OSR ex post Panel ekspertów może okazać się pomocny w ra-
mach analizy celowości wprowadzenia ustawy |Punkt 3 OSR ex post|.

Podsumowanie

Na czym polega PANEL EKSPERTÓW?

Technika polega na zebraniu grupy ekspertów w danej dziedzinie celem przedyskutowana zagadnień w danym obszarze. 
Dyskusja jest moderowana przez osobę do tego przygotowaną.

Mocne strony Słabe strony

•  technika nie jest czasochłonna •  konieczność udziału moderatora, który umiejętnie 
poprowadzi dyskusję 

•  pomocna w przypadku analizy problemów bardzo 
złożonych, wymagających wiedzy eksperckiej

•  możliwość zdominowania dyskusji przez silne jednostki

•  pozwala na weryfikację pojawiających się w toku analizy 
wniosków 

•  ryzyko wyrażania subiektywnych ocen przez uczestników
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3.3.11. Benchmarking 

Metoda polegająca na ocenie efektów danej interwencji poprzez zestawie-
nie prowadzonych działań z analogicznymi przykładami, które odniosły suk-
ces (krajowymi lub zagranicznymi). W odniesieniu do oceny wpływu pozwo-
li określić mocne i słabe strony projektowanej regulacji oraz zidentyfikować 
ewentualne nowe rozwiązania. Umożliwi wykorzystanie dobrych praktyk,  
w tym pochodzących z innych państw, po ich adaptacji do potrzeb wynika-
jących z danej regulacji. Technika, którą można zastosować z powodzeniem  
w ramach oceny wpływu, o ile uda się sprawnie zidentyfikować przykłady, 
które posłużą za punkt odniesienia. Kolejnym utrudnieniem może być problem 
„przeszczepienia” skutecznych rozwiązań zagranicznych na grunt krajowy. 

Do czego wykorzystamy PANEL EKSPERTÓW w procesie oceny wpływu?

Punkty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TR

OSR

OSR ex post

Materiały źródłowe nt. PANELU EKSPERTÓW

 DG REGIO, European Commission, Evalsed Sourcebook: Method and techniques. 

�http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf 

� Pylak K. [red.] [2009], Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych,  
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Organizując panel ekspertów:
•  przygotujmy sobie listę pytań, które chcemy zadać,
•  kontrolujmy przebieg rozmowy – pilnujmy czasu, dbajmy o to, by dyskusji  nie zdominowała 

silna jednostka, 
•  ew. pomyślmy o zatrudnieniu doświadczonego moderatora,
•  poprośmy uczestników o zgodę na rejestrację audio spotkania – celem przygotowania notatki  

z wywiadu lub jego transkrypcji,
•  poinformujmy uczestników o anonimowości badania.
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Ze względu na swój charakter benchmarking będzie właściwy w zakre-
sie analizy, jak problem został rozwiązany w innych krajach |Punkt 5 TR 
oraz punkt 3 OSR|. Kontakt z urzędnikami lub przedstawicielami instytucji 
z innych państw może być skutecznym sposobem na uzyskanie informacji  
o możliwych skutkach projektowanej regulacji. Dlatego do doświadczeń zagra-
nicznych warto również odwołać się w przypadku analizowania zmiany ob-
ciążeń regulacyjnych wynikających z proponowanego rozwiązania oraz 
analizy wpływu regulacji |Punkty 8 i 9 TR oraz Punkty 6, 7, 8, 9, 10 OSR]. 

Benchmarking może również okazać się przydatny w zakresie OSR ex post, 
ponieważ może pomóc zidentyfikować przyczyny różnic między założony-
mi, a osiągniętymi rezultatami |Punkt 6 OSR ex post|.

Podsumowanie

Na czym polega BENCHMARKING?

Przy ocenie wpływu regulacji odwołujemy się do zbliżonych doświadczeń, również z innych państw, przy uwzględnieniu 
specyfiki planowanej interwencji, aby poznać możliwe skutki projektowanej regulacji.

Mocne strony Słabe strony

•  pozwala zidentyfikować rozwiązania, które w podob-
nych uwarunkowaniach sprawdziły się bądź okazały się 
nieskuteczne

•  może pojawić się problem z identyfikacją przykładów, 
które posłużą jako punkt odniesienia 

•  pomoże ukazać szerzy kontekst procesów będących tłem 
dla danej regulacji 

•  możliwe posądzenie o „odtwórczość” rozwiązań  
wzorowanych na zagranicznych pomysłach

•  mogące pojawić się trudności z dostosowaniem  
ciekawych rozwiązań do polskiej specyfiki

Do czego wykorzystamy BENCHMARKING w procesie oceny skutków regulacji?

Punkty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TR

OSR

OSR ex post
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Zestawienie poszczególnych technik wraz z przypisaniem ich roli do po-
szczególnych etapów oceny wpływu przedstawia poniższa tabela.

3.4.  Charakterystyka wybranych ilościowych metod  
i technik badawczych

Podejście ilościowe, wykorzystywane w badaniach społecznych – w tym 
ewaluacyjnych – zasadniczo różni się od zaprezentowanych we wcześniej-

Dokonując benchmarkingu:
•  traktujmy go jako sposób na uczenie się, źródło inspiracji, nie jako gotowe  rozwiązanie  

do bezpośredniego przeniesienia na nasz grunt,
•  przykłady zidentyfikowane w ramach benchmarkingu można zobrazować  w formie studium 

przypadku.

Materiały źródłowe nt. BENCHMARKINGU

 Bogan C. E., English M. J. [2006], Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk . Onepress, Gliwice.

� Ziębicki B. [2000], Informacyjne wspomaganie benchmarkingu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  
nr 534, Kraków.

Metoda badawcza Etap badania Test regulacji OSR OSR ex post

ANALIZA SWOT/TOWS S 1|2|3|4|5 1|2|3|8 4

BURZA MÓZGÓW S 1|2|3|5 1|2|3 3

MAPY MYŚLI S 1|2|3|5 1|2|3 7

DESK RESEARCH Ob. 1|2|5|6|8 1|2|3|4|8 2|3|4|6|7|8

IDI Ob. 1|3|5 1|3 3|7|8

FGI Ob. 1|3|5 1|3 3|7|8

STUDIUM PRZYPADKU Ob. 5|9 6|7|8|9 3

TAJEMNICZY KLIENT Ob.|O 1 1 3|6

CBA A 3|6|8|9 6|7|8|9|10 4|7

MATRYCA LOGICZNA A|O 1|2|3 1|2 3

PANEL EKSPERTÓW O|S 1|2|5 1|2|3 3

BENCHMARKING O 5|8|9 3|6|7|8|9|10 6

S = strukturalizacja, Ob. = obserwacja, A = analiza, O = ocena

Źródło: opracowanie własne
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szej części poradnika podejść jakościowych. Te ostatnie najczęściej przy-
noszą zestaw informacji, które trudno jest sprowadzić do postaci liczb18. 
W przypadku podejść ilościowych możliwość kwantyfikacji zjawisk sta-
nowi tak naprawdę ich istotę. Szczególnym wyróżnikiem podejść ilościo-
wych jest dążenie do tego, by przy zachowaniu tych samych warunków  
i okoliczności towarzyszących badaniu każdy badacz uzyskał identyczne wyni-
ki (Lissowski i in. 2008). Tę pożądaną właściwość podejść ilościowych określa 
się mianem rzetelności badań. 

Najogólniej rzecz biorąc, celem badań wykorzystujących podejścia ilościo-
we jest formułowanie twierdzeń statystycznych – tj. zdań opisujących własno-
ści rozkładu statystycznego jednej bądź wielu zmiennych w badanej zbioro-
wości lub w kilku porównywanych populacjach (Lissowski i in. 2008). Innymi 
słowy przedmiotem badań ilościowych jest szczegółowa analiza interesujących 
badacza cech w wybranych zbiorowościach. Podejścia ilościowe oraz wykorzy-
stywane na ich gruncie narzędzia statystyczne, są tak naprawdę pewną formą 
redukcji informacji – duża liczba danych, zastępowana jest w procesie analizy 
kilkoma liczbami (odsetki, średnie, współczynniki korelacji itd.).

W zależności od tego, czy badacz dysponuje pełną informacją o danej po-
pulacji, czy tylko o jej części (tj. próbie), stosowane będą nieco inne procedury 
analizy dostępnych danych. W pierwszym przypadku analiza danych będzie 
miała charakter opisu statystycznego, w drugim konieczne będzie zastosowa-
nie narzędzi tzw. statystyki indukcyjnej, w której podejmuje się działania słu-
żące uogólnianiu wniosków uzyskanych w drodze badania próby, na całą po-
pulację (Blalock 1977). Procedura wnioskowania opiera się na matematycznej 
teorii prawdopodobieństwa – w ramach prowadzonych analiz ustala się liczbo-
we wartości wybranych zmiennych (wskaźników) oraz dokonuje oceny tego,  
z jakim prawdopodobieństwem przeprowadzone szacunki odwzorowują rze-
czywiste wartości parametrów w populacji. Nalezy przy tym pamiętać, że  
w przypadku wnioskowania statystycznego, szczególnie istotny jest sposób 
doboru próby, z kluczową rolą schematu losowego.

W praktyce osoba przygotowująca OW bardzo często znajduje się w sy-
tuacji, w której brak jest informacji o specyficznych cechach populacji obję-

18  Chociaż warto zwrócić uwagę na coraz popularniejszy trend rozwoju narzędzi służących do ilościo-
wej analizy danych jakościowych.
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tej daną regulacją. Często analitycy opracowujący OW są bardzo ograniczeni 
przez zakres informacji gromadzonych w ramach statystyk publicznych lub 
wewnętrznych systemów monitorowania lub sprawozdawczości jednostek 
publicznych. Jednocześnie wiadomo, że dana regulacja może mieć realny 
wpływ na rozmaite wymiary funkcjonowania jednostek, których będzie doty-
czyć (lub których już dotyczy). W celu poznania, jaka jest wartość danej cechy,  
czy też, jaki jest jej rozkład w populacji, konieczne jest pozyskanie pożądanych 
informacji w drodze dodatkowych badań empirycznych. 

Dane z badań ilościowych mogą się okazać przydatne, zwłaszcza jeśli 
interesuje nas wartość bazowa pewnej cechy w populacji – tj. przed przy-
jęciem danego aktu prawnego. Po wejściu w życie regulacji wartość wy-
branych wskaźników może być następnie monitorowana, a później wyko-
rzystana na etapie oceny ex post. Analizy ilościowe będą również ważnym 
narzędziem w procesie weryfikacji rozmaitych hipotez, np. w zakresie 
zróżnicowania występowania danej cechy lub ich zestawu w zbiorowości,  
którą objąć ma przygotowywana regulacja. Na etapie analizy danych przydat-
ne mogą się okazać również rozmaite techniki służące weryfikacji zróżnicowa-
nia cech, ich współwystępowania. Nieocenione będą także rozmaite narzędzia 
prognostyczne oraz techniki segmentacyjne.

Opisane techniki badań ilościowych mogą zostać też z powodzeniem wyko-
rzystane do zebrania ustrukturyzowanych opinii w procesie konsultacji spo-
łecznych.

Poniżej, podobnie jak to miało miejsce w przypadku badań jakościowych, 
przedstawiono wybrane techniki gromadzenia danych na potrzeby badań wy-
korzystujących podejścia ilościowe. W najbardziej ogólny sposób podejścia te 
można podzielić na te, w których dane zbierane są w formie wywiadu ankieter-
skiego (techniki CATI, CAPI, PAPI) oraz te, w których jednostki badane (respon-
denci), przekazują badaczom dane i informacje bez pośrednictwa osób trzecich, 
a więc np. ankieterów (techniki CAWI, ankieta audytoryjna). Brak ankietera ma 
zarówno swoje złe, jak i dobre strony. Z jednej strony ankieter pilnuje, by re-
spondent zapoznał się z wszystkimi pytaniami zgodnie z intencją badacza przy-
gotowującego badanie. Ankieter dba również o to, żeby została zaznaczona w 
kwestionariuszu właściwa odpowiedź wskazana przez respondenta. Z drugiej 
strony udział ankietera w badaniu może skutkować wystąpieniem tzw. efek-
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tów ankieterskich, a więc sytuacji, w których odpowiedzi respondentów pozo-
stają pod pośrednim lub bezpośrednim wpływem ankieterów (np. ankieterzy 
mogą sugerować odpowiedzi pożądane, narzucać respondentom swój sposób 
rozumienia pytań).

Każda z prezentowanych technik gromadzenia danych wiąże się z zastoso-
waniem odmiennej procedury. Część z nich wymaga wykorzystania dodatko-
wych narzędzi technicznych, w tym teleinformatycznych. Możliwość zastoso-
wania każdej z nich w praktyce warunkowana będzie dostępnością badanych 
jednostek (tzw. operatu), w szczególności dostępem badacza do specyficznych 
danych kontaktowych. Omawiane techniki, generują również inne koszty fi-
nansowe, co może okazać się istotnym czynnikiem podczas dokonywania ich 
wyboru.

