
Ewaluacja w polityce 
społecznej

Ewaluacja oparta na teorii projektu
Dr hab. Ryszard Szarfenberg

(były) Instytut Polityki Społecznej UW

rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/dzienne/

Rok akademicki 2021/2022

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/dzienne/


Plan wykładu
1. O znaczeniu teorii przyczynowo-skutkowej w ewaluacji już 

wspominaliśmy na wykładzie 6 dotyczącym badania skuteczności (slajdy 
5-8), ale wykład skupiał się głównie na kontrfaktycznych schematach 
badania skutków, a nie na badaniu mechanizmu, który do nich 
doprowadził

2. Ewaluacja oparta na teorii  w podejściach do ewaluacji: od pseudo-
ewaluacji, przez quasi-ewaluację (tu zostaje zaliczona ewaluacja oparta 
na teorii programu, projektu), do ewaluacji prawdziwej i pełnej

3. Mediatory i moderatory między produktem projektu, a jego ostatecznymi 
skutkami, czyli zalety analizy mediacyjnej

4. Teoria problemu a teoria projektu, teoria wdrażania a teoria zmiany
5. Przykłady prostych i złożonych teorii programów i projektów
6. Podejście linearne i nielinearne w ewaluacji opartej na teorii i modelach 

działania i zmiany



Teoria przyczynowo skutkowa problemu, 
polityki, programu, projektu w ewaluacji 



Wykład nr 6 dotyczył badania wpływu projektu, przypomnienie jednego ze slajdów, na którym była mowa 
o teorii zmiany

Wykład nr 6 nie skupiał się jednak na zagadnieniu teorii zmiany w ewaluacji, ale na tym, jak zidentyfikować 
skutki produktów dostarczonych odbiorcom w kontrfaktycznym ujęciu eksperymentalnym, co pozostawiało bez 
odpowiedzi pytanie, dlaczego interwencja działa lub nie działa



Andras Kaszap, Jan-Philipp Kramer, Rafał Trzciński,  Zastosowanie analizy kontrybucji jako podejścia ewaluacji 
opartej na teorii w ewaluacji ex post wsparcia dla dużych przedsiębiorstw w ramach programów Polityki Spójności 
UE 2007-2013, w: Ewaluacja oparta na teorii…, PARP 2017



Ewaluacja oparta na teorii w podejściach do ewaluacji

• W jednej z publikacji* wyróżniono 23 podejścia do ewaluacji, 
podzielone one zostały na kilka kategorii

• Pseudo-ewaluacje (7 podejść, np. badania prowadzone pod wpływem 
polityki)

• Quasi-ewaluacje (8 podejść, np. podejście eksperymentalne i quasi-
eksperymentalne, ewaluacja oparta na teorii projektu omówiona poniżej)

• Ewaluacje nastawione na doskonalenie i rozliczalność (3 podejścia, w tym 
podejście CIPP omówione na kolejnym wykładzie)

• Ewaluacje nastawione na cele społeczne i rzecznictwo (4 podejścia)

• Ewaluacje eklektyczne (2 podejścia)

*D. L. Stufflebeam, C. L. S. Coryn, Evaluation Theory, Models, and Applications, 2014



Koncepcje powiązań projektu (programu, polityki) z wynikami (skutkami)

Projekt Wynik

Projekt
Wynik 

ostateczny

Bezpośredni 
wpływ

Mediator

Wpływ 
zapośredniczony

Czy są projekty, które osiągają wyniki 
bezpośrednio? Wywieranie wpływu na 
zachowania zawsze są zapośredniczone poprzez 
bodźce (np. kary, nagrody, kazania)

Projekt
Wynik 

ostateczny

Mediator 1

Mediator 2

Koncepcja wpływu 
bezpośredniego i jej 
ograniczenia

Koncepcja wpływu 
pośredniego z 
jednym mediatorem

Koncepcja wpływu 
pośredniego z 
wieloma mediatorami 
i moderatorami

Mediator: czynnik na 
który należy 
oddziałać, aby 
osiągnąć wynik 
ostateczny

Moderator: czynnik 
zewnętrzny, który 
wpływa na siłę 
oddziaływania 
projektu w relacji 
projekt - mediator lub 
mediator - wynik

Moderator 1 Moderator 2

S I. Donaldson, Program Theory-Driven Evaluation Science: Strategies and 
Approaches, 2007

Dwie ścieżki oddziaływania projektu 
na wynik ostateczny



Martin Huber, Disentangling policy effects into causal channels, IZA World of Labor, 2016

• Analiza mediacyjna określonego 
skutku polityki pozwala lepiej 
zrozumieć, dlaczego określone 
interwencje w ramach polityki są 
skuteczne lub nieskuteczne.

