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Tematyka wykładu

1. Rozwój ewaluacji i organizacji ewaluacyjnych na świecie

2. Ewaluacja w Polsce z perspektywy cyklu międzynarodowych 
konferencji ewaluacyjnych oraz kongresów ewaluacyjnych PTE

3. Opis i wskaźniki dotyczące systemu ewaluacji polityki spójności UE 
w Polsce

4. Badania i ewaluacja systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce, 
czyli z czego wynikał niski poziom ewaluacji w okresie 2007-2013

5. Studia podyplomowe i warsztaty z ewaluacji oraz opis kwalifikacji, 
czyli profesjonalizacja środowiska ewaluatorów



Rozwój ewaluacji na świecie



Rok 2015 ONZ ustanowiła Rokiem EWALUACJI

Stowarzyszenia profesjonalnych 
ewaluatorów (Voluntary Organizations 
for Professional Evaluation, VOPE) na 
świecie Baza IOCE www.ioce.net

92 wydarzenia na całym świecie, w tym w 
Polsce XI Konferencja Ewaluacyjna (nr 62)

http://www.ioce.net/
http://www.ioce.net/
https://mymande.org/evalyear/international-year-of-evaluation-2015


Historia Międzynarodowej Organizacji na rzecz Współpracy w Ewaluacji 



Wizja: Ewaluacje są szeroko stosowane i 
prowadzą do podejmowania decyzji opartych na 
dowodach, skutecznej polityki, dobrego 
zarządzania i odgrywają istotną rolę w 
społeczeństwie obywatelskim

Wizja, misja, kontekst i cele strategiczne 
Międzynarodowej Organizacji na rzecz 
Współpracy w Ewaluacji (IOCE)

International Organization for 
Cooperation in Evaluation (IOCE) 
medium-term strategic plan 2020-2023

https://www.ioce.net/sites/default/files/user_files/ioce_strategic_plan_2020-2024_final.pdf


Przyrost organizacji profesjonalnych ewaluatorów (OPE) na świecie 1979-2013

Liczba państw z OPE zweryfikowanymi:

Liczba krajowych OPE zweryfikowanych:

Liczba międzynarodowych OPE :

Liczba regionalnych OPE :

Łączna liczba OPE zweryfikowanych:

Liczba lokalnych OPE :

Prezentacja Jima Rugha z IOCE na XI Konferencji Ewaluacyjnej

Liczba regionalnych, krajowych i międzynarodowych VOPE wzrosła z 15 w 1999 r. do 177 na koniec 2018 r. VOPE 
działają się w 137 krajach. Wliczając VOPE subnarodowe, krajowe, regionalne i międzynarodowe, łącznie 145 
VOPE ze 103 krajów zarejestrowało się w internetowym katalogu VOPE IOCE (Plan strategiczny IOCE 2020)

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewaluacja/teksty/IOCE2015.pdf
https://www.ioce.net/sites/default/files/user_files/ioce_strategic_plan_2020-2024_final.pdf


Międzynarodowe Konferencje Ewaluacyjne (od 2005 r.) 
oraz Kongresy Ewaluacyjne (od 2015 r.) w Polsce



Pierwsza konferencja 
ewaluacyjna odbyła się w 
2005 r., ostatnia w 2019, 
kolejna w maju 2021 r.

Dostęp do materiałów z 
konferencji, które już się 
odbyły

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/archiwalne-strony-konferencji-ewaluacyjnej/


XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna (grudzień 2019)

• Wystąpienia plenarne 
• Dr Erich Unterwurzacher, Rozliczenie, Duże Projekty i Wdrażanie Programów 

III, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska: 
Przyszłość zreformowanej Polityki Spójności w kontekście nowych 
uwarunkowań.

• Prof. John Bachtler, Dyrektor Centrum Badań Polityk Europejskich : Robić 
więcej za mniej? Wyzwania dla Polityki Spójności w latach 2021–27

• Prof. Jarosław Górniak – kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i 
Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie: Czy nadchodzi kryzys ewaluacji polityk 
publicznych?