3.4.1. Technika CATI

Technika CATI – czyli wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (ang. 
Computer-Assisted Telephone Interview) – służy do realizacji badań sondażo-
wych, w których wywiad realizowany jest za pośrednictwem telefonu, z wy-
korzystaniem komputera i specjalistycznego oprogramowania, które wspiera 
poszczególne etapy realizacji badania. Wywiady prowadzone są w specjalnie 
przystosowanych do tego celu pracowniach badawczych (tzw. studiach CATI).

W przypadku techniki CATI ankieter kontaktuje się telefonicznie z osobą 
wskazaną przez system informatyczny, aranżuje wywiad i w przypadku suk-
cesu przeprowadza go, zapisując odpowiedzi respondenta w bazie danych.  
W przypadku braku możliwości zrealizowania wywiadu, w systemie zapisy-
wany jest powód takiego stanu rzeczy. 

Do najważniejszych zalet techniki CATI należą standaryzacja procesu ba-
dawczego, szybkość realizacji badania oraz ich relatywnie niskie koszty (w po-
równaniu do technik takich jak np. CAPI czy PAPI). Ponadto system informa-
tyczny wykorzystywany w technice CATI zapewnia:

• możliwość jednoczesnego odsłuchu i obserwacji pracy dowolnego an-
kietera przez osoby nadzorujące badanie (w dowolnym momencie 
ankietowania), co w efekcie przekłada się na wyższą jakość realizacji 
badania – ewentualne wątpliwości lub problemy w realizacji są natych-
miast wyłapywane i rozwiązywane;



102

• w pełni zautomatyzowany, niezależny od ankieterów, sposób doboru 
respondentów do badania;

• możliwość aranżacji wywiadów zgodnie preferencjami respondentów 
(umówienie wywiadu na dowolną porę);

• wystandaryzowany system klasyfikacji przyczyn nieskutecznie zreali-
zowanych wywiadów;

• możliwość przerwania wywiadu w dowolnym momencie i jego konty-
nuację we wskazanym przez respondenta terminie;

• zapis w bazie danych kontekstowych dla badania – takich jak pora i łącz-
ny czas realizacji wywiadu oraz dane ankietera realizującego wywiad.

Podsumowanie

Na czym polega technika CATI?

Technika polega na zbieraniu danych i informacji w wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych

Mocne strony Słabe strony

•  standaryzacja procesu badawczego •  konieczność posiadania kontaktowych danych  
telefonicznych

•  możliwość prowadzenia badań  
o zróżnicowanej tematyce

•  możliwość badania w obszarze ugruntowanych postaw 
(poruszanie bardziej skomplikowanych zagadnień, może 
skutkować wystąpieniem artefaktów badawczych)

• krótki czas realizacji badania •  problem z utrzymaniem stałej uwagi i koncentracji 
respondentów

• stosunkowo niskie koszty realizacji

•  duża elastyczność prowadzenia wywiadu (możliwość 
umówienia o dowolnej porze, przerwania w dowolnym 
momencie)

• łatwość w zarządzaniu pracą ankieterów

Materiały źródłowe nt. CATI

 Bogan C. E., English M. J. [2006], Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Onepress, Gliwice. 
 Babbie E. [2008], Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 Babbie E. [2013], Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D [2001]. Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.
 Haber A., Szałaj M. [red.] [2007], Ewaluacja ex post. Teoria i praktyka badawcza, PARP, Warszawa.
  Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. [red.] [2008], Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 Sztabiński, P.B., Sawiński, Z i Sztabiński, F. [2005], Fieldwork jest sztuką, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
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3.4.2. Technika CAPI

Technika CAPI, której skrót zazwyczaj rozwija się jako wspomagane kom-
puterowo badania osobiste (ang. Computer Assisted Personal Interview), jest 
formą badania sondażowego, w którym podobnie jak w przypadku techniki 
CATI podczas prowadzenia wywiadu wykorzystywany jest komputer oraz spe-
cjalistyczne oprogramowanie, które wspiera proces zbierania danych.

W odróżnieniu od techniki CATI w badaniach CAPI wywiad prowadzony 
jest osobiście przez ankietera, tj. twarzą w twarz z respondentem. Odpowiedzi 
tego ostatniego zapisywane są na bieżąco w trakcie trwania wywiadu. Z tego 
powodu badania realizowane techniką CAPI trwają zwykle dłużej niż techniki 
niewymagające bezpośredniego kontaktu z respondentem. Są też relatywnie 
droższe.

Do najważniejszych zalet badań realizowanych techniką CAPI należy stan-
daryzacja procesu gromadzenia danych oraz większa kontrola nad tym, kto 
rzeczywiście bierze udział w badaniu. Bezpośredni kontakt z respondentem 
umożliwia również zaprezentowanie mu dodatkowych materiałów i informa-
cji, których przekazanie „zdalne” byłoby utrudnione. Dodatkowo wykorzysta-
nie systemu informatycznego podczas realizacji badania umożliwia: 

• realizację wywiadów osobistych z wykorzystaniem komputera, w miej-
scu wskazanym w bazie do badania lub innym, ustalonym z responden-
tem w drodze wcześniejszego kontaktu,

• realizację wywiadów uzupełnionych o dźwięk oraz wizualizacje  
– np. zdjęcia lub filmy,

• relatywnie szybki dostęp do wyników z badania,
• zautomatyzowany, niezależny od ankietera, dobór respondentów do ba-

dania,
• jednoznaczną identyfikację każdego ankietera realizującego wywiady, 

zapewnioną przez system uwierzytelniania ankieterów,
• dokonywanie pośredniej kontroli pracy ankieterów poprzez rejestro-

wanie wybranych zdarzeń podczas wywiadów (np.: godziny realizacji 
każdego wywiadu, czasu trwania wywiadu, czasu ekspozycji materia-
łów wspomagających, międzyczasów);

• przerwanie wywiadu w dowolnym momencie, dokonanie jego umówie-
nia oraz wznowienia/ kontynuacji w ustalonym czasie;



104

• sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją badania. System infor-
matyczny służący do badania CAPI powinien umożliwiać bieżące rapor-
towanie postępów pracy poszczególnych ankieterów, poziom realizacji 
próby itp.

Pewnym wariantem techniki CAPI jest tzw. technika CASI (ang. Computer-
-Assisted Self Interviewing), w której to sam respondent wprowadza dane do 
udostępnionego mu komputera, bez pośrednictwa ankietera. Podejście to może 
służyć zwiększeniu poczucia anonimowości respondentów.

Podsumowanie

Na czym polega technika CAPI?

CAPI jest techniką prowadzenia wywiadu osobistego, w której ankieter wykorzystuje komputer (lub urządzenie pełniące 
funkcję komputera), do zapisywania odpowiedzi respondenta. 

Mocne strony Słabe strony

•  standaryzacja procesu badawczego •  relatywnie dłuższy czas zbierania danych (w porównaniu 
do innych ilościowych technik badawczych – CATI, CAWI)

•  możliwość prowadzenia badań o zróżnicowanej tematyce •  wyższe koszty realizacji

•  duża elastyczność prowadzenia wywiadu (możliwość 
umówienia o dowolnej porze, przerwania w dowolnym 
momencie)

•  relatywnie mniejsze poczucie anonimowości  
respondentów

• łatwość w zarządzaniu pracą ankieterów

Materiały źródłowe nt. CAPI

 Babbie E. [2008], Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

� Babbie E. [2013], Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D [2001], Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.

� Haber A., Szałaj M. [red.] [2007], Ewaluacja ex post. Teoria i praktyka badawcza, PARP, Warszawa.

� Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. [red.] [2008], Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych.  
Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

� Sztabiński, P.B., Sawiński, Z i Sztabiński, F. [2005], Fieldwork jest sztuką, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
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3.4.3. Technika PAPI

Technika PAPI (papierowy wywiad kwestionariuszowy – ang. Paper & Pen 
Personal Interview), jest najbardziej tradycyjną formą realizacji ilościowych 
badań terenowych. W technice tej ankieter prowadzi wywiad z respondentem 
z wykorzystaniem wydrukowanego uprzednio kwestionariusza. Pomimo ro-
snącego udziału metod badawczych wykorzystujących do zbierania danych 
techniki komputerowe, ankieta papierowa w wybranych sytuacjach bywa cały 
czas użyteczna i z powodzeniem stosowana (np. w przypadku koncentracji du-
żej liczby wywiadów w danym czasie). 

Jej niewątpliwą zaletą jest brak konieczności posiadania odpowiednie-
go zaplecza technicznego, niezbędnego do uruchomienia badania. Pozyskane 
w ramach PAPI informacje muszą jednak zostać, po zakończeniu wywiadu,  
przeniesione do elektronicznej bazy danych w celu ich dalszej analizy staty-
stycznej. Fakt ten ma istotny wpływ na czas trwania całego procesu badaw-
czego.  

W czasie projektowania narzędzia badawczego do badania PAPI relatyw-
nie więcej uwagi należy przyłożyć do czytelności kwestionariusza, zwłaszcza, 
gdy zakłada on wariantowanie zadawania pytań w zależności od specyficz-
nych cech respondenta. W przypadku technik wykorzystujących specjalistycz-
ne oprogramowanie badawcze to, jakie pytania są zadawane respondentom, 
kontrolowane jest przez system informatyczny i sposób, w jaki został opraco-
wane (zaprogramowane) „ścieżki” poruszania się po kwestionariuszu ankiety  
(tzw. filtry). 

Podsumowanie

Na czym polega technika PAPI?

Technika PAPI polega na prowadzeniu badań osobistych z wykorzystaniem kwestionariusza papierowego.

Mocne strony Słabe strony

•  niskie wymagania techniczne niezbędne  
do uruchomienia badania 

•  utrudniona kontrola pracy ankieterów

•  relatywnie niższe koszty niż np. w przypadku badania 
CAPI

•  konieczność czasochłonnego kodowania danych
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3.4.4. Technika CAWI

Technika CAWI – czyli wspomagany komputerowo wywiad interne-
towy (ang. computer-assisted web interview) – służy do realizacji ba-
dań sondażowych, w których wywiad realizowany jest za pośrednic-
twem strony internetowej. Kwestionariusz wypełniany jest przez osobę,  
która ma dostęp do właściwego linku ankiety (możliwe jest udostępnienie lin-
ków uniwersalnych, jak i zindywidualizowanych). Dostęp do ankiety może być 
również zabezpieczony hasłem.

W przypadku techniki CAWI respondenci dostają zaproszenie drogą elek-
troniczną. W przypadku wykorzystania linków zindywidualizowanych, sys-
tem informatyczny zapisuje odpowiedzi respondentów na bieżąco, umożliwia 
również ich zapisanie przez respondenta, przerwanie wywiadu w dowolnym 
momencie oraz powrót do jego wypełniania w dogodnej chwili.

Do najważniejszych zalet techniki CAWI należą, podobnie jak w przypadku 
badań realizowanych techniką CATI i CAPI, standaryzacja procesu badawcze-
go (logika wypełniania ankiety jest ustalona i kontrolowana na poziomie wy-
korzystywanego systemu informatycznego), szybkość realizacji badania oraz 
niskie koszty realizacji, co istotne niezależne od wielkości zaplanowanej próby 
badawczej. Technika CAWI jest również dogodna dla respondentów, bowiem 
mogą oni w najbardziej dogodnym dla nich momencie wziąć udział w bada-

•  duża elastyczność prowadzenia wywiadu (możliwość 
umówienia o dowolnej porze, przerwania w dowolnym 
momencie)

•  brak możliwości zastosowania dodatkowych elementów 
wizualnych lub dźwiękowych

• łatwość w zarządzaniu pracą ankieterów •  relatywnie długi czas potrzebny na przygotowanie  
badania (zwłaszcza kwestionariusza)

Materiały źródłowe nt. techniki PAPI

 Babbie E. [2008], Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

� Babbie E. [2013], Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D [2001], Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.

� Haber A., Szałaj M. [red.] [2007], Ewaluacja ex post. Teoria i praktyka badawcza. PARP, Warszawa.

� Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. [red.] [2008], Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki. 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

� Sztabiński, P.B., Sawiński, Z i Sztabiński, F. [2005], Fieldwork jest sztuką. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
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niu. W technice CAWI nie ma również – niejako z definicji – ryzyka wystąpie-
nia błędów ankieterskich. Ponadto system informatyczny wykorzystywany  
w technice CAWI zapewnia:

• możliwość bieżącego monitoringu realizacji badania, w tym analizy po-
stępów wypełniania poszczególnych kwestionariuszy,

• możliwość zaprojektowania pytań odwołujących się do bazy danych 
– respondentom może być prezentowana zindywidualizowana treść  
(np. wartości zaplanowanych wskaźników docelowych),

• możliwość wielokrotnego bezpiecznego logowania się do strony, na któ-
rej umieszczone są formularze ankiety,

• zapis w bazie danych kontekstowych dla badania – takich jak pora  
i łączny czas realizacji wywiadu.