• Analiza mediacyjna ukierunkowana na 
kanały przyczynowe efektu polityki 
prawdopodobnie zaowocuje lepszym 
doradztwem w zakresie polityki, 
szczególnie w odniesieniu do 
optymalnego projektowania różnych 
elementów interwencji.

• Analiza kanałów przyczynowych 
pomaga zrozumieć te aspekty 
interwencji, których skuteczność 
wydaje się szczególnie interesująca 
(tj. bardziej istotna niż innych 
aspektów).

Analiza mediacyjna, czyli rozkładanie mechanizmu wpływu interwencji na kanały bezpośredni i pośredni

Komentarz. Na poprzednim slajdzie ujęcie bezpośrednie i pośrednie potraktowałem 
jako alternatywne, a tu widzimy zastosowanie ich obu

https://wol.iza.org/articles/disentangling-policy-effects-into-causal-channels/long


Moderator: wpływa na kierunek i/lub siłę relacji 
pomiędzy produktem projektu i jego skutkiem 
(modyfikator efektu) 

Mediator: zmienna w ramach ścieżki przyczynowej pomiędzy 
produktem projektu a jego skutkiem. Produkt projektu wpływa 
na mediator, który z kolei wpływa na skutek

Produkt projektu Skutek projektu

Mediator

Moderator 
+ produkt 

Czynnik zakłócający (confounder) jest przyczyną zarówno 
wpływającą na projekt i jego produkt, jak i na jego skutek, np. 
płeć odbiorców 

Czynnik zakłócający

Narzędzie do tworzenia schematów DAG www.dagitty.net

Ujęcie integrujące oparte na wykresach DAG (Causal Directed Acyclic Graphs) uwzględniają również 
czynniki zakłócające

http://www.dagitty.net/


Teoria projektu a teoria problemu

Problem, który 
ma rozwiązać 

projekt

Czynnik 1 
zwiększający 

problem

Czynnik 2 
zmniejszający 

problem

Czynnik 3 
zmniejszający 

problem

Teoria problemu

Projekt 
oddziaływania na 

czynniki 1 i 2

Teoria projektu

Teoria problemu opisuje zależność między czynnikami wpływającymi na problem (zwiększająco lub zmniejszająco) a samym problemem.
Na kolejnych slajdach mowa o wynikach projektu, które w kontekście tego schematu należy interpretować jako stany znaczącego 
zmniejszenia lub całkowitego usunięcia problemu poprzez odziaływanie na czynniki zwiększające i zmniejszające problem.
Teoria projektu opisuje zależność między działaniami (produktami) projektu a czynnikami wpływającymi na problem, czyli na schemacie 
oddziaływania destymulujące (zmniejszające) czynnik 1 oraz stymulujące (zwiększające) czynnik 2. 

Produkt 2

Inne niż projekt 
czynniki 

wpływające



Miejsce teorii zmiany w logice projektu społecznego

Pośrednie 
wyniki projektu

Produkt projektu
Nakłady na 

projektTeoria 
zmiany

Działania / 
interwencja

Przygotowanie projektu

Realizacja projektu

Ostateczne 
wyniki 

projektu Teoria 
zmiany

M. Koopman i in red., Performance Measurement in the Dutch Social
Rented Sector, 2008, s. 20. Modyfikacje R.S.

Definicja teorii zmiany: „Sposób opisania zbioru założeń, które wyjaśniają zarówno mini-etapy prowadzące do 
osiągnięcia długoterminowego celu, jak i połączenia między działaniami interwencji lub programu a rezultatami, 
które występują na każdym z analizowanych etapów” za: Andras Kaszap, Jan-Philipp Kramer, Rafał Trzciński,  
Zastosowanie analizy kontrybucji jako podejścia ewaluacji opartej na teorii…



Philip Davies, Stosowanie metod mieszanych w ewaluacji na potrzeby kształtowania polityk publicznych, w: A. Haber, Z. Popis 
(red.), (R)ewaluacja Poszukiwanie nowych metod oceny efektów, 2013