• Panel plenarny: Quo vadis ewaluacjo? Modele rozwoju systemów 
ewaluacji. Przyszłość ewaluacji w ramach Polityki Spójności 2021+

http://www.ewaluacja.gov.pl/strony/xiii-miedzynarodowa-konferencja-ewaluacyjna/

http://www.ewaluacja.gov.pl/media/83137/Prezentacja_prof_gorniak.pdf
http://www.ewaluacja.gov.pl/media/83138/Quo_adis_Tomasz_Kot.pdf
http://www.ewaluacja.gov.pl/strony/xiii-miedzynarodowa-konferencja-ewaluacyjna/


XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna – panele w drugim dniu 

• Znane metody, nowe wykorzystanie w ewaluacji Polityki Spójności UE
• Qualitative comparative analysis (QCA) w ewaluacji 
• Metody projektowania usług (design thinking, service design) jako element wspierający ewaluację i evidence

based-policy
• Metody badawcze foresightu i możliwości ich wykorzystania w ewaluacji 
• Netnografia (etnografia wirtualna) w ewaluacji 

• Jak "uchwycić nieuchwytne"? Monitoring i ewaluacja nowych celów strategicznych z 
wykorzystaniem dostępnych klasyfikacji statystycznych
• Dorobek studiów eksperymentalnych projektu „Statystyka dla polityki spójności”
• Metodyka ewaluacji potencjału badawczo-rozwojowego KIS (metody DEA i wzorca rozwoju Hellwiga)
• Ocena potencjału internacjonalizacji KIS z wykorzystaniem klasyfikacji towarowych (CN) i sektorowych (PKD) 
• Statystyka wydatków rozwojowych 

• Policy-lab - rola ewaluacji w projektowaniu usług publicznych
• GOVLAB better public services 
• KENNISLAND researches and designs social progress 
• PDR
• inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów

http://www.ewaluacja.gov.pl/strony/xiii-miedzynarodowa-konferencja-ewaluacyjna/prezentacje/

http://www.ewaluacja.gov.pl/strony/xiii-miedzynarodowa-konferencja-ewaluacyjna/prezentacje/


XI Konferencja Ewaluacyjna 
(2015, wpisana w obchody 
Roku Ewaluacji ONZ)



http://www.konferencja-ewaluacja.pl/2015/warsztaty_program.html


III Kongres Ewaluacyjny „Ewaluacja Jako przekraczanie granic” (2021)

Z prezentacji Helen Simons: kluczowe wartości ewaluacji demokratycznej

http://pte.org.pl/2021/09/10/iii-miedzynarodowy-kongres-ewaluacji-ewaluacja-jako-przekraczanie-granic-22-pazdziernika-2021r-on-line/


II Kongres Ewaluacyjny (2017)

Strona kongresu

Pełny program

Tematy wystąpień
• „Nowi aktorzy i nowe obszary w ewaluacji”
• „Ewaluacja edukacyjna -ciernista droga do 

społecznej arkadii”
• „Przedstawienie platformy EPALE -elektronicznej 

platformy na rzecz uczenia się dorosłych w 
Europie” 

Tematy Paneli
• Ewaluacja w obszarze bezpieczeństwa
• Ewaluacja w edukacji osób dorosłych 
• Ewaluacja w obszarze kultury 
• Ewaluacja w edukacji osób dorosłych
• „O czym powinni porozmawiać ewaluatorzy -

refleksje nad ewaluacją w oparciu o analizę 
raportów dot. wdrażania EFS w Polsce”

• „Ewaluacja zrównoważonego rozwoju,czyli
ewaluator w antropocenie”

Panel najbardziej związany z polityką społeczną

http://pte.org.pl/2017/09/10/ii-ogolnopolski-kongres-ewaluacji/
http://pte.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Program-II-Kongresu-Ewaluacyjnego-20.10.2017.pdf


I Ogólnopolski Kongres Ewaluacji odbył się w 
2015 r.