Podsumowanie

Na czym polega technika CAWI?

W technice CAWI respondent wypełnia osobiście ankietę internetową.

Mocne strony Słabe strony

• krótki czas niezbędny na przygotowanie badania •  problem z uzyskaniem zadowalającego poziomu zwrotu 
z badania (tzw. response rate)

•  krótki czas realizacji badania •  brak kompetencji informatycznych w niektórych grupach 
populacji

•  brak efektów ankieterskich •  problem z zachowaniem i kontrolą reprezentatywności 
próby

•  relatywnie niski koszt realizacji (niezależny od wielkości 
badanej populacji) 

•  ograniczone możliwości kontroli tego kto wypełnia 
ankietę

•  możliwość wykorzystania dodatkowo elementów  
multimedialnych

•  konieczność posiadania kontaktowej bazy e-mail 
respondentów

•  duża elastyczność – respondent może sam zdecydować  
o momencie wypełnienia ankiety
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3.4.5. Ankieta audytoryjna

Ankieta audytoryjna to technika zbierania danych, w ramach której papie-
rowa ankieta wręczana jest do samodzielnego wypełnienia grupie osób zgro-
madzonych w jednym miejscu. Miejscem tym może być w szczególności sala 
szkolna, pomieszczenie firmowe, sala wykładowa itp.

Wypełnione ankiety są zbierane przez wyznaczoną osobę, a następnie ko-
dowane w wybranym systemie informatycznym służącym do przetwarzania 
danych. Ze względu na specyfikę realizacji ankieta audytoryjna dobrze spraw-
dza się jako narzędzie wykorzystywane przy okazji niezależnie organizowa-
nych spotkań, czy też wydarzeń. W tym przypadku znikają wszelkie problemy 
organizacyjne związane z koniecznością zgromadzenia określonej grupy osób 
w jednej lokalizacji.

Ważną cechą wyróżniającą tę technikę na tle wcześniej prezentowanych 
jest wysoka standaryzacja warunków przeprowadzenia wywiadu – co do zasa-
dy odbywa się on dla wszystkich respondentów w tym samym miejscu i w tym 
samym czasie. 

Materiały źródłowe nt. techniki CAWI

 Babbie E. [2008], Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

� Babbie E. [2013], Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  Batorski, D., Olcoń, M. [2006], Prowadzenie badań przez internet: Podstawowe zagadnienia metodologiczne.  
Studia Socjologiczne, 3 (182), Warszawa.

� Haber A., Szałaj M. [red.] [2007], Ewaluacja ex post. Teoria i praktyka badawcza, PARP, Warszawa.

� Haber A., Szałaj M. [red.] [2009], Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, PARP, Warszawa.

�  Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. [red.] [2008], Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

� Sztabiński, P.B., Sawiński, Z i Sztabiński, F. [2005], Fieldwork jest sztuką, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
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Podsumowanie

3.5.  Wykorzystanie wyników konsultacji publicznych  
w procesie oceny wpływu 

Konsultacje mają na celu przede wszystkim poprawę jakości tworzonej le-
gislacji. Wymiana poglądów na temat naszej pracy z przedstawicielami różnych 
grup społecznych przyczynia się również do budowania i utrwalania kapitału 
społecznego.

Dzięki włączeniu, na jak najwcześniejszym etapie prac, w proces konsultacji 
zainteresowanych środowisk możemy zyskać cenne merytorycznie wskazów-
ki. Ich zakres zależy od tego, jak szerokie grono podmiotów włączymy w pro-
ces konsultacji. Tym samym poznajemy ich punkt widzenia, który może okazać 
się pomocny przy tworzeniu legislacji, dostosowując ją w większym stopniu do 

Na czym polega ankieta audytoryjna?

Ankieta audytoryjna polega na wykorzystaniu ankiety papierowej, która wypełniana jest przez respondentów  
zgromadzonych  w wybranej przez badacza lokalizacji

Mocne strony Słabe strony

•  niski koszt realizacji •  konieczność kodowania odpowiedzi z ankiety papierowej

•  krótki czas zbierania danych •  konieczność zgromadzenia badanych w jednej lokalizacji 
(trudności logistyczne)

•  bardzo wysoki poziom realizacji, dochodzący najczęściej 
do 100%

•  długi czas kodowania wyników ankiet

• brak efektów ankieterskich

• relatywnie duże poczucie anonimowości respondentów

• wysoki poziom standaryzacji warunków badania

Materiały źródłowe nt. ankiety audytoryjnej

 Babbie E. [2008], Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

� Babbie E. [2013], Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D [2001]. Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka, Poznań.

� Sztabiński, P.B., Sawiński, Z i Sztabiński, F. [2005], Fieldwork jest sztuką. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
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realnych potrzeb podmiotów, których będzie ona dotyczyła oraz pozwalając zi-
dentyfikować ewentualne błędy, które moglibyśmy popełnić, gdyby konsulta-
cje nie zostały przeprowadzone. Dzięki procesowi konsultacji zyskujemy rów-
nież większą identyfikację uczestników tego procesu z naszymi działaniami, 
nie tylko na etapie samych prac, ale również późniejszego wdrażania. 

W ramach organizacji procesu konsultacji należy brać pod uwagę myśl 
przewodnią:  

Konsultujemy, bo CHCEMY, a nie ponieważ MUSIMY

Niezwykle istotna dla późniejszego przygotowania oceny wpływu będzie ja-
kość informacji zdobytych w procesie konsultacji. Dlatego należy dołożyć wszel-
kich starań, aby pozyskać takie dane, które będzie można potem wykorzystać. 

Konsultacje stanowią istotne uzupełnienie danych pozyskanych na potrzeby 
oceny wpływu za pomocą metod i technik opisanych w rozdziale 3. Warto jednak 
pamiętać, że za pomocą tych samych metod i technik możemy nasze konsultacje 
przeprowadzić w sposób jeszcze bardziej efektywny, wychodząc poza tradycyjną 
formułę pisemną. Dobór właściwych narzędzi jest w tym przypadku warunkiem  
sine qua non zasilenia naszej debaty wartościowymi dowodami. Możemy przy 
tym sięgać do metod zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Szczególnie 
przydatnymi technikami mogą okazać się: wywiad zogniskowany, burza mó-
zgów oraz panel ekspertów (jeśli mamy zidentyfikowaną niewielką, homoge-
niczną grupę partnerów). W trakcie spotkań konsultacyjnych można również 
uzupełnić tradycyjną moderację „mapami myśli”. Nieocenionym źródłem infor-
macji zasilającym zarówno proces OW, jak i sam proces konsultacji stanowią 
badania ilościowe.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że dla zapewnienia wiarygodności pozy-
skiwanych danych, bardziej miarodajne będzie zastosowanie metod badaw-
czych. Uzyskanie informacji w ramach konsultacji prowadzonych w tradycyjny 
sposób, jako zebranie opinii od interesariuszy, jest obarczone ryzykiem uzy-
skania opinii, których wiarogodność trudno zweryfikować, następnie skodyfi-
kować i wykorzystać w procesie analitycznym.

Szczegółowe informacje o tym, jak przeprowadzić skuteczne konsulta-
cje zawierają Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu  oraz konsultacji 
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publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego opracowane przez  
Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.  
W kontekście realizacji OW konieczne jest zapewnienie ścisłej współpracy osób 
odpowiedzialnych za konsultacje społeczne i osób przeprowadzających ocenę 
wpływu.

Informacje zdobyte w trakcie procesu konsultacji mogą się bowiem stać 
istotnym źródłem wiedzy dla opracowywanej oceny wpływu. Przykładowo 
odpowiednio zaprojektowane badanie ankietowe czy badania jakościowe (wy-
wiady indywidualne/wywiady zogniskowane), o których mowa w niniejszym 
rozdziale mogą stanowić jedną z najistotniejszych informacji służących rzetel-
nemu oszacowaniu kosztów i korzyści. Konieczne jest jednak w tym względzie 
zapewnienie współpracy już na etapie opracowywania samego narzędzia.

3.6. W kierunku modelu przyczynowego 

Jednym z planów badawczych służących realizacji oceny wpływu inter-
wencji, szczególnie na etapie OSR ex post, są metody eksperymentalne i quasi-
-eksperymentalne. Metody te są coraz częściej wykorzystywane na gruncie ba-
dań ewaluacyjnych polityki spójności. W kontekście ewaluacji funkcjonują one 
jako nurt badań opartych na tzw. schemacie kontrfaktycznym (counterfactual 
impact evaluation). Dosyć bogate doświadczenia w zakresie wykorzystania 
metod quasi-eksperymentalnych w naszym kraju wskazują na możliwość ich 
zastosowania również w obszarze oceny skutków regulacji.

Ten rodzaj badań wykorzystujemy, aby móc odpowiedzieć sobie w sposób 
rzetelny na pytanie, czy realizacja naszej interwencji faktycznie miała wpływ 
na określony wymiar sytuacji społeczno-gospodarczej. Ocena kontrfaktyczna 
pozwala nam określić, czy istnieje związek przyczynowo skutkowy między na-
szymi działaniami, a zaobserwowanymi zmianami społeczno-gospodarczymi. 
Pozwala nam też ustalić z odpowiednio dużą dokładnością, co by się stało, gdy-
byśmy nie realizowali naszej interwencji – nie wprowadzali regulacji.

W tym miejscu warto wrócić do części drugiej podręcznika i przypomnieć, 
że każdą interwencję publiczną – program, projekt, a w szczególności regulację 
– można postrzegać jako swoistą teorię zmiany. Decydując się na jej realizację, 
przyjmuje się liczne założenia o tym, że w danych warunkach podjęcie okre-
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ślonych działań, z wykorzystaniem takich, a nie innych zasobów, przyczyni  
się do rozwiązania pewnych zdiagnozowanych problemów. W tym kontekście 
rolą badań ewaluacyjnych, ale również analiz przewidzianych w ramach OW, 
jest sprawdzenie, czy w świetle uzyskanych efektów dana teoria programu 
daje się utrzymać, czy też należy ją odrzucić (Górniak J., 2007). Ewaluację i OW 
(zwłaszcza na etapie OSR ex post) można więc postrzegać jako proces weryfi-
kacji teorii ocenianych programów. 

Metody eksperymentalne i quasi-eksperymentalne mają na celu ocenę bez-
pośrednich efektów wynikających z realizacji konkretnej interwencji regula-
cyjnej w porównaniu z czysto hipotetyczną sytuacją, w której regulacja nie zo-
staje wdrożona. 

Istotą badania jest określenie, czy zmiany, które zaszły u adresatów aktu 
prawnego (osób, podmiotów, jednostek samorządu terytorialnego na które od-
działuje nasz akt legislacyjny), takie jak zatrudnienie osób bezrobotnych, wzro-
stu obrotów firm itp.: 

1) są wynikiem wprowadzenia regulacji, czy też 
2) są efektem innych zdarzeń zewnętrznych (koniunktury gospodarczej, 

ogólnego wzrostu zatrudnienia w gospodarce itp.). 
Schemat badania powinien więc odnosić zmiany obserwowane w sytuacji 

adresatów regulacji do analogicznej sytuacji, w której regulacja nie byłaby 
wdrażana. Pojawia się w tym miejscu pewien obiektywny problem – mamy bo-
wiem trudność z obserwowaniem efektów w ramach równoległych rzeczywi-
stości (Bienias 2014, prezentacja SGH). 

W nielicznych przypadkach możemy określić te efekty poprzez prostą  
analizę sytuacji adresatów przed i po wprowadzeniu regulacji. Otrzymaną róż-
nicę możemy zinterpretować wtedy jako efekt naszej regulacji. Takie wniosko-
wanie jest jednak możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem, że mamy abso-
lutną pewność, że bez tej regulacji żadna zmiana by nie zaszła. Innymi słowy, 
należałoby założyć brak jakiejkolwiek naturalnej dynamiki w rzeczywistości 
społeczno-gospodarczej. Jest to bardzo silne założenie, które rzadko będzie 
spełnione (Bienias 2014, prezentacja SGH). 

Spójrzmy na rysunek 6, na którym przedstawiono efekty interwencji regu-
lacyjnej, którą zamierzamy ocenić.
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Analizując rysunek 6 weźmy dla uproszczenia konkretny przykład inter-
wencji regulacyjnej dotyczącej specjalnych stref ekonomicznych.

