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Plan wykładu

1. Definicje ewaluacji, czyli o tym, że ewaluacja jest to nie tylko 
stwierdzanie faktów o interwencji społecznej

2. Cele i funkcje ewaluacji – do czego ewaluacja służy, jakie wypełnia 
potrzeby oraz, ile jest ewaluacji w ewaluacji?

3. Czym różni się i w czym podobna jest ewaluacja w porównaniu do 
audytu, monitoringu i badań naukowych?



Definicje ewaluacji, czyli o tym, że ewaluacja jest 
to nie tylko stwierdzanie faktów o interwencji 
społecznej 



„Ewalaucja to proces określania jakości i wartości 
(merit, worth or value) czegoś, albo rezultat tego 
procesu […] Nazwa autonomicznej dyscypliny… co 
oznacza badania i zastosowania procedur 
prowadzenia obiektywnej i systematycznej 
ewaluacji w pierwszym sensie”

Michael Scriven, hasło Evaluation z Evaluation Thesaurus, 1991, s. 139, 141

• Jakość interwencji (wartość wewnętrzna): jak dobrze osiąga to, 
do czego ją stworzono, np. czy program kształcenia dobrze 
kształci tych, dla których go przeznaczono?

• Wartość interwencji (wartość zewnętrzna): na ile jest potrzebna 
społeczności, która interwencję sfinansowała, np. czy wiedza 
dostarczana przez ten program kształcenia jest niezbędna dla 
dobrego funkcjonowania społeczności?

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/teksty/scriven.pdf


„Ewaluacja to systematyczne oszacowanie 
(assessment) jakości, wartości, rzetelności 
(probity), wykonalności, bezpieczeństwa, 
ważności i/lub sprawiedliwości (equity) 
danego przedmiotu” (Stufflebeam, 
Shinkfield, Evaluation theory, models, and 
applications, 2014, s. 11-12)

Ewaluacja to „systematyczne stosowanie 
procedur nauk społecznych w celu oceny
(assessing) konceptualizacji, projektu, 
realizacji i użyteczności programów 
interwencji społecznej” (P.H. Rossi, H.E. 
Freeman, Evaluation: A Systematic Approach, 
1993, V wyd., s. 5)

„Ewaluacja… to systematyczne zbieranie 
informacji o działaniach, charakterystykach i 
wynikach programów w celu dokonania ich 
oceny, poprawienia skuteczności i/lub 
wspomagania decyzji o ich przyszłości” (M.Q. 
Patton, Utilization Focused Evaluation, 1997, s. 
23)

„Ewaluacja to systematyczne badanie, 
prowadzone z użyciem zróżnicowanych metod, 
złożone ze zbierania danych, analizy, oceny 
oraz informowania o wynikach. Jego celem jest 
oszacowanie (w odniesieniu do jasno 
sformułowanych kryteriów) jakości i wartości 
procesu oraz efektów wdrażania interwencji 
publicznych” (K. Olejniczak, et al., s. 22).



„Ewaluacja jest [czym?]
• procesem badawczym [jakim?]

• nastawionym na praktykę [na czym to polega?]
• polegającym na zbieraniu i dokonywaniu syntezy 

dowodów, który podsumowywany jest we wnioskach o
sytuacji, wartości, jakości, znaczeniu [czego?]

• programu, produktu, personelu, polityki, propozycji lub 
planu [6P]. 

Wnioski z ewaluacji mają charakter empiryczny (stwierdzają, 
że coś ma miejsce), jak i normatywny (stwierdzenie wartości 
czegoś)”
(D.M. Fournier, Encyclopedia of Evaluation, 2005, s. 139)



Hasło z Encyclopedia of 
Evaluation z poprzedniego 
slajdu w oryginale.
Ostatnie zdanie nie zostało 
przetłumaczone powyżej. 
Podkreślono w nim, że 
wartościowanie decyduje o 
specyfice ewaluacji



Cele i funkcje ewaluacji 



1. Oszacowanie jakości i wartości polityki, 
programu lub projektu społecznego

2. Usprawnienie programu i jego realizacji
3. Nadzór i stosowanie się do przepisów
4. Rozwój wiedzy

1. Wsparcie dla funkcji kontrolnej sprawowanej 
przez demokratyczne instytucje 

2. Tworzenie wiedzy, która będzie lepszą 
podstawą projektowania polityki i programów

3. Pomaganie agencjom publicznym w zwiększaniu 
ich zdolności planistycznych, realizacyjnych i 
analitycznych

4. Informowanie opinii publicznej o działaniach 
władz publicznych poprzez upowszechnianie 
wyników ewaluacji

1. Wszechstronna i całościowa ocena 
programu

2. Uczenie się i poprawianie 
funkcjonowania programu 

3. Rozliczenie z efektywnego wykorzystania 
zasobów i osiągnięcia oczekiwanych 
wyników (accountability)

4. Monitoring działania programu
5. Rozwój i zmiana sposobu działania -

dostosowanie do złożonych, nowych i 
zmiennych warunków

6. Tworzenie wiedzy

CELE EWALUACJI
Trzy koncepcje wyliczające cele ewaluacji z 
podkreśleniem najbardziej podstawowych



Cele ewaluacji (z poprzedniego slajdu) Autor i źródło

• Oszacowanie jakości i wartości polityki, programu lub projektu społecznego

• Usprawnienie programu i jego realizacji

• Nadzór i stosowanie się do przepisów

• Rozwój wiedzy

M.M. Mark, G.T. Henry i G. 