Tematy warsztatów Tematy wystąpień

Strona Kongresu

http://pte.org.pl/kongres/


System ewaluacji polityki spójności w Polsce



System ewaluacji polityki spójności – liczba zatrudnionych

Źródło: Rocznik ewaluacji 2014

Źródło: Rocznik ewaluacji 2016

• W 2016 roku we wszystkich 
jednostkach ewaluacyjnych 
zajmujących się prowadzeniem 
działalności ewaluacyjnej polityki 
spójności pracowało 121 osób. To 
dużo mniej niż w roku 2015 (158) i 
2014 (188). 

• Kurczenie się potencjału osobowego 
ewaluacji w ramach administracji 
można tłumaczyć częściowo 
zmianami strukturalnymi w systemie 
ewaluacji, polegającymi m.in. na 
połączeniu jednostek ewaluacyjnych 
dla EFRR i EFS.

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/o-ewaluacji/publikacje-o-ewaluacji/#/domyslne=1


2007-2013

2014-2020

Jednostki organizacyjne w systemie ewaluacji funduszy UE w Polsce

W ramach systemu ewaluacji polityki spójności w 2014 roku działało 57 
jednostek ewaluacyjnych ulokowanych w Instytucjach zarządzających, 
Pośredniczących, Pośredniczących II stopnia oraz Wdrażających.

Źródło: Rocznik ewaluacji 2014 i 2016



Badania w ramach systemu 
ewaluacji polityki spójności

www.ewaluacja.gov.pl
Źródło: Rocznik ewaluacji 2014

Źródło: Rocznik ewaluacji 2016
W 2014 roku zrealizowano 121 badań 
ewaluacyjnych oraz rozpoczęto pracę nad 
kolejnymi 21 badaniami. 

http://www.ewaluacja.gov.pl/
http://www.ewaluacja.gov.pl/media/63113/Rocznik_ewaluacji_2016.pdf


Źródło: Prezentacja wprowadzająca do spotkania Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020, Grupy Sterującej Ewaluacją PO 
WER oraz przedstawicieli sieci KOT-ROT 2019

https://www.ewaluacja.gov.pl/media/79599/Podsumowanie_dzialan.pdf


Ewaluacja polityki spójności w okresie 2014-2020
• W okresie 2014-2020 następuje zwiększenie roli ewaluacji w procesie zarządzania 

programami operacyjnymi (PO) wdrażanymi w ramach polityki spójności

• Głównym celem jest zwiększenie roli i użyteczności ewaluacji w procesie 
decyzyjnym oraz zwiększenie transparentności polityki 
• Zwiększenia poziomu integracji procesu ewaluacji z procesem programowania i wdrażania PO,

• Podniesienia poziomu jakości procesu ewaluacji, w tym w szczególności wiarygodności i 
użyteczności badań ewaluacyjnych.

• Integracja procesu ewaluacji z programowaniem i wdrażaniem programów polegać 
ma na ścisłej koordynacji działań analityczno-badawczych z procesem decyzyjnym 
oraz stworzeniu ram organizacyjno-instytucjonalnych. Ważna rola planu ewaluacji

• Istotną zmianą w ewaluacji polityki spójności w okresie 2014-2020 są bardziej 
rygorystyczne wymagania w zakresie stosowanego podejścia metodologicznego

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 z 
2015 r., Wersja zaktualizowana z 2018 r.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9318/wytyczne_090915_final.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/64971/Wytyczne_w_zakresie_ewaluacji_final_2018.pdf


Zmiany prawne wzmacniające rolę centrum ewaluacyjnego w ewaluacji 
polityki spójności z perspektywy 2014 r.

Tomasz Kot, Mocne i słabe strony procesu ewaluacji Pożądane kierunki zmian na lata 2014-2020, 2014

https://docplayer.pl/13322141-Mocne-i-slabe-strony-procesu-ewaluacji-2007-2013-pozadane-kierunki-zmian-na-lata-2014-2020.html


Badania i ewaluacja systemu ewaluacji 
polityki spójności w Polsce



Mocne i słabe strony ewaluacji w Polsce (stan na 2014 r.)