W tym przypadku schemat kontrfaktyczny możemy zastosować na dwóch 
poziomach:

a)  konkretnych przedsiębiorstw będących adresatami wsparcia (firmy, któ-
re zostały zlokalizowane w SSE),

b)  jednostek samorządu terytorialnego (gmin/powiatów w których zloka-
lizowane zostały SSE).

W przypadku „a” oceniamy, czy utrzymanie ulgi w postaci preferencji 
podatkowych w strefie ekonomicznej wpływa na sytuację przedsiębiorstw  
w nich zlokalizowanych. Możemy zdecydować, że konkurencyjność będziemy 
chcieli zmierzyć za pomocą wskaźnika określającego średni przychód przed-
siębiorstwa w roku kalendarzowym. W momencie przed uruchomieniem strefy 
firmy osiągnęły średni przychód roczny na poziomie Y0 (punkt A na Rys. 6).  
W jakiś czas po wprowadzaniu regulacji (t=1) sprawdzamy, jakie przychody 
osiągają przedsiębiorstwa zlokalizowane w specjalnych strefach ekonomicz-
nych. Po wprowadzeniu regulacji średni przychód wspartych przedsiębiorstw 
wzrósł, osiągając pewną wartość Y1 (punkt B na Rys. 6). 

Analogiczną sytuację mamy w przypadku „b”. Rys 6’

Tutaj oceniamy, czy utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej na terenie 
gminy wpływa na sytuację społeczno-gospodarczą w obrębie danej jednostki 

Efekty  interwencji

Śr
ed

ni
 ro

cz
ny

 pr
zy

ch
ód

 pr
ze

ds
ięb

io
rst

w

Po
zio

m
 za

tru
dn

ien
ia

 w
 JS

T

przed wprowadzeniem  
regulacji

przed wprowadzeniem  
regulacji

A A

B B

Y2 Y2

Y1 Y1

1-0 1-01-1 1-1

Obserwacja Obserwacja

czas (x) czas (x)

po wprowadzeniu 
 regulacji

po wprowadzeniu 
 regulacji

wprowadzenie regulacji wprowadzenie regulacji

a) b)

Rysunek 6. Efekty interwencji (1)
Źródło: opracowanie własne
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samorządu terytorialnego. Możemy zdecydować, że sytuację społeczno-gospo-
darczą będziemy chcieli zmierzyć za pomocą wskaźnika określającego poziom 
zatrudnienia. W momencie przed uruchomieniem strefy w gminie poziom za-
trudnienia kształtował się na poziomie Y0 (punkt A na Rys. 6). W jakiś czas po 
wprowadzaniu regulacji (t=1), a w jej wyniku utworzenia strefy ekonomicznej, 
sprawdzamy, jak kształtuje się poziom zatrudnienia w jst. Okazuje się, że po 
wprowadzeniu regulacji (i w konsekwencji ulokowania SSE) poziom zatrudnie-
nia wzrósł do poziomu Y1 (punkt B na Rys. 6). 

Czy oznacza to (w obydwu przypadkach), że różnica między Y1 i Y0 odpo-
wiada efektom (skutkom) naszej regulacji? 

Y1 - Y0 = efekt interwencji?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, przyjęcie takiego założenia byłoby bar-
dzo ryzykowne. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że na przychody przedsię-
biorstw czy poziom zatrudnienia w gminie, oddziałuje nie tylko interwencja 
publiczna.  Na obserwowany efekt wpływ może mieć też szereg innych czyn-
ników, takich jak: koniunktura gospodarcza, sytuacja w danej branży, zmiany 
w polityce fiskalnej państwa, czy wreszcie naturalny trend rozwojowy wspar-
tych przedsiębiorstw/ całej gospodarki. Należy więc przyjąć, że przychody 
przedsiębiorstw czy też poziom zatrudnienia, nawet bez wsparcia oferowanego  
w ramach strefy ekonomicznej, i tak uległyby zmianom – zob. rysunek 7. 
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W związku z powyższym, podczas szacowania efektów interwencji, na-
leży podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, jak wyglądałaby sytuacja w ana-
lizowanym obszarze (na które oddziaływać ma nasza interwencja), gdyby 
nie wprowadzono żadnej regulacji. Ta hipotetyczna sytuacja, określana jest  
w literaturze przedmiotu mianem kontrfaktycznej. Nie możemy jej w rzeczy-
wistości zaobserwować (nie dysponujemy bowiem grupą przedsiębiorstw/
gmin, które równocześnie są i nie są adresatami wsparcia). Cała idea i trudność  
w realizacji badania z wykorzystaniem metod kontrfaktycznych polega wła-
śnie na precyzyjnym określeniu, w jakiej sytuacji znaleźliby się adresaci, gdy-
by nie otrzymali zaoferowanego im wsparcia. Gdy już oszacujemy, jaki byłby 
przychód przedsiębiorstw (lub poziom zatrudnienia w przypadku b) w owej 
sytuacji kontrfaktycznej, określenie rzeczywistego wpływu staje się już czystą 
formalnością. Jest to różnica: Y1 - Y1* zob. rysunek 8.

Badania wykorzystujące metody kontrfaktyczne pozwalają, z pewnym 
przybliżeniem i przy odpowiednich założeniach, na odtworzenie tej kontr-
faktycznej, „wirtualnej” rzeczywistości. Realizowane jest to poprzez osza-
cowanie hipotetycznej sytuacji, zazwyczaj dzięki wykorzystaniu odpowied-
nio dobranej grupie kontrolnej (porównawczej). Istotne jest, by grupa ta 
była możliwie najbardziej podobna do grupy interwencji (adresatów wspar-
cia), a jedyną cechą, która odróżnia ich od grupy beneficjentów jest fakt,  
że nie otrzymali oni wsparcia. 
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Jak zatem stworzyć rzeczywistość wirtualną (dobierając odpowiednią gru-
pę kontrolną/porównawczą)? W praktyce można zastosować dwa podejścia:

• eksperymentalne.
• quasi-eksperymentalne. 

3.6.1. Podejście eksperymentalne 

Eksperyment to zabieg polegający na planowanej zmianie przez badacza 
jednych czynników w badanej sytuacji, przy równoczesnej kontroli innych 
czynników, podjęty w celu uzyskania w drodze obserwacji odpowiedzi na py-
tanie o skutki tej zmiany (Sułek 1979). W najczystszej postaci dobór obu grup 
następuje w sposób losowy. Mamy wówczas do czynienia z tzw. złotym stan-
dardem (Rossi i in. 1999).

W najbardziej ogólnym wariancie przebieg eksperymentu składa się z na-
stępujących faz:

1.  Z dostępnej populacji (określonej przez planowany zakres danej inter-
wencji) wybierana jest mniejsza próba (zazwyczaj stosowane jest kry-
terium dobrowolności – jednostki zgłaszają się na tym etapie same do 
udziału w danej interwencji).

2.  Następnie wyselekcjonowana próba dzielona jest na grupę eksperymen-
talną (objętą oddziaływaniem interwencji) oraz kontrolną (pozbawioną 
wsparcia). Podział na obie grupy dokonuje się z wykorzystaniem mecha-
nizmu losowego.  

3.  Grupa eksperymentalna bierze udział w analizowanej interwencji. Grupa 
kontrolna objęta jest systemem monitorowania.

4.  Po zakończeniu wdrożenia analizuje się wpływ interwencji poprzez porów-
nanie grupy eksperymentalnej z grupą kontrolną. Ewentualne różnice inter-
pretowane są w kategoriach przyczynowego wpływu danej interwencji.

Losowy podział jednostek na eksperymentalne i kontrolne, w kategoriach 
statystycznych zapewnia bezpośrednią porównywalność obu grup. Fakt ten 
pozwala teoretycznie (tj. zakładając, że eksperyment został przeprowadzony 
prawidłowo) identyfikować występowanie związku przyczynowo-skutkowe-
go między wprowadzonym działaniem (interwencją), a obserwowanymi zmia-
nami. Dzięki temu metody eksperymentalne mają potencjalnie najmocniejsze 
podstawy do tego, by szacować rzeczywiste efekty interwencji publicznych. 
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Mimo, że metoda eksperymentalna daje bardzo mocne dowody w zakresie 
skuteczności działań publicznych, to nie jest jednak zbyt często stosowana. Po-
wody tego stanu rzeczy są m.in. następujące: 

• kwestie etyczne (występujące zwłaszcza w przypadku, gdy dana inter-
wencja niesie ze sobą negatywne skutki – np. jazda bez pasów bezpie-
czeństwa, palenie papierosów),

• poprawność polityczna (interwencja realizowana jest niejako „pod” 
ewaluację, ewaluator decyduje o tym, komu udzielane jest wsparcie),

• badania te są kosztowne,
• zajmują dużo czasu i istnieje ryzyko nieaktualności wyników,
• nie można zdecydować o przeprowadzeniu badania w trakcie realizacji 

interwencji (występuje już „zaburzenie” potencjalnej grupy kontrolnej).
Metody eksperymentalne są obecnie stosunkowo często stosowane w kra-

jach rozwijających się, zwłaszcza przez duże instytucje międzynarodowe (ta-
kie jak np. Bank Światowy), są one również bardzo popularnym narzędziem 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie towarzyszą one pilotażom projektów, poprze-
dzających wdrożenia interwencji publicznych na większą skalę. 

Dodatkowo, nawet wykorzystując metody eksperymentalnej, nie jesteśmy 
wolni od błędów badawczych. Ponadto należy mieć na względzie, że sam ekspe-
ryment może zaburzyć otoczenie, w którym funkcjonuje populacja. 

3.6.2. Metody quasi-eksperymentalne 

W związku z powyższym znacznie częściej w specyfice interwencji publicz-
nych realizowanych w państwach Unii Europejskiej wykorzystywane są meto-
dy quasi-eksperymentalne. Poniżej przedstawiono kilka z nich.

Difference-in-difference (DID)
W Polsce nazwę powyższej techniki badawczej często tłumaczy się jako 

„różnica w różnicy”. Jej główna idea sprowadza się do założenia, że poten-
cjalne efekty interwencji (np. w obszarze wielkości zatrudnienia) podlega-
ją pewnej dynamice w czasie – zarówno w grupie docelowej wsparcia, jak i w 
grupie, która jest tego wsparcia pozbawiona. Co prawda nie wiemy, jak zmie-
niłaby się sytuacja podmiotów objętych daną regulacją, gdyby ta regulacja ich 
nie dotyczyła (tj. w sytuacji kontrfaktycznej), ale można założyć, że jej dobrym 
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przybliżeniem jest trend wzrostu obserwowany w grupie podmiotów, któ-
re są wyłączone spod wpływu oddziaływania danej interwencji. Spójrzmy na 
przykład na rysunku 9. W tym przypadku możemy sobie wyobrazić, że firmy,  
które znalazły swoją lokalizację w specjalnej strefie ekonomicznej zwiększyły 
swoje wydatki na B+R* z poziomu 65 000 zł do poziomu 75 000 zł (linia fioletowa). 
Z wcześniejszych rozważań wiemy już, że proste porównanie stanu sprzed i po 
mogłoby nam istotnie zafałszować rzeczywistość (efekt na poziomie 10 000 zł). 
Domyślamy się, że nawet bez wsparcia firmy w SSE zapewne zmieniłyby śred-
ni poziom swoich wydatków na B+R. W podejściu DID przyjmujemy założenie, 
że przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia w postaci możliwości znalezienia 
lokalizacji w SSE bez otrzymania wsparcia rozwijałyby się jak wszystkie inne 
przedsiębiorstwa (np. w danym regionie). Tempo zwiększania nakładów na B+R 
dla wszystkich przedsiębiorstw w regionie przedstawia linia zielona (taką infor-
mację najczęściej możemy pozyskać ze statystyk publicznych).

W praktyce oszacowanie efektu wsparcia sprowadza się to do porównania 
zmiany sytuacji beneficjentów interwencji publicznej, w stosunku do zmiany 
obserwowanej w tym samym czasie u wytypowanej grupy porównawczej.  
Powyższe można wyrazić w następujący sposób: 

Efekt interwencji = (Y1, PO – Y1, PRZED ) – (Y0, PO  – Y0, PRZED)

W poniższym przykładzie efekt odpowiada obserwowanej różnicy w czasie 
między nakładami na B+R  w grupie objętej regulacją (przyrost 15 000 zł) oraz 
w grupie porównawczej (przyrost 10 000 zł). W tej sytuacji szacowany efekt 
interwencji wynosi 5000 zł. 