Julnes, Evaluation: An 

Integrated Framework for 

Understanding, Guiding, and 

Improving Policies and 

Programs, 2000, s. 13

• Wsparcie dla funkcji kontrolnej sprawowanej przez demokratyczne instytucje 

• Tworzenie wiedzy, która będzie lepszą podstawą projektowania polityki i programów

• Pomaganie agencjom publicznym w zwiększaniu ich zdolności planistycznych, 

realizacyjnych i analitycznych

• Informowanie opinii publicznej o działaniach władz publicznych poprzez 

upowszechnianie wyników ewaluacji

E. Chelimsky, The Purposes of 

Evaluation in a Democratic 

Society, w: The SAGE 

Handbook of Evaluation, 

2006, s. 39

• Wszechstronna i całościowa ocena programu

• Uczenie się i poprawianie funkcjonowania programu 

• Rozliczenie z efektywnego wykorzystania zasobów i osiągnięcia oczekiwanych 

wyników (accountability)

• Monitoring działania programu

• Rozwój i zmiana sposobu działania - dostosowanie do złożonych, nowych i zmiennych 

warunków

• Tworzenie wiedzy

M.Q. Patton, Utilization

Focused Evaluation, wyd. 4, 

2008, s. 139-141

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/teksty/mark.pdf
http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/teksty/chelimsky.pdf


Tabela zestawiająca kluczowe cechy celów 
ewaluacji - na czym się koncentruje, typowy 
sposób badań, typowa publiczność, tradycja 
ewaluacyjna (z książki Marka, Henryego i 
Julnesa, s. 63)

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/teksty/mark.pdf


Tabela zestawiająca cele 
ewaluacji z zamierzonymi jej 
użytkownikami oraz 
znaczeniem realizacji danego 
celu (z podręcznika Pattona)



Ile ewaluacji jest w ewaluacji? Analiza ewaluacji na podstawie 
jej celów wg koncepcji Michaela Quinn Pattona

1. Czy i w jakim stopniu analizowana ewaluacja była wszechstronną i całościową 
oceną projektu?

2. Czy i w jakim stopniu analizowana ewaluacja przyczyniła się do uczenia się 
personelu i adresatów oraz poprawiania działania projektu?

3. Czy i w jakim stopniu analizowana ewaluacja służyła rozliczeniu się 
projektodawców z efektywnego wykorzystania zasobów i osiągnięcia 
oczekiwanych wyników?

4. Czy i w jakim stopniu analizowana ewaluacja stanowiła również monitoring 
działania projektu?

5. Czy i w jakim stopniu analizowana ewaluacja przyczyniła się do rozwoju i 
zmiany sposobu działania projektu – dostosowania go do złożonych, nowych i 
zmiennych warunków?

6. Czy i w jakim stopniu analizowana ewaluacja wytworzyła nową wiedzę o 
interwencji publicznej tego typu?



Ile ewaluacji w ewaluacji – skala oceny ewaluacyjności 
ewaluacji na podstawie celów wskazanych przez Pattona

• 6 razy TAK w dużym stopniu – bardzo wysoki poziom 
ewaluacji w ewaluacji

• 5 razy TAK w dużym stopniu, 1 raz Tak w małym stopniu

• 2 razy TAK w dużym stopniu, 3 razy TAK w średnim stopniu, 
1 raz NIE 

• 3 razy TAK w średnim stopniu i 3 razy NIE

• 1 raz TAK w małym stopniu i 5 razy NIE
• 6 razy NIE – zerowy poziom ewaluacji w ewaluacji

Zerowa 
ewaluacyjność

Maksimum  
ewaluacyjności

MOŻLIWOŚCI KOMBINACJI ODPOWIEDZI NA PYTANIA



Funkcje ewaluacji Autor i źródło

• Wspomaganie decyzji związanej z zarządzaniem programami społecznymi

• Określenie jakości i wartości programu dla tych, którym ma on służyć

M. Scriven, 1993, s. 9 (autor 

argumentował, że główną funkcją 

powinna być druga z nich)