Słabe strony

Tomasz Kot, Mocne i słabe strony procesu ewaluacji Pożądane kierunki zmian na lata 2014-2020, 2014

Główne pytania

https://docplayer.pl/13322141-Mocne-i-slabe-strony-procesu-ewaluacji-2007-2013-pozadane-kierunki-zmian-na-lata-2014-2020.html


Jakość ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013)

Źródło: Jak ewaluowano PO KL? Czyli kilka refleksji nad ewaluacją EFS w Polsce, prezentacja na 
XII Konferencji Ewaluacyjnej, 2017

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewaluacja/teksty/agrotec2017.pdf


Kluczowe wyzwania dla ewaluacji na podstawie metaanaliz 
ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013)

Źródło: Jak ewaluowano PO KL? Czyli kilka refleksji nad ewaluacją EFS w Polsce, prezentacja na 
XII Konferencji Ewaluacyjnej, 2017

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewaluacja/teksty/agrotec2017.pdf


Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych… 2019

https://www.ewaluacja.gov.pl/media/79605/Metaanaliza_wynikow_badan_ewaluacyjnych_dotyczacych_oceny_wsparcia_z_EFS.pdf


Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych… 2019

https://www.ewaluacja.gov.pl/media/79605/Metaanaliza_wynikow_badan_ewaluacyjnych_dotyczacych_oceny_wsparcia_z_EFS.pdf


Problemy z ewaluacją w Polsce – wyniki badań przed 2014 r. dotyczących ewaluacji 
w zakresie regionalnych programów operacyjnych

Tomasz Kupiec, Wykorzystanie wiedzy przez administrację
– mechanizmy nadzoru obywatelskiego, 2016

https://www.academia.edu/15848411/Co_mo%C5%BCemy_zrobi%C4%87_by_zwi%C4%99kszy%C4%87_poziom_wykorzystania_ewaluacji_wnioski_z_badania_Instytucji_Zarz%C4%85dzaj%C4%85cych_Regionalnymi_Programami_Operacyjnymi_2007-2013
https://www.academia.edu/15848411/Co_mo%C5%BCemy_zrobi%C4%87_by_zwi%C4%99kszy%C4%87_poziom_wykorzystania_ewaluacji_wnioski_z_badania_Instytucji_Zarz%C4%85dzaj%C4%85cych_Regionalnymi_Programami_Operacyjnymi_2007-2013


Bariery zastosowania ewaluacji (badania jednostek ewaluacyjnych w regionach)

Tomasz Kupiec, Program evaluation use and its mechanisms: The case of 
Cohesion Policy in Polish regional administration 2015

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3d279f2f-a322-4b52-a36a-e79864f8660d/c/zp33-5.pdf


Przyczyny niskiej jakości badań ewaluacyjnych

Piotr Stronkowski, Ewaluacja polityki spójności w Polsce z perspektywy ewaluatora. Doświadczenia i 
perspektywy w: Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w latach 2014-2020, 2016

http://www.ewaluacja.gov.pl/media/31846/nwepo.pdf#page=170


Studia podyplomowe z ewaluacji –
przykładowe programy



Studia podyplomowe w zakresie ewaluacji, przykład programu 1



Studia podyplomowe w zakresie ewaluacji, przykład programu 2



Zamówienie na cykl warsztatów „Akademia Ewaluacji”, czyli finansowanie studiów ewaluacyjnych z 
środków UE (prowadzone przez EUROREG UW od 2008 r., w 2016 r. była to VIII edycja)

Cytat z dokumentacji przetargowej

Program Akademii Ewaluacji 2016

https://miir.bip.gov.pl/fobjects/download/163374/zal_1_sopz_49kr16-pdf.html
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/26935/Harmonogram.pdf


Przykład krótkiego programu zagranicznego: BB Summer 
Schools of evaluation in social policies 2021

“Real-world evaluation” refers to the idea that evaluations 
take place under budget, time, data, and political constraints
(see Bamberger & Mabry 2019). These constraints are at the 
core of the summer school.

https://www.euro.centre.org/events/detail/4048
https://edge.sagepub.com/system/files/bamberger_realworld_3e_online_appendix_proof_final_0.pdf


Profesjonalizacja środowiska ewaluatorów prace nad opisem kwalifikacji

Cytaty z formularza roboczego Opisywanie kwalifikacji rynkowej (wersja z 2020 r.)