Musimy w tym miejscu jasno określić założenia, jakie muszą być spełnione, 
aby wskazane 5000 zł faktycznie mogło być utożsamiane z efektem wsparcia:

1.  Kontrfaktyczny (nieobserwowany dla grupy wsparcia) trend jest równole-
gły do trendu grupy kontrolnej – innymi słowy trend grupy kontrolnej jest 
dobrym przybliżeniem tego, jak wyglądałaby sytuacja wspartych podmio-
tów, gdyby tego wsparcia nie otrzymali (nie zostali objęci interwencją);

2.  Wszystkie nieobserwowane różnice między beneficjentami i grupą kon-
trolną są niezmienne w czasie;

* Zwiększone nakłady na B+R traktujemy tu jako jeden z możliwych efektów wynikających z lokalizacji firm w SSE.



119

3.  Potencjalne obciążenie selekcyjne ma wpływ na punkt startu (początko-
we różnice między grupami), ale nie na trend.

Spełnienie powyższych założeń w praktyce zależeć będzie od szeregu 
czynników, w tym przede wszystkim od tego, w jaki sposób dobrana zosta-
nie grupa porównawcza. Oczywiście sposób doboru grupy kontrolnej w przy-
padku podejścia DiD pozostaje kwestią otwartą – poczynając od najprostszej  
z możliwych sytuacji, w której porównywana jest grupa uczestników danej in-
terwencji z wszystkimi podmiotami, które były poza jej wpływem. Prawdopo-
dobna jest jednak sytuacja, w której firmy korzystające ze wsparcia na B+R są 
na innej ścieżce rozwoju niż grupa kontrolna. Co prawda, istnieje możliwość 
weryfikacji założenia o równoległości trendu. W tym celu potrzebne są jednak 
dodatkowe dwa punkty w czasie – przed przekazaniem wsparcia.

W wielu przypadkach jednak porównywane populacja będą się różnić 
na tyle, że ich trend rozwoju będzie zupełnie inny. Z tego powodu kolejnym 
uzupełniającym względem DiD podejściem są metody, w których dokonuje 
się kontroli istotnych charakterystyk w porównywanych grupach, tak aby za-
gwarantować w wymiarze obserwowalnych zmiennych brak istotnych różnic. 
Techniki te określane są najogólniej metodami prób dopasowanych według 
cech (ang. matched samples). Dalej przybliżono ich najważniejsze cechy.
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Więcej na temat techniki DID zob.
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University Press, NJ
• Bertrand M., Duflo E., Mullainathan S. [2004], How Much Should We 

Trust Differences-in-Differences Estimates?, w: The Quarterly Journal of 
Economics,, vol. 119, n. 1, pp. 249–275.

• Card D., Krueger A. [1994], Minimum Wages and Employment: A Case 
Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania, w:  
The American Economic Review, 1994, vol. 84, n. 4, pp. 772-793.

• Card D., Krueger A. [1997], Myth and Measurement: The New Economics 
of the Minimum Wage, Princeton, NJ, Princeton University Press.

• ITPS [2004], The EC Regional Structural Funds impact in Sweden 1995-
1999:A quantitative analysis, Swedish Institute for Growth Policy Stu-
dies, University of Umeå, Department of Geography.

Techniki dopasowania prób wg cech (w tym propensity score matching)
W przypadku technik opartych na doborze wg cech dokładamy starań, by 

tak skonstruować grupę kontrolną, aby w maksymalnym stopniu była ona po-
dobna do grupy wsparcia (objętej interwencją) pod względem określonych, ob-
serwowalnych cech (charakterystyk). Jedynym istotnym czynnikiem, który po-
winien odróżniać adresatów wsparcia od dobranej grupy kontrolnej, jest fakt 
otrzymania wsparcia.

W podejściu tym wychodzi się z założenia, że wszystkie istotne różnice 
pomiędzy grupą, która wzięła udział w programie i grupą będącą poza inter-
wencją, można w całości wytłumaczyć w kategoriach obserwowalnych cha-
rakterystyk (Bryson i in. 2002). Najogólniej rzecz ujmując: techniki te starają  
się naśladować działanie eksperymentu. A mówiąc nieco dokładniej, dopaso-
wanie do siebie jednostek w oparciu o wartość zmiennych kontrolnych ma od-
grywać analogiczną rolę, co mechanizm randomizacji (doboru losowego) w me-
todzie eksperymentalnej. Warunkowo względem zmiennych obserwowanych 
(kontrolnych) przyjmuje się bowiem, że proces doboru obserwacji do grupy 
interwencji jest losowy dla szacowanej zmiennej efektu Y (Bryson i in. 2002). 
Sednem poprawności powyższej logiki jest odpowiedni dobór kontrolowanych 
charakterystyk, które muszą mieć faktyczny wpływ z jednej strony na przy-
czyny otrzymania wsparcia, a z drugiej na jego szacowane skutki. 
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Z technicznego punktu widzenia dopasowanie grupy kontrolnej może mieć 
charakter dokładny (jednostki kontrolne są identyczne jak podmioty w gru-
pie interwencji) lub przybliżony (dopuszcza się możliwe różnice na poziomie 
jednostkowym, minimalizuje się natomiast obserwowane rozkłady zmiennych 
kontrolnych na poziomie porównywanych grup). Sytuacje te zostały rozwinię-
te poniżej. 

Dopasowanie dokładne
W przypadku niewielkiej ilości obserwowanych charakterystyk możemy 

starać się dobrać w pary jednostki identyczne. W praktyce powyższe podejście 
realizowane jest poprzez znalezienie dla każdej jednostki z grupy objętej regu-
lacją (np. przedsiębiorstw zlokalizowanych w SSE), co najmniej jednej jednostki 
z puli kontrolnej (przedsiębiorstw zlokalizowanych poza SSE). 

Opisywane tu podejście napotyka w praktyce jeden poważny problem.  
Jest nim trudność doboru grupy kontrolnej, która rośnie wraz z liczbą zmien-
nych kontrolnych. W kontekście spełnienia założeń metody celowe jest, aby 
kontrolowany zestaw cech był możliwie jak najszerszy. Niestety wraz ze wzro-
stem liczby kontrolowanych zmiennych maleje szansa znalezienia i dobrania  
w pary identycznych jednostek. W praktyce realizacja dopasowania grupy 
kontrolnej z wykorzystaniem podejścia dokładnego dopasowania prób wg 
cech wymaga relatywnie dużych zbiorów danych (w porównaniu do wielkości 
grupy beneficjentów wsparcia). Problem dopasowania ma charakter wielowy-
miarowy; może się okazać, że w rzeczywistości nie znajdzie on rozwiązania.  
Z tego też względu w latach 80. XX wypracowano inne, pochodne techniki, któ-
re pozwalają na uwzględnienie większej ilości cech, przy zachowaniu tych sa-
mych założeń. Jedną z nich jest technika propensity score matching.

Propensity score matching
Za twórców techniki propensity score matching uważa się Rosenbauma  

i Rubina, którzy opisali ją w swoim artykule19 w 1983 roku. Przedstawili oni 
wówczas rozwiązanie problemu związanego z trudnością kontrolowania wielu 
różnych cech, sprowadzając je wszystkie do jednego syntetycznego wskaźnika 
nazwanego propensity score. Propensity score możemy zdefiniować jako praw-

19  Zwiększone nakłady na B+R traktujemy tu jako jeden z możliwych efektów wynikających z lokali-
zacji firm w SSE.
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dopodobieństwo udziału we wsparciu (przyjmuje on zatem wartości od 0 do 1), 
biorąc pod uwagę obserwowane cechy uczestników wsparcia.

Kluczowym warunkiem dla zastosowania techniki jest istnienie odpowied-
niego zestawu danych dot. zarówno adresatów regulacji, jak i podmiotów nie-
objętych regulacją. Dane te muszą obejmować okres jeszcze przed rozpoczę-
ciem interwencji.

Procedura przeprowadzenia badania przy wykorzystaniu techniki propen-
sity score matching jest następująca. Krok pierwszy to oszacowanie wartości 
propensity score zarówno dla każdego z adresatów wsparcia, jak i podmiotów 
nieobjętych wsparciem. Propensity score oblicza się na podstawie wcześniej 
zdefiniowanych charakterystyk, które zdaniem badacza mają wpływ na udział 
jednostki we wsparciu i później osiągnięty efekt.  

Krok drugi to dopasowanie jednostek z grupy eksperymentalnej i z grupy 
kontrolnej. Możemy tu zastosować różne metody doboru. Wybór właściwej me-
tody doboru jest zadaniem dosyć trudnym, a każda z podjętych decyzji niesie 
ze sobą konsekwencje dla wyników badania (Rosenbaum i Rubin 1983:43-44). 

Po otrzymaniu obu grup, w kroku trzecim należy dokonać oceny jakości 
łączenia porównywanych grup. Należy więc sprawdzić, czy zastosowanie pro-
cedury doboru umożliwiło nam zbalansowanie rozkładów zmiennych wprowa-
dzonych do modelu w grupie kontrolnej i grupie eksperymentalnej. Można to 
zrobić poprzez wizualne porównanie częstotliwości rozkładu wartości propen-
sity score w obu grupach (Lechner 2002: 59–82)  oraz analizując standaryzowa-
ne różnice w wartościach kontrolowanych charakterystyk (więcej na ten temat: 
Trzciński 2009).

Krok czwarty to obliczenie efektu wsparcia. W najlepszej sytuacji jesteśmy 
wówczas, gdy zarówno dla adresatów regulacji, jak i podmiotów nieobjętych 
regulacją dysponujemy informacją nt. wskaźnika rezultatu również przed roz-
poczęciem interwencji. W takiej sytuacji możemy dodatkowo zastosować po-
dejście difference-in-differences.

Analizy wykorzystujące metodę propensity score matching mogą da-
wać stosunkowo mocne dowody w analizach efektów wsparcia publicznego.
Warunkiem koniecznym ich zastosowania jest dysponowanie odpowiednio 
szerokim zakresem danych zarówno dla adresatów wsparcia, jak i podmio-
tów nieobjętych wsparciem. Dane te muszą być dostępne zarówno przed,  
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jak i po zakończeniu danej interwencji. Z tego też względu niezwykle istotne 
jest planowanie sposobu mierzenia efektów interwencji zanim jeszcze rozpocz-
niemy jej realizację.

Więcej nt. techniki badawczej zob.
• Angrist J, Pischke J.S. [2008], Mostly Harmless Econometrics, Princeton 

University Press, NJ.
• Bryson A., Dorsett R.,  Purdon S. [2002], The Use of Propensity Score Mat-

ching in the Evaluation of Active Labour Market Policies, UK Department 
for Work and Pensions, London.
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mentation of Propensity Score Matching, Journal of Economic Surveys, 
22(1), pp. 31–72.

• Cochrane W., Chambers S. [1965], The Planning of Observational Studies 
of Human Populations, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 
128, pp. 234–266.

• Gadd H., Hansson G. and Månsson J. [2008], Evaluating the Impact of Firm 
Subsidy Using a Multilevel Propensity Score Approach, Centre for Labour 
Market Policy Research (CAFO), School of Management and Economics, 
Växjö University.

• Hirano K., Imbens G. [2004], The Propensity Score with Continuous Treat-
ments, in Missing Data and Bayesian Methods in Practice: Contributions by 
Donald Rubin's Statistical Family, Wiley, NYC.

• Imbens G. [2004], Nonparametric Estimation of Average Treatment Ef-
fects under Exogeneity: A Review, w: The Review of Economics and Stati-
stics, 86(1), pp. 4–29.

• Lechner M. [2002], Some practical issues in the evaluation of heteroge-
neous  labour  market programmes by matching methods, Journal of the 
Royal Statistical Society, Series A, 165, pp. 59–82.

• Rosenbaum P., Rubin D. [1983], The Central Role of the Propensity Score 
in Observational Studies for Causal Effects, Biometrika, 70, pp. 41-50. 
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w badaniach ewaluacyjnych, PARP, Warszawa.
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Discontinuity design
Technikę tę (w Polsce nieraz nazywaną nieciągłością w równaniu regresji) 

można zastosować, gdy mamy do czynienia z sytuacją, w której o możliwości 
uzyskania wsparcia decyduje zasada, że poniżej/powyżej pewnej wartości ce-
chy (o charakterze ciągłym – np. wielkość przedsiębiorstwa, wiek dziecka, licz-
ba dzieci, dochód gospodarstwa domowego) dana grupa jest lub nie jest objęta 
regulacją.

W takiej sytuacji grupę kontrolną i grupę porównawczą tworzy się z jed-
nostek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ustalonego punktu od-
cięcia. Mamy wówczas sytuację bardzo zbliżoną do eksperymentu z wyko-
rzystaniem randomizacji, ponieważ o otrzymaniu wsparcia decyduje niejako 
przypadek (znalezienia się po jednej lub drugiej stronie granicy). Analiza efek-
tów wsparcia sprowadza się w tym przypadku do porównania ze sobą jedno-
stek będących po obu stronach ustalonego punktu odcięcia, przy wskazanym 
zakresie tolerancji. 