Podejście oparte na teorii w powiązaniu z całością zagadnień ewaluacji polityki społecznej

Philip Davies, Stosowanie metod mieszanych w ewaluacji na potrzeby kształtowania polityk publicznych, w: A. 
Haber, Z. popis (red.), (R)ewaluacja Poszukiwanie nowych metod oceny efektów, 2013



Przykłady prostych i złożonych teorii 
programów i projektów społecznych



Przykłady prostych teorii zmiany

Kampania 
medialna na 

temat zdrowego 
żywienia

Wzrost wiedzy i 
świadomości  w 
społeczeństwie

Zdrowsza dieta

Szkolenie 
zawodowe

Poprawa 
sytuacji 

materialnej

Kwalifikacje 
zawodowe

Umiejętności 
poszukiwania 

pracy

Motywacja do 
pracy

Lepsza praca

P. R. Rossi, M. W. Lipsey, H. E. Freeman, Evaluation: A Systematic

Approach, 2004, s. 143

Teoria zmiany w 
projekcie kampanii 
medialnej

Teoria zmiany w 
projekcie szkolenia 
zawodowego

Wynik pośredni Wynik ostateczny

Wyniki pośrednie 1

Wynik pośredni 2 Wynik ostateczny



Przykłady prostych teorii zmiany cd.

Lekcje matematyki 
wspomagane 

komputerowo w 
szkole średniej

Praktyczne 
umiejętności 

życiowe

Zmniejszone koszty 
systemu 

edukacyjnego

Wzrost wiedzy 
matematycznej 

uczniów

Wzrost umiejętności 
komputerowych 

uczniów

Zmniejszenie liczby 
nauczycieli

Rossi, Lipsey, Freeman… 2004, s. 143

Teoria zmiany w 
projekcie innowacji w 
lekcjach matematyki

Wyniki pośrednie

Wyniki ostateczne



Przykładowa teoria zmiany dla programu typu budowanie społeczności

Wyniki wstępne Wyniki wczesne Wyniki pośrednie Wyniki ostateczne

Sformowanie rady 

społeczności i 

rozpoczęcie jej 

działalności

Rozpoznanie i 

potwierdzenie  zasobów 

społeczności

Sformułowanie 

programu budowy 

społeczności

Wzrost uczestnictwa i 

współpracy w 

społeczności

Realizacja projektów 

lokalnych

Stworzenie kapitału 

społecznego

Stworzenie wewnętrznych 

i zewnętrznych kanałów 

informacyjnych

Ustanowienie relacji 

społeczność-metropolia

Kumulacja zasobów i 

przeznaczenie ich na 

realizację celów

Stworzenie, 

rozbudowanie, 

zreformowanie  instytucji 

i systemów

Tożsamość i duma 

członków społeczności

Bezpieczeństwo i 

ochrona

Silne instytucje i usługi 

wysokiej jakości

Nowe możliwości 

ekonomiczne

Rozwój rodzin i 

młodzieży



• Wyszkolony 
personel

• Mentorzy dla 
wolontariuszy

• Partnerzy w 
społeczności

• Materiały 
szkoleniowe

• Finanse
• Przestrzeń 

biurowa
• Materiały 

eksploatacyjne

Dostarczanie 
szkoleń i 
możliwości dla 
przywództwa

Dostarczanie 
stałego 
wsparcia / 
mentoringu

Dostarczanie 
usług 
społecznościowy
ch / możliwości 
uczenia się

• Liczba 
obsłużonych 
ludzi

• Liczba godzin 
udzielonych 
usług

• Liczba 
obsłużonych 
ludzi

• Liczba godzin 
udzielonych 
usług

• Liczba 
obsłużonych 
ludzi

• Liczba godzin 
udzielonych 
usług

• Uczestnicy 
nabywają 
umiejętności 
rozwiązywania 
problemów i 
przywódcze

• Wzrasta 
świadomość 
uczestników co do 
różnic kulturowych i 
indywidualnych

Wzrost wiedzy 
uczestników dot. spraw 
społeczności i wzrost 
zaangażowania w pracę 
na rzecz społeczności

• Uczestnicy 
komunikują się 
skutecznie w 
zróżnicowanych 
zespołach

• Uczestnicy wykazują 
zwiększone 
umiejętności 
społeczne

• Uczestnicy wykazują 
zwiększone 
umiejętności 
przywódcze

• Uczestnicy mają 
poczucie 
skutecznej 
pracy w 
zróżnicowanych 
zespołach

• Uczestnicy są 
aktywni w 
swojej 
społeczności

• Społeczności są 
silne i żywotne 
(wyższe 
zatrudnienie, 
mniej przestępstw, 
mniej ubóstwa)