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej 
„Przeprowadzanie ewaluacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (wrzesień 2021)

http://pte.org.pl/profesjonalizacja-srodowiska-ewaluatorow/
https://kwalifikacje.gov.pl/68-ogloszenia/zakonczone-konsultacje-wnioskow-o-wlaczanie-kwalifikacji-do-zsk/1137-przeprowadzanie-ewaluacji
https://kwalifikacje.gov.pl/68-ogloszenia/zakonczone-konsultacje-wnioskow-o-wlaczanie-kwalifikacji-do-zsk/1137-przeprowadzanie-ewaluacji


Czego się dowiedzieliśmy? Podsumowanie
• Ewaluacja na świecie dynamicznie się rozwija od lat 70. czego wskaźnikiem jest przyrost krajowych i 

międzynarodowych organizacji profesjonalnych ewaluatorów, a także rok 2015 ustanowiony przez ONZ 
międzynarodowym rokiem ewaluacji z wydarzeniami na całym świecie

• Ewaluacja w Polsce rozwija się instytucjonalnie od okresu wejścia Polski do Unii Europejskiej, czego 
wskaźnikiem są kolejne konferencje ewaluacyjne wokół ewaluacji funduszy spójności

• O konsolidacji polskiej ewaluacji świadczy powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego w 2000 r., które 
przygotowało Standardy Ewaluacji (2008 r.), a od 2015 r. organizuje kongresy ewaluacyjne

• Ewaluacja w Polsce została zorganizowana głównie przy planowaniu i realizacji polityki spójności UE w Polsce, 
czego wskaźnikiem jest powoływanie Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej oraz takich jednostek przy programach 
operacyjnych

• Ewaluacje programów i projektów finansowych w Polsce przez UE były słabej jakości w latach 2007-2013, co 
wyjaśniano barierami zarówno po stronie zamawiających ewaluacje (zbyt szerokie zakresy ewaluacji, za małe 
budżety, niskie kompetencje), jak i po stronie ewaluatorów (niskie kompetencje, nieadekwatne metody)

• Razem z ewaluacją w praktyce powstawały w Polsce studia podyplomowe ewaluacji oraz cykle warsztatów o 
charakterze edukacyjnym i szkoleniowym. Zajęcia w ramach tych form koncentrują się na wprowadzeniu do 
teorii ewaluacji, jej metodologii oraz zastosowaniom gównie w kontekście realizacji projektów 
finansowanych z funduszy UE

• Kolejny okres finansowy UE w latach 2021-2027 przyniesie nowe doświadczenia działania systemu ewaluacji 
polityki spójności UE. Postępować będzie dalszy rozwój polskiego środowiska profesjonalnych ewaluatorów
reprezentowanego przez PTE. W obszarze zawodowym powstanie zapewne druga wersja standardów 
ewaluacji z 2008 r. oraz zostaną przyjęte kwalifikacje pn. „Przeprowadzanie ewaluacji”. W obszarze nauki być 
może powstanie czasopismo naukowe poświęcone ewaluacji. Odbywać się będą kolejne konferencje i 
kongresy ewaluacyjne



Literatura i film z wykładem

• Tomasz Kupiec, Użyteczność ewaluacji jako narzędzia zarządzania 
regionalnymi programami operacyjnymi,  Studia Regionalne i Lokalne, 
2(56), 2014

• Tomasz Kupiec, Co możemy zrobić by zwiększyć poziom wykorzystania 
ewaluacji? – wnioski z badania Instytucji Zarządzających Regionalnymi 
Programami Operacyjnymi 2007-2013, w: Wykorzystanie wiedzy przez 
administrację – mechanizmy nadzoru obywatelskiego, 2015

• Film z wykładem (rok akademicki 2020/2021)

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-dfe2e0e9-403c-47d3-ae46-00412004c518/c/2014_2_kupiec.pdf
http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewaluacja/teksty/kupiec2015.pdf
https://youtu.be/18oDdeKPUcE