Metoda ta daje bardzo mocne argumenty jeśli chodzi o ocenę wpływu na 
grupę badaną. Problem może pojawić się, gdy jesteśmy świadomi, że funkcjono-
wanie jednostek w obu grupach bardzo istotnie zmienia się wraz z oddaleniem 
się od przyjętej „granicy”. Wówczas precyzyjnie możemy określić wpływ tyl-
ko dla jednostek bardzo blisko owej „granicy” i jednocześnie nie mamy prawa 
uogólniać wyników na całą populację badawczą. Również w tym przypadku 
technikę tę możemy łączyć z techniką różnicy w różnicy.

Więcej na temat technik badawczej zob. 
• Battistini E., Rettore E [2008], 'Ineligibles and eligible non participants as 

a double comparison group in a regression discontinuity design', «Journal 
of Econometrics, vol. 142, n. 2, pp. 611–850.

• Cook T. [2008], Waiting for Life to Arrive: a History of the Regression-di-
scontinuity Design in Psychology, Statistics and Economics, w: «Journal of 
Econometrics, vol. 142, n. 2, pp. 636–654.

• Hahn J., Todd P., Van der Klaauw W. [2001], Identification and Estimation 
of Treatment Effects with a Regression-Discontinuity Design, «Econome-
trica, vol. 69, n. 1, pp. 201–209.

• Serrano-Velarde N. [2008], The Financing Structure of Corporate R&D - 
Evidence from Regression Discontinuity Design, Working Paper, European 
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University Institute, Department of Economics, Firenze.
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sis: An Alternative to the Ex post Facto Experiment, «Journal of Educatio-
nal Psychology, n. 51, pp. 309–317.

• Trochim W. [1984], Research Design for Program Evaluation: The Regres-
sion-discontinuity Approach, Beverly Hills, CA, Sage Publications.

3.6.3 Kiedy możemy zastosować metody oparte na podejściu kontrfaktycznym

Stosując metody kontrfaktyczne, należy mieć jednak świadomość, że nie 
zawsze są one najbardziej odpowiednie do określania efektów realizowanych 
interwencji. Metody kontrfaktyczne sprawdzają w sytuacji, w której możliwy 
jest dobór „bliźniaków”, którzy nie zostali objęci regulacją.

W ramach tworzonych aktów prawnych najczęściej mamy do czynienia z sy-
tuacją, że naszą interwencją objęci są wszyscy (przedsiębiorcy, podatnicy, jst).  
Nie jest to jednak regułą. Po pierwsze, niektóre regulacje wprowadzają możli-
wość uzyskania wsparcia, nie jest to jednak obowiązek. Taka sytuacja ma miejsce  
w przedstawianym wyżej przykładzie dot. specjalnych stref ekonomicznych. 
Gminy czy też przedsiębiorcy nie mają obowiązku korzystania z takiego rodza-
ju wsparcia. Kolejnym przykładem w tej kategorii, który nie dotyczy wsparcia, 
lecz pewnego obowiązku nałożonego na społeczeństwo, była niedawno jeszcze 
możliwość wysłania do szkoły sześcio- lub siedmiolatków. Ustawodawca pozo-
stawił ten wybór rodzicom. 

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy oceniamy wpływ regulacji sta-
nowiących podstawę uruchomienia instrumentów wsparcia finansowego  
(w formie np. programów). Nieraz takie instrumenty są wprost wpisane w ak-
cie prawnym. Tutaj możemy się już wprost odwołać do doświadczeń wypra-
cowanych na gruncie ewaluacji. Podstawowe kryteria, które należy wziąć pod 
uwagę, decydując o tym, czy możemy zastosować w naszej sytuacji podejście 
kontrfaktyczne, to: duża liczba adresatów wsparcia, jego powtarzalność oraz 
homogeniczność wsparcia. Syntetyczne zestawienie rodzajów interwencji po-
dejmowanych w ramach polityki spójności oraz zasadności wykorzystania ba-
dań kontrfaktycznych do pomiaru efektów przedstawia tabela 6.  

Jeszcze inny przykłady interwencji to te, które wprowadzane są etapowo. 
Wiadomo np., że sytuacja finansowa budżetu państwa nie pozwala na wprowa-
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dzenie danego typu rozwiązania od razu we wszystkich podmiotach w jednym 
roku, a proces ten rozłożony jest na kilka lat. Wówczas do grupy kontrolnej mo-
żemy dobrać podmioty z grupy oczekującej na wsparcie, porównując je z jed-
nostkami, które już zostały objęte daną regulacją.

Jeszcze inną kategorią interwencji mogą być te tworzone na szczeblu lokal-
nym (miasta/jst). W ramach oceny ex post ustawy dającej swobodę wyboru jst/
miastom wprowadzania różnych rozwiązań, wskazane byłoby dokonanie póź-
niejszej analizy efektów przyjęcia różnych wariantów wdrażania przez różne 
jst/miasta.

Należy zauważyć, że wśród decydentów najwyższego szczebla rośnie syste-
matycznie świadomość konieczności oparcia tworzonych polityk na dowodach 
(tzw. evidence, based policy). Naturalną konsekwencją takiej świadomości po-
winno być wprowadzanie szczególnie ważnych lub ryzykownych rozwiązań 
legislacyjnych wpierw w formie pilotażu, a następnie rzetelnej analizy efek-
tów wprowadzanego rozwiązania. Pilotaż taki warunkowałby dopiero możli-
wość objęcia interwencją całej populacji. Praktyka ta stosowana jest chociażby  
w Stanach Zjednoczonych. Rozwiązania takie wprowadzane są też w niektó-
rych państwach Europy Zachodniej (nieraz pierwszymi „królikami doświad-
czalnymi” stają się pracownicy instytucji odpowiedzialnej za wprowadzenie 
regulacji, którzy osobiście testują nowe rozwiązania). W przypadku pilotażu 

Różne typy inwestycji w ramach polityki spójności

Wsparcie dla 
B+R

Granty dla firm
Odnawialne 

źródła energii
Rewitalizacja

Infrastruktura 
transportowa

Możliwość wykorzystania 
impact evaluation

Wysoka Wysoka Średnia Niska Niska

Powtarzalność ++ ++ + - -

Duże liczby obserwacji ++ + + - - -

Homogeniczność wsparcia + +++ - - -

Tabela 6. Typy interwencji a możliwość wykorzystania metod kontrfaktycznych

Źródło: Martini (2009).
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regulacji wskazane byłoby (tam, gdzie to jest metodologicznie zasadne) reali-
zowanie badań opartych na eksperymencie.

Podsumowując należy mieć świadomość, że metody kontrfaktyczne do-
brze sprawdzają się tylko w ocenie niektórych typów interwencji. Pozwalają 
na precyzyjne określenie efektów relatywnie homogenicznych regulacji (albo 
raczej ich części) na poziomie poszczególnych komponentów, a nie dużych, wie-
lowymiarowych aktów prawnych. Metody te pozwalają nam określić, jak duże 
są efekty, nie dają natomiast odpowiedzi, dlaczego te efekty wystąpiły. Wresz-
cie, stosując metody oparte na schemacie kontrfaktycznym jesteśmy w stanie 
precyzyjnie oszacować zamierzone efekty naszej regulacji, jednocześnie tracąc  
z oczu wszelkie niezamierzone, a być może ważne oddziaływania.

Czy warto zatem podejmować wysiłek realizacji badań wykorzystujących 
plan badawczy oparty na tych metodach? Odpowiedź jest jednoznaczna – zde-
cydowanie tak! Doświadczenia realizacji ewaluacji w obszarze polityki spójno-
ści bezsprzecznie wskazują na bardzo wysoką użyteczność tego typu badań. 
Ich wyniki stanowiły często kluczowy argument w dyskusji nad reorientacji 
działań finansowanych z środków UE. Badania te nie tylko przyczyniły się 
do bardziej efektywnego wykorzystania funduszy unijnych, pozwoliły też na 
zdiagnozowanie sytuacji, w których mimo dobrych intencji, zamiast pomagać 
raczej szkodziliśmy beneficjentom programów. W ostatnich latach również Ko-
misja Europejska kładzie silny nacisk na wykorzystanie tych metod, nie tylko 
w obszarze polityki spójności, lecz również działań regulacyjnych związanych 
chociażby z badaniem efektów udzielanej pomocy publicznej przedsiębiorcom.
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Załącznik 1. Zamawianie badań. Opis uwarunkowań związanych  
z zamawianiem dodatkowych badań na potrzeby przygotowania OSR. 

W procesie przygotowania oceny skutków regulacji może okazać się nie-
zbędne zlecenie dodatkowych badań. Decyzja o zleceniu badań może wynikać 
z następujących przesłanek:

• brak wystarczającej wiedzy (metodologicznej lub sektorowej) jednostki 
opracowującej OSR,

• potrzeba przeprowadzenia badania przez ekspertów zewnętrznych 
mających autorytet w danej dziedzinie,

• brak czasu lub zasobów technicznych (np. studio badań telefonicznych) 
do przeprowadzenie badania we własnym zakresie (Olejniczak i in. 2012).

Zidentyfikowanie głównych przyczyn zlecania realizacji badania pomoże 
w odpowiednim przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów 
wyboru, zwiększając prawdopodobieństwo wyboru najlepszej oferty. Jeśli de-
cyzja o zleceniu badania została już podjęta, konieczna jest realizacja kolejnych 
kroków w procesie zlecania zamówienia. Kroki te zostały przedstawione na ry-
sunku 10, a następnie szczegółowo omówione.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie projektu badania, który powinien 
zawierać minimum następujące informacje:

 

Projekt 
badania  

(opis zamówienia)

 

Oszacowanie 
wartości 

zamówienia

 

Wybór trybu 
zlecenia

 Określenie 
warunków udziału  
w postępowaniu 

oraz kryteriów 
oceny ofert

 
Przygotowanie 

ostatecznej 
wersji dokumentów 

do zamówienia

Rysunek 10. Zlecanie realizacji zamówienia na badania

Źródło: Martini (2009).
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• cel badania,
• uzasadnienie jego realizacji, odbiorcy i planowane wykorzystanie wy-

ników,
• kontekst badawczy,
• zakres badania,
• pytania badawcze,
• metodologia badania,
• harmonogram realizacji,
• dostępne źródła danych,
• wymagania dotyczące prezentacji wyników.

W przypadku zlecania badania jego projekt będzie stanowił opis przed-
miotu zamówienia (OPZ). Z praktyki badań ewaluacyjnych wynika, że 
istnieją różne podejścia do opisywania przedmiotu zamówienia. Część 
Zamawiających przygotowuje bardzo precyzyjny OPZ zawierający wyczerpu-
jący opis zarówno zakresu badania i pytań badawczych, jak i jego metodologii.  
Z kolei inni Zamawiający opisują dokładnie cel badania, określając jedynie mi-
nimum metodologiczne, jakie musi spełnić jego Wykonawca. 

Wybór podejścia zależy z jednej strony od przyczyn, jakie leżały u podstaw 
podjęcia decyzji o zleceniu badania na zewnątrz. Pierwsze podejście (precyzyj-
ny OPZ) stosują jednostki, w których decyzję o zleceniu badania na zewnątrz 
podjęto ze względu na brak czasu, zasobów ludzkich lub technicznych do jego 
realizacji we własnym zakresie. Natomiast drugie (minimum metodologicz-
ne w OPZ) podejście jest stosowane przez jednostki, którym brakuje wiedzy 
metodologicznej lub sektorowej do przeprowadzenia badania we własnym za-
kresie, a co za tym idzie – również jego opisania w OPZ. Podejście to może być 
jednak również zastosowane przez jednostki, które mają wystarczającą wie-
dzę do przygotowania OPZ, ale zamierzają oprzeć wybór Wykonawcy badania  
na merytorycznej ocenie.

Zakres opisu przedmiotu zamówienia jest również dostosowywany do po-
siadanych zasobów, takich jak:

• dane (czy niezbędne dane są dostępne),
• budżet (koszty),
• czas (na: przygotowanie narzędzi, wykonanie pomiarów i zebranie da-

nych, analizę danych i opracowanie wyników).
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W budżecie zamówienia szacuje się koszty:
• przygotowania narzędzi i pogłębionej koncepcji metodologicznej bada-

nia w przypadku mniej doprecyzowanych OPZ (koszt liczony najczę-
ściej w postaci roboczodni metodologów i ekspertów tematycznych),

• wykonania pomiarów i zebrania danych (koszt realizacji poszczegól-
nych metod i technik badawczych),

• analizy danych (koszt liczony najczęściej w postaci roboczodni staty-
styków i ekspertów tematycznych),

• opracowania wyników (koszt liczony najczęściej w postaci roboczodni 
ekspertów tematycznych).