• Budowanie partnerstwa i współwłasności

• Poprawa wdrażania i bieżącej jakości

• Racjonalizowanie planowania

• Funkcja poznawcza

• Rozliczanie i wzmocnienie odpowiedzialności

K. Olejniczak i in., 2008, s. 30-31

• Poprawa planowania przez zagwarantowanie racjonalnego uzasadnienia dla danej 

interwencji

• Poprawa wdrażania i kontrola jakości m.in. istniejącej struktury, procedur i procesu 

zarządzania interwencją publiczną

• Wzmocnienie odpowiedzialności przez zwiększenie skuteczności i wydajności 

działań publicznych

• Wspieranie procesów uczenia się m.in. przez budowanie zdolności ewaluacyjnych, 

weryfikowanie teorii leżących u podstaw danych polityk czy programów

• Wzmacnianie partnerstwa i poczucia współwłasności przez realizowanie zasady 

empowerment, aktywizowanie i wzmacnianie powiązań, relacji, współpracy, 

interakcji między uczestnikami określonego przedsięwzięcia

K. Ornacka, Rola ewaluacji w 

pomocy społecznej, 2008, s.  28



1. Czy i w jakim stopniu analizowana ewaluacja budowała partnerstwo i 
poczucie współwłasności wśród personelu projektu, jego adresatów i 
innych interesariuszy?

2. Czy i w jakim stopniu analizowana ewaluacja przyczyniła się do poprawy 
wdrażania, realizacji i bieżącej jakości projektu?

3. Czy i w jakim stopniu analizowana ewaluacja przyczyniła się do 
poprawiania planów działania projektu?

4. Czy i w jakim stopniu analizowana ewaluacja przyczyniła się do lepszego 
poznania tego typu interwencji publicznych?

5. Czy i w jakim stopniu analizowana ewaluacja została wykorzystana do 
rozliczenia projektodawców i wzmocnienia ich odpowiedzialności za 
wyniki projektu?

Ile ewaluacji jest w ewaluacji? Analiza ewaluacji na podstawie 
jej funkcji wg koncepcji Karola Olejniczaka et al.

Na podstawie tych pięciu pytań można stworzyć analogiczną 
skalę ewaluacyjności, jak w przypadku celów wymienionych 
przez Pattona (slajdy 13 i 14)



Ewaluacja a audyt, monitoring, badanie 
naukowe



Ewaluacja a monitoring i audyt. Porównanie w kontekście logiki 
projektu



Ewaluacja a monitoring i audyt – porównanie w kontekście 
podstawowego modelu 

Zasoby Działania Produkt

Bezpośredni wpływ projektu

Wpływ pośredni projektu

Wpływ pośredni projektu w 
dłuższym czasie

E
F
E
K
T
Y

AUDYT – kontrola projektu

MONITORING – kontrola projektu i wpływu bezpośredniego

EWALUACJA – ocena projektu i wpływu łącznego

Personel projektu 
oraz jego adresaci 
ich zasoby, 
potrzeby, 
problemy

Projekt 

• Audyt dotyczy prawidłowego wykorzystania zasobów w 
działaniach projektu

• Monitoring dotyczy realizacji planu projektu i osiągania 
bezpośredniego wpływu

• Ewaluacja dotyczy strategii, planu realizacji planu i jego 
wpływu bezpośredniego i pośredniego



Audyt, monitoring, ewaluacja, badanie naukowe - porównanie



Audyt, monitoring, ewaluacja, badanie naukowe cd.



Audyt, monitoring, ewaluacja, badanie naukowe cd.

K. Olejniczak, Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich, „Studia Regionalne i Lokalne”, 4(22), 2005

http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/555/2005_4_olejniczak.pdf


Czego się dowiedzieliśmy?

1. Jakość programu interwencji to nie to samo co jego wartość dla społeczeństwa

2. Ewaluacja to nie tylko systematyczny proces badania programów interwencji 
społecznych, ale też wyprowadzanie ocen na podstawie wyników tych badań

3. Poza oceną jakości i wartości programów interwencji ewaluacja ma też inne 
cele i funkcje – usprawnienie programu i jego realizacji, nadzór i stosowanie się 
do przepisów, rozwój wiedzy i wspieranie uczenia się

4. Ewaluacja tym się różni od audytu i monitoringu, że bada też skutki pośrednie i 
ostateczne programów interwencji, a nie tylko sprawdza prawidłowość 
wydatkowania środków i osiąganie bezpośredniej zmiany w uczestnikach

5. Ewaluacja nie jest tym samym co badanie naukowe programów interwencji, 
różnią ją cele i funkcje oraz silna orientacja na usprawnianie praktyki tych 
programów i szerzej polityki społecznej



Literatura i film z wykładem

• Maria Theiss, Historyczne źródła i czynniki rozwoju ewaluacji, w: B. 
Szatur-Jworska (red.), Ewaluacja w służbach społecznych, MCPS 2010

• Ryszard Szarfenberg, Zagadnienia terminologiczne, w: B. Szatur-
Jworska (red.), Ewaluacja w służbach społecznych, MCPS 2010

• Film z wykładem (2020/2021)

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/teksty/podrecznik_ips.pdf
http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/teksty/podrecznik_ips.pdf
https://youtu.be/H4W1jCuB_dk