• W społecznościach 
wzrasta 
wolontariat i 
przekonanie o tym, 
że społeczność jest 
nasza

Nakłady Działania Produkt Wyniki bezpośrednie Wyniki pośrednie
Wyniki w 

długim okresie
Wpływ na 

społeczność

Model logiczny interwencji społecznościowej

Program theories and logic models, Wilder Research Center, 2005, s. 5



Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020. Raport końcowy 2021



Podejście linearne i nielinearne w ewaluacji 
opartej na teorii i modelach działania i zmiany



Zintegrowana ewaluacja realizacji i osiągania wyników projektu w 
podejściu linearnym

Projekt i jego 
uzasadnienie

Realizacja 
projektu

Interwencja 
(produkt)

Przyczyny 
(mediatory i 
moderatory)

Wyniki

Sukces / porażka 
implementacji i 

realizacji

Sukces / porażka 
teorii działania

Sukces / porażka 
teorii zmiany

H.-T. Chen, Theory-Driven Evaluation, w: S. Mathison red., 
Encyclopedia of Evaluation, 2005, s. 417

Ewaluacyjna interpretacja informacji uzyskanych 
o realizacji projektu, np. nie udało się zrealizować 
jednego z modułów projektu, realizacja jednego z 
modułów przebiegała z licznymi trudnościami

Ewaluacyjna interpretacja informacji uzyskanych o wpływie 
produktów projektu, np. nie udało się uzyskać wpływu na 
mediator, wpływ na mediator był mniejszy niż zakładano, 
wpływ mediatora na wynik ostateczny nie wystąpił, wpływ 
mediatora na wynik ostateczny był za mały



Organizacja realizująca

Realizatorzy

Organizacje powiązane oraz 
partnerzy w społeczności

Kontekst otoczenia

Katalog usług i 
procedury  ich 

udzielania

Grupy docelowe

MODEL DZIAŁANIA

Interwencja Determinanty Wyniki

MODEL ZMIANY

Realizacja programu

Środowisko
Zasoby

H.-T. Chen, Program Theory, w: S. Mathison red., 
Encyclopedia of Evaluation, 2005, s. 341

Koncepcja teorii 
projektu –
podejście 
nielinearne

Projekt

• Możliwe 
porażki/sukcesy 
modelu działania

• Możliwe 
porażki/sukcesy 
realizacji 

• Możliwe 
porażki/sukcesy 
modelu zmiany



Czego się dowiedzieliśmy? Podsumowanie

1. Kontrfaktyczne badanie skutków programów (wykład 6), projektów 
społecznych nie jest tym samym, co ewaluacja oparta na teorii

2. Teorie przyczynowo-skutkowe w ewaluacji mają strukturę złożoną z 
zależności bezpośrednich i pośrednich

3. Łączne ujmowanie zależności przyczynowych bezpośrednich i pośrednich 
(mediatory) między projektem i jego produktem a skutkami, 
uwzględniające moderatory i czynniki zakłócające ułatwiają schematy 
DAG

4. Teoria problemu nie jest tym samym co teoria projektu, a teoria 
wdrażania nie jest tym samym co teoria działania i teoria zmiany

5. Ewaluacja oparta na teorii służy do oceny sukcesów lub porażek polityki 
społecznej w ujęciu linearnym i nielinearnym (model działania i model 
zmiany oraz realizacja projektu w kontekście zasobów i otoczenia)



Literatura obowiązkowa i film z wykładem

• Andras Kaszap, Jan-Philipp Kramer, Rafał Trzciński,  Zastosowanie 
analizy kontrybucji jako podejścia ewaluacji opartej na teorii w 
ewaluacji ex post wsparcia dla dużych przedsiębiorstw w ramach 
programów Polityki Spójności UE 2007-2013, w: Ewaluacja oparta na 
teorii…, PARP 2017

• Film z wykładem (powyższa prezentacja została zaktualizowana w 
stosunku do tej przedstawionej na wykładzie, szczególnie w pierwszej 
części)

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/teksty/trzcinski2017.pdf
https://youtu.be/1O8-a9g-LoQ