Po przygotowaniu opisu badania i jego wycenie20 można przystąpić do 
wyboru trybu postępowania. Do badań poniżej progu (obecnie w Polsce jest 
to wartość 30 000 euro) nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych  
(dalej uPZP). Jednak nawet i w tym przypadku warto wykorzystać pewne ele-
menty postępowania podlegającego uPZP, czyli opisane w dalszej części Załącz-
nika: warunki udziału oraz kryteria wyboru ofert.

Zgodnie z uPZP podstawowymi trybami udzielania zamówienia są prze-
targ nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Po spełnieniu przesłanek 
wymaganych w ustawie Zamawiający może udzielić zamówienia również 
w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji  
bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elek-
tronicznej. 

Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bada-
nia zależy zwłaszcza od:

• możliwości doprecyzowania OPZ,
• czasu na przeprowadzenie postępowania.

Jeśli wiedza i umiejętności Zamawiającego nie umożliwiają mu precy-
zyjnego przygotowania OPZ, może on zastosować tryb negocjacji z ogłosze-
niem (uPZP: „nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych 
usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie 
przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego”) lub dialogu kon-

20  Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia na usługi.
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kurencyjnego (uPZP: „gdy łącznie: nie jest możliwe udzielenie zamówienia  
w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ 
ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać 
przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwa-
runkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia; cena nie jest 
jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty”). W takim przypadku 
projekt badania powstanie dzięki wiedzy oferentów, ale warto rozważyć za-
kontraktowanie eksperta zewnętrznego, który wspomoże Zamawiającego  
w procesie negocjacji lub dialogu. Wykorzystanie elementów negocjacji przy 
wyborze ofert jest sprawdzoną praktyką, która pozwala na przedyskuto-
wanie propozycji, wyjaśnienie wątpliwości, wskazanie nieścisłości oraz po-
tencjalnych zagrożeń oraz omówić zakres pomocy ze strony Zamawiające-
go. Organizacja takich spotkań umożliwia poznanie zespołów badawczych  
oraz zorientowanie się, która z ofert w najlepszy sposób odpowie na potrzeby 
Zamawiającego.

Z praktyki wynika jednak, że przeprowadzenie postępowań w ww. trybach 
wymaga znacznie więcej czasu niż w przypadku trybów podstawowych, czy-
li przetargu nieograniczonego i ograniczonego. Czas jest również czynnikiem, 
który umożliwia wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, tj. „ze względu na pilną 
potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zacho-
wać terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ogra-
niczonego lub negocjacji z ogłoszeniem”. W praktyce jednak może być trudno 
uzasadnić wystąpienie tej przesłanki w przypadku badania niezbędnego do 
przeprowadzenia OW.

W tym momencie warto również wspomnieć o możliwości uwzględnienia 
zamówień uzupełniających, które mogą zostać udzielone z wolnej ręki, jeśli:

• zostały przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ),

• polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,
• będą udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
• nie przekroczą 50% wartości zamówienia podstawowego.

W praktyce OW można wyobrazić sobie sytuację, w której na potrzeby OSR 
ex ante zostało przeprowadzone badanie mające na celu zdiagnozowanie sytu-
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acji w określonym obszarze, a w ramach OSR ex post zostało ono powtórzone 
w celu oceny efektów regulacji (problemem może okazać się jednak czas, czyli 
konieczność zmieszczenia się w 3 latach).

Kolejnym kluczowym krokiem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
jest określenie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. 
Elementy te wiążą się ze sobą oraz z przesłankami, jakie zaważyły na podjęciu 
decyzji o zleceniu realizacji badania. 

Warunki udziału w postępowaniu muszą wynikać z potrzeb Zamawia- 
jącego oraz stanowić spójną całość z kryteriami oceny ofert. W przypadku  
braku wystarczającej wiedzy Zamawiającego w zakresie metodologii, wa-
runki udziału w postępowaniu powinny dotyczyć przede wszystkim człon- 
ków zespołu badawczego i odnosić się do doświadczenia (i ewentualnie wy-
kształcenia) w zakresie projektowania i prowadzenia badań, stosowania 
metod badawczych (gromadzenia oraz analizy danych). W przypadku bra-
ku wystarczającej wiedzy Zamawiającego w zakresie przedmiotu badania  
warunki udziału w postępowaniu powinny dotyczyć przede wszystkim 
członków zespołu badawczego i odnosić się do doświadczenia (i ewentual-
nie wykształcenia) w zakresie obszaru badawczego. Takie same warunki wo-
bec członków zespołu badawczego (doświadczenie w zakresie metodologii 
i obszaru badawczego) powinien zastosować Zamawiający w sytuacji, gdy 
oczekuje, aby badanie zostało wykonane w sposób innowacyjny lub autorski.  
Jeśli Zamawiającemu zależy na wsparciu wyników badania autorytetem 
uznanych nazwisk, może zastosować warunki udziału w postępowaniu wo-
bec członków zespołu badawczego i odnosić się do posiadania tytułów na-
ukowych, publikacji, jak również wiedzy i doświadczenia z określonego ob-
szaru (Olejniczak i in. 2012).

Warunki udziału wobec członków zespołu badawczego mogą być uzupeł-
nione wymaganiami wobec Wykonawcy (firmy) i odnosić się do jego doświad-
czenia w określonym typie badań

Jeśli chodzi o kryteria oceny ofert, to z uwagi na specyfikę przedmiotu zamó-
wienia, czyli badania, których użyteczność uzależniona jest przede wszystkim  
od wartości merytorycznej wyników, rekomenduje się stosowanie takiej propor-
cji w doborze kryteriów, która zapewni możliwość wyboru oferty o jak najwyż-
szej wartości merytorycznej. W związku z powyższym punkty przyznawane za 
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podejście metodologiczne oraz sposób organizacji i przeprowadzenia badania 
(kryteria merytoryczne) powinny stanowić znaczący udział procentowy punk-
tów możliwych do uzyskania w trakcie oceny składanych ofert (MRR 2007).

Jakościowe kryteria oceny ofert mogą dotyczyć przykładowo:
• kontekstu naukowo-badawczego,
• koncepcji badawczej,
• organizacji procesu badania.

Kryteria powinny mieć przypisaną wagę punktową (o tym w dalszej  
części opracowania) oraz określone podkryteria. Określenie szczegółowych 
podkryteriów powinno zależeć od możliwości Zamawiającego w zakresie do-
precyzowania OPZ lub jego potrzeb w odniesieniu do jakości wyników badania. 
Kryteria oceny ofert powinny dotyczyć kwestii (np. metodologicznych lub doty-
czących obszaru badania), które w SOPZ nie zostały doprecyzowane ze wzglę-
du na brak szczegółowej wiedzy Zamawiającego21 lub wolę pozostawienia tego 
aspektu do doprecyzowania przez oferentów (pole do przedstawienia przez 
oferentów autorskiej lub innowacyjnej koncepcji badawczej). 

Poniżej zaprezentowano katalog możliwych do wyboru podkryteriów22 do-
tyczących kolejno (Olejniczak i in. 2012):

a) kontekstu naukowo-badawczego:
i)  trafność uwzględnienia kontekstu badawczego (inaczej: zrozumienie 

przedmiotu badania) i/lub teorii naukowych (poparte odniesieniami 
do publikacji);

b) koncepcji badawczej:
i)  trafność lub przydatność (w kontekście realizacji celów badania) roz-

szerzenia koncepcji badawczej o obszary lub pytania badawcze,
ii)  trafność doprecyzowania celów/obszarów badawczych poprzez za-

proponowanie adekwatnych wskaźników,

21  W tym przypadku może pojawić się problem możliwości oceny ofert pod kątem kryteriów doty-
czących aspektów, w których Zamawiającemu brakuje wiedzy. Można go rozwiązać, kontraktując 
niezależnego eksperta, który wspomoże merytoryczną ocenę ofert w danym zakresie – w takim 
przypadku warto, aby uczestniczył on również w procesie przygotowania OPZ i SIWZ.

22  Zamawiający musi wskazać w SIWZ w punkcie dotyczącym wymogów wobec oferty wszystkie ele-
menty, które muszą znaleźć się w ofercie, tak aby możliwa była jej ocena zgodnie z założonymi kryte-
riami oceny ofert. Przykładowo, jeśli wśród wybranych kryteriów oceny ofert znajduje się kryterium 
dot. trafności dodatkowych metod badawczych, należy wymagać, aby oferenci wyraźnie zaznaczyli, 
które z metod opisanych w ofercie są dodatkowe (w stosunku do tych wymaganych w OPZ).
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iii)  trafność lub przydatność (w kontekście realizacji celów badania) 
wskazania pytań badawczych lub trafność rozszerzenia koncepcji 
badawczej o dodatkowe pytania badawcze,

iv)  trafność lub przydatność (w kontekście realizacji celów badania) lub 
innowacyjność lub kompletność wskazania metodologii badawczej 
lub jej rozszerzenia o dodatkowe metody/techniki badawcze,

v)  spójność lub kompletność logiki koncepcji badawczej (inaczej: powią-
zania obszarów badawczych, występowania relacji przyczynowo-
-skutkowych między etapami lub obszarami badania, dopasowania 
metod badawczych do pytań, a pytań do celów),

vi) stopień zróżnicowania metod badawczych,
vii) stopień zróżnicowania źródeł danych,
viii) trafność sposobu zaangażowania interesariuszy;

c) organizacji procesu badania:
i)  trafność zidentyfikowanych potencjalnych obszarów ryzyka mogą-

cych wystąpić w trakcie realizacji badania oraz środków je minima-
lizujących

ii)  trafność środków/instrumentów wpływających na poprawę rzetel-
ności badania,

iii)  trafność lub innowacyjność sposobów koordynacji lub kontroli jako-
ściowej nad badaniem,

iv)  użyteczność lub innowacyjność rozwiązań w zakresie prezentacji 
lub rozpowszechnienia wyników badania.

Kryteria mogą być punktowane na trzy sposoby, tj. w postaci (Olejniczak  
i in. 2012):

• zastosowania widełek w formie „do … pkt” – wtedy kryterium powinno 
zawierać czynnik oceniający stopień, np.: przydatności, spójności, traf-
ności;

• stopniowania, np. „za 2 dodatkowe trafne pytania – 1 pkt, za 3 – 2 pkt, za 
4 – 3 pkt” – w tym przypadku kryterium również powinno mieć czyn-
nik oceniający stopień, np. przydatności, spójności, trafności;

• punktowania zerojedynkowego (na zasadzie „spełnia – nie spełnia”) –  
w tym przypadku kryterium powinno mieć formę „trafność”, „spójność” 
(np. „3 pkt – zidentyfikowano trafne potencjalne obszary ryzyka, mogące 
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wystąpić w trakcie realizacji badania oraz środki je minimalizujące; 0 pkt 
– nie zidentyfikowano potencjalnych obszarów ryzyka i/lub środków je 
minimalizujących lub któreś ze zidentyfikowanych są nietrafne”). 

Najbardziej różnicującym Wykonawców sposobem punktowania kry-
teriów jest pierwszy z wymienionych, czyli ustalenie maksymalnej liczby 
punktów możliwych do uzyskania. Dwa pozostałe sposoby punktowania kry-
teriów nie dają oferentom już tak dużego pola do przedstawienia własnej kon-
cepcji udowadniającej ich kompetencje w obszarze przedmiotu zamówienia. 
Będą sprzyjały raczej dostosowaniu koncepcji badawczej do kryteriów oceny 
ofert i mogą okazać się kryteriami, które de facto nie będą bardzo różnico-
wać oferentów (wszyscy lub większość oferentów otrzymają taką samą liczbę 
punktów), tym samym utrudniając wybór najlepszej merytorycznie oferty.

Z uwagi na specyfikę badań na potrzeby OW, których użyteczność uza-
leżniona  jest przede wszystkim od wartości merytorycznej wyników, reko-
menduje się stosowanie proporcji w doborze kryteriów wyboru Wykonawcy 
zapewniających możliwość wyboru oferty o jak najwyższej wartości mery-
torycznej. W związku z powyższym, w  trakcie oceny merytorycznej składa-
nych ofert, punkty przyznawane za podejście metodologiczne oraz sposób 
organizacji i przeprowadzenia badania (kryteria merytoryczne) powinny 
stanowić znaczący udział procentowy punktów możliwych do uzyskania  
(w praktyce kryteria merytoryczne powinny stanowić od 50% do 80% wagi 
oceny).

Ostatnim elementem procesu przygotowania do zlecenia badania jest zwe-
ryfikowanie spójności wszystkich elementów opisu przedmiotu zamówienia  
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak: warunków udziału, kryte-
riów oceny ofert oraz wymagań wobec oferty.



136

Szablon harmonogramu badania ewaluacyjnego

Źródło: opracowanie własne

Zadanie

Osoby 
 uczestniczące  

z Zespołu  
badawczego

data

tydzień

I II III IV V VI VII VIII IX XI XII

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU

Wstępna analiza dostępnych danych  
i opracowań

Spotkanie otwierające z Zamawiającym

RAPORT METODOLOGICZNY

Raport metodologiczny – projekt

Uzgadnianie metodologii z Zamawiającym

Przygotowanie i prezentacja projekt raportu 
metodologicznego

Raport metodologiczny – wersja ostateczna

PRACE BADAWCZE I ANALITYCZNE, np.:

Badanie Desk research:

Badanie IDI

Badanie FGI

Badanie x

Warsztaty z Zamawiającym

RAPORT KOŃCOWY – PROJEKT

RAPORT KOŃCOWY  – WERSJA OSTATECZNA

WSPARCIE DORADCZE DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik 2. Wzory dokumentów do wykorzystania   
przy planowaniu i realizacji badania
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Wzór listu polecającego

Źródło: Bienias i in. (2012: 67).

LIST POLECAJĄCY

Szanowni Państwo,
Pragnę uprzejmie poinformować, że .................. rozpoczął realizację badania ewaluacyjnego pn. .................. . 
Badanie przeprowadzone będzie przez niezależnego Ewaluatora   - firmę .........................................................
Głównym celem badania jest kompleksowa ocena trafności i spójności .....................oraz ocena systemu 
............................., w tym potencjału ludzkiego i administracyjnego, jak również sformułowanie wniosków 
 i rekomendacji w zakresie zmian w ...................................................................... .

Badanie ewaluacyjne obejmie swoim zakresem m.in.:
a)  Analizę materiałów: badań naukowych i ewaluacyjnych oraz strategicznych dokumentów wspólnotowych, 

krajowych mających zastosowanie w ewaluacji.
b) Wywiady grupowe z ekspertami dziedzinowymi i partnerami społeczno-gospodarczymi.
c) Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami: .................................................
d) Indywidualne wywiady telefoniczne z ..............................................................................
e) Warsztaty z przedstawicielami ...........................................................................................
f ) Badanie ..............................................................................................................................
W skład Zespołu Badawczego wchodzą: .................................................................................
Badanie ................. będzie miało charakter ewaluacji partycypacyjnej, tzn. Wykonawca będzie towarzyszył 
 .................................. na wszystkich kluczowych etapach przygotowywania ...................................................
Pragnę zapewnić, że członkowie zespołu kierować się będą zasadą zachowania poufności informacji uzyski-
wanych w trakcie badania i gromadzić wyłącznie informacje bezpośrednio związane z badaniem.

Tym samym zwracam się do Państwa z prośbą o współpracę i udzielenie członkom Zespołu Badawcze-
go wszelkiej pomocy w wykonaniu ich zadań oraz zapewnienie im dostępu do informacji związanych 
z realizacją badania. Chciałbym podkreślić, iż Państwa pomoc w przeprowadzeniu badania jest nie-
odzownym warunkiem jego powodzenia i przydatności wyników badania, które zostaną wykorzystane  
w pracach nad ...................................................................... .

Informacji na temat przedmiotowego badania udzielają:
- ze strony Zamawiającego 
- ze strony Wykonawcy 

Z poważaniem



138

Deklaracja poufności

Wzór struktury raportu końcowego

DEKLARACJA POUFNOŚCI EWALUATORA

dotyczy: badania pn. ......................................................................................................................................

Zgadzam się na zachowanie poufności i tajności do odnośnie do jakichkolwiek informacji czy dokumen-
tów przekazanych przez Zamawiającego lub odkrytych przeze mnie oraz przygotowanych przeze mnie  
w trakcie i w związku z prowadzeniem badania ewaluacyjnego pn. .................................................................
Zgadzam się, że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów przedmiotowej ewaluacji i  nie zosta-
ną ujawnione osobom trzecim. Zgadzam się również nie zatrzymywać kopii informacji, dostarczonych mi,  
w szczególności objętych prawem autorskim. Zobowiązuję się zwrócić wszystkie udostępnione mi kopie po 
ich wykorzystaniu do przeprowadzenia ww. ewaluacji.

Imię i nazwisko: ..................................
Podpis: ...............................................
Data: ..................................................

Raport końcowy, będący finalnym produktem oceny wpływu projektu aktu prawnego, w sposób wyczerpują-
cy odnosić się powinien do wszystkich pytań ewaluacyjnych. Tekst główny raportu nie powinien liczyć więcej 
niż 100 stron z wyłączeniem streszczenia i aneksów.
Badacze powinni dostarczyć raport końcowy w wersji elektronicznej  oraz papierowej (x egzemplarzy).  
Raport powinien zostać przygotowany w języku polskim (oraz np. w języku angielskim w wersji ostatecznej).

Struktura raportu końcowego powinna odzwierciedlać cele szczegółowe badania, a jego kompozycja bazować 
musi na następujących elementach:
• jednostronicowe resume;
• streszczenie raportu – do 5 stron A4 pozwalające na samodzielne posługiwanie się materiałem i przed-

stawiające najważniejsze wyniki całego badania z uwzględnieniem elementów graficznych.
• spis treści;
• wprowadzenie – zawierające opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności  

towarzyszących badaniu;
• syntetyczny opis zastosowanych metodologii;

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bienias S., Strzęboszewski P., Opałka E. [red.] [2012], (2012, s. 66).
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Przykład formularza oceny raportu końcowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bienias i in. (2012:69-71)..

• opis wyników badania w odniesieniu do poszczególnych pytań badawczych, w tym jako osobna część 
ogólna ocena projektu aktu legislacyjnego (rozdziały analityczne powinny zawierać dodatkowe synte-
tyczne podsumowania).

• wstępną koncepcja procesu ewaluacji dla projektu aktu prawnego ..........................................................
• wnioski (podsumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) i powiązane  

z nimi rekomendacje;
• aneksy, w tym m.in.: opis zakresu i sposobu uwzględnienia w programie wniosków i rekomendacji 

wdrażanych w trakcie procesu badawczego (zmiany/usprawnienia).

Tytuł badania: .................................................................................

Kryteria oceny badania ewaluacyjnego:
Niedosta-

tecznie
Słabo

Dostatecz-
nie

Dobrze Celująco

1
TRAFNOŚĆ  
Czy treść odpowiada zidentyfikowanym potrzebom 
informacyjnym?

x

2

UWZGLĘDNIENIE STANU WIEDZY NAUKOWEJ 
 Czy w trakcie realizacji badania 
(na wszystkich etapach) wykonawca odnosił się do 
istniejącego stanu wiedzy dot. przedmiotu badania?

x

3

ZASTOSOWANA METODOLOGIA  
Czy metodologia i sposób realizacji badania  
(zaproponowane metody i narzędzia) były odpowiednie 
dla realizacji celów badania i odpowiedzi na zadane 
pytania ewaluacyjne 

x

4
WIARYGODNOŚĆ DANYCH 
Czy zebrane dane są adekwatne do zamierzonego użycia 
i czy ich wiarygodność została sprawdzona?

x

5
JAKOŚĆ ANALIZY I WNIOSKÓW 
Czy dane ilościowe i jakościowe są poddawane analizie  
w prawidłowy sposób?

x

6

PRZEJRZYSTOŚĆ RAPORTU 
Czy raport jest dobrze skonstruowany, prawidłowo 
skomponowany (harmonijny) oraz napisany  
w zrozumiały i przystępny sposób?

x

7
OCENA STRESZCZENIA RAPORTU 
Czy streszczenie raportu napisane jest w sposób  
syntetyczny, jasny i czytelny?

x
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8
OCENA REKOMENDACJI 
Czy sformułowane rekomendacje są trafne,  
użyteczne i obiektywne?

x

9
OCENA TABELI REKOMENDACJI 
Czy tabela została opracowana w sposób syntetyczny, 
jasny i precyzyjny?

10

OCENA WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ BADANIA 
Kwestie związane z bieżącym kontaktem w trakcie 
badania, konsultowanie i uwzględnianie ewentualnych 
uwag Zamawiającego, terminowość, elastyczność  
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych  
czynników kontekstowych.

x

11

OCENA WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI  
W TRAKCIE REALIZACJI BADANIA  
Jak wyglądała współpraca (Zamawiającego)  
z innymi podmiotami zewnętrznymi (w zależności 
specyfiki badania, np. kluczowi interesariusze)?

x

Źródło: opracowanie na podstawie materiału Krajowej Jednostki Ewaluacji.
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Od jakości aktów prawnych zależy zarówno konkurencyjność przedsiębiorców, pewność obrotu gospodarczego, 
bezpieczeństwo konsumentów oraz ich relacji z biznesem, jak i prawidłowe funkcjonowanie państwa w wymiarze spo-
łeczno-gospodarczym oraz administracyjnym. Państwa wysoko rozwinięte szeroko korzystają z systemu oceny skutków 
aktów prawnych. W Polsce działania w tej sferze prowadzone są już od wielu lat. Podręcznik przygotowany przez zespół 
ekspertów Fundacji IDEA Rozwoju pt. „Ocena wpływu regulacji. Poradnik dla administracji publicznej” stanowi istotny 
wkład w udoskonalanie procesu oceny wpływu regulacji prawnych. Autorzy tej publikacji, będący doświadczonymi ewalu-
atorami wielu interwencji publicznych, w tym funduszy europejskich, podjęli się z sukcesem niezwykle trudnego zadania: 
przeniesienia doświadczeń z ewaluacji na grunt oceny wpływu regulacji. Poradnik ten wskazuje, jak można w efektywny 
i skuteczny sposób wykorzystać badania społeczne dla poprawy jakości legislacji w Polsce. Wartością dodaną poradni-
ka jest zastosowanie zróżnicowanych podejść metodologicznych: ewaluacji opartej zarówno na teorii, jak i na metodach 
kontrfaktycznych. Wszelkie sugerowane zadania, które należy podjąć w procesie oceny wpływu, zostały zilustrowane 
praktycznymi przykładami umożliwiającymi Czytelnikowi pełniejsze zrozumienie kolejnych kroków badawczych i ich kon-
sekwencji dla ostatecznych wyników. Poradnik stanowi tym samym ważne narzędzie służące urzędnikom administracji 
publicznej do przygotowywania ocen wpływu projektów aktów prawnych nie tylko przed wejściem w życie, lecz także w 
trakcie ich obowiązywania.
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W dużym stopniu treść opracowania inspirowana jest przez system ewaluacji interwencji publicznych, który ma  
w Polsce historię o dekadę dłuższą od systemu ocen regulacji. W poradniku trafnie wyeksponowano podobieństwa obu  
systemów, które uzasadniają obopólne czerpanie z najlepszych wzorców. Uważam takie podejście za mocną stronę pod-
ręcznika (…). Opracowanie odpowiada na rosnącą potrzebę dokonywania przez analityków, praktyków administracji, 
decydentów oraz pozostałych interesariuszy rzetelnej i wiarygodnej oceny wpływu regulacji. Podręcznik (…) pobudza  
do przemyśleń i dalszych poszukiwań zmierzających do profesjonalizacji podejmowania decyzji i działań publicznych.  
Stanowi wartościowe źródło i cenną lekturę dla wszystkich zainteresowanych usprawnianiem procesu oceny skutków  
regulacji. (…) Upowszechnienie tej publikacji przyczyni się zatem do powiększenia potencjału analitycznego polskiej  
administracji.
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Publikacja „Ocena wpływu regulacji. Poradnik dla administracji publicznej”, przygotowana przez zespół ekspertów 
Fundacji IDEA Rozwoju, jest bardzo ciekawym dokumentem, który może okazać się wysoce użyteczny dla pracowników 
administracji publicznej zajmujących się badaniami efektów aktów prawnych. Przedmiotowa publikacja w sposób przej-
rzysty i przystępny syntetyzuje i opisuje wszystkie prace konieczne do przeprowadzenia rzetelnego badania na potrzeby 
oceny skutków regulacji ex ante, ex post lub testu regulacyjnego. Na uwagę zasługuję także fakt, że niniejsze opraco-
wanie nie powiela treści zawartych w materiałach przygotowanych dotychczas przez pracowników Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów oraz Ministerstwa Gospodarki (…).  Kompendium przygotowane przez ekspertów Fundacji IDEA Rozwoju  
w większym stopniu niż opracowania sygnowane przez ww. instytucje administracji publicznej bazuje na doświadcze-
niach polskiego systemu ewaluacji polityki spójności. Doświadczenia te są w sposób trafny adaptowane do potrzeb i wy-
zwań stojących przed ewaluatorami nowego obszaru badawczego, jakim jest sposób tworzenia i funkcjonowania aktów 
prawa w Polsce. Dzięki temu publikacja jest komplementarna względem istniejących opracowań, co w istotny sposób 
wpływa na jej użyteczność. (…)

Piotr Strzęboszewski
Krajowa Jednostka Ewaluacji

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


