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Executive summary
1. Użytecznośd poprawia jakośd rządzenia
Informacje o użyteczności interwencji wspierają jakośd działania administracji publicznej poprzez
podniesienie jej zdolności zaspokajania ważnych potrzeb społecznych, zwiększenie otwartości oraz
rozliczalności organów administracyjnych, podwyższenie stopnia partycypacji społecznej w
zarządzaniu oraz legitymizację podejmowanych działao. Ponadto informacje o użyteczności, jako
kryterium ewaluacyjnym mówiącym o szerokim spectrum konsekwencji interwencji publicznej, mogą
wspomóc sprawnościowy wymiar dobrego rządzenia.
2. Występuje wysokie zapotrzebowanie na informacje dotyczące użyteczności interwencji.
Potrzeby informacyjne administracji obejmują informacje o najszerszym wachlarzu istotnych
konsekwencji programów lub projektów finansowanych z funduszy unijnych. Dowodem na to może
byd częste wykonywanie ewaluacji na poziomie ex-ante dotyczących oceny potencjalnego
oddziaływania interwencji lub ewaluacji na poziomie ex-post informujących o szeroko pojętym
wpływie interwencji. Wiedza o realnie występujących, istotnych konsekwencjach może byd
wykorzystywana przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucje Pośredniczące. Pełni wtedy funkcje
poznawcze i rozwojowe. Wiedza ta przydatna jest także Instytucjom Zarządzającym, które chcą
otrzymad pełen obraz konsekwencji programu lub uzyskad informacje o kluczowym znaczeniu w
negocjacjach z przedstawicielami Komisji Europejskiej. W koocu odniesienie informacji o
konsekwencjach interwencji do obecnych problemów społecznych może byd przydatne szeroko
pojętej opinii społecznej i służyd funkcji rozliczeniowej.
3. Rzadkie badanie użyteczności interwencji.
W przeanalizowanych raportach ewaluacyjnych Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki,
Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko użytecznośd była jednym z najrzadziej
stosowanych kryteriów. W pewnej mierze wynika to z momentu przeprowadzenia analizy, w środku
perspektywy 2007-2013. Jednakże, z uwagi na to, że najczęściej badana w raportach była skutecznośd
interwencji, moment badania nie mógł byd jedyną przyczyną tak rzadkiego zastosowania kryterium
użyteczności w ewaluacjach. Innym powodem może byd fakt, że zleceniodawcy ewaluacji nie są
zainteresowani otrzymywaniem informacji o efektach nie zapisanych w celach interwencji, gdyż nie
chcą byd z efektów tych rozliczani. Postępowanie takie może wiązad się z niewystarczającym
naciskiem na funkcje poznawczą ewaluacji na rzecz jej funkcji rozliczeniowej.
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4. Problem z zastosowaniem definicji Komisji Europejskiej – potrzeba stworzenia metodologii
opartej na szerokim spektrum efektów interwencji.
Użytecznośd definiowana w dokumentach Komisji Europejskiej jako odniesienie wszystkich efektów
interwencji publicznej do potrzeb lub problemów wymagających rozwiązania (DG Budget, 2004) może Strona | 5
prowadzid do niewłaściwych operacjonalizacji w badaniach ewaluacyjnych. Najczęściej popełniane
błędy zidentyfikowane w metaanalizie raportów ewaluacyjnych polegają na zawężonym obrazie
użyteczności jako satysfakcji beneficjentów, trafności interwencji lub możliwości wykorzystania
wyników badao ewaluacyjnych. Uwzględniony zostaje w badaniach zwykle aspekt odniesienia do
występujących problemów społecznych, pominięty zostaje jednak wymiar szerokiego badania
konsekwencji interwencji. Wynika to z trudności w określeniu i zbadaniu wszystkich efektów
programu. Z uwagi koniecznośd dostarczania wiedzy o szerokim wachlarzu konsekwencji interwencji
publicznych oraz na występujące obecnie problemy z badaniem użyteczności zasadnym jest
stworzenie metodologii badawczej, której wykorzystanie pozwoli odpowiedzied na potrzeby
informacyjne interesariuszy interwencji.
5. Nowe ujęcie użyteczności.
W niniejszym raporcie zaproponowano ujęcie użyteczności jako bilansu istotnych konsekwencji
(korzyści i strat) interwencji w odniesieniu do aktualnego stanu problemów społecznych
stanowiących przedmiot interwencji lub ujawnionych w toku jej wdrażania. Korzystając z takiej
definicji użyteczności nie ma konieczności badania wszystkich efektów interwencji, a jedynie efekty
istotne z punktu widzenia interesariuszy programu. Ujęcie takie rozwiązuje tym samym problem
rozliczalności organów administracyjnych z efektów przypadkowych, które nie były ujęte w celach
interwencji, nie były intencją jej twórców i nie mogły byd antycypowane. Podkreśla także
dynamicznych charakter problemów społecznych, których nasilenie może ulec zmianie w toku
interwencji z przyczyn zewnętrznych wobec programu.
6. Założenia propozycji metodologicznej.
Z nowym ujęciem użyteczności jako kryterium ewaluacyjnego zaproponowana została metodologia
badao ewaluacyjnych oparta na użyteczności. Metodologia ta czerpie między innymi z podejścia
ewaluacji wolnej od celów (goal-free evaluation) rozwijanego z Stanach Zjednoczonych przez
Michaela Scrivena. Do najważniejszych elementów innowacyjnych, na jakich opiera się nowe
podejście należą:
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uznanie nowego ujęcia kryterium użyteczności, a co za tym idzie wprowadzenie pojęcia antyużyteczności (użyteczności ujemnej) na określenie interwencji, których bilans jest ujemny
oraz



zdystansowanie się od celów interwencji zapisanych z dokumentach programowych jako
zabiegu

metodologicznemu

służącemu

całościowemu

ujęciu

wszystkich

istotnych

konsekwencji interwencji.

7. Zalety stosowania metodologii opartej na użyteczności.
Do najważniejszych zalet stosowania metodologii opartej na użyteczności należą między innymi
wspieranie

dobrego

rządzenia,

możliwośd

zastosowania

w

przypadku

problematycznie

skonstruowanych interwencji, możliwośd zastosowania na różnych szczeblach administracyjnych,
wspieranie funkcji ewaluacji, możliwośd bezpośredniego porównania różnych interwencji, możliwośd
porównania różnych interwencji wykonywanych przez tą samą jednostkę

oraz intuicyjnośd

interpretacyjna wskaźnika użyteczności, umożliwiająca przejrzyste komunikowanie wyników badao
ewaluacyjnych interesariuszom.
8. Możliwe bariery w stosowaniu metodologii opartej na użyteczności.
Do głównych barier w stosowaniu metodologii opartej na użyteczności należą niska świadomośd
kryterium użyteczności w jednostkach zlecających badania ewaluacyjne, niewielki nacisk na kryteria
ewaluacyjne w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia, początkowy brak doświadczenia
badaczy w stosowaniu nowej koncepcji metodologicznej, możliwośd wydłużenia czasu trwania
badania i podniesienia jego kosztów oraz nacisk na funkcję rozliczeniową w postrzeganiu badao
ewaluacyjnych. Należy przy tym zaznaczyd, że ryzyko wystąpienia części z tych barier istnieje także
przy wyborze innych rodzajów metodologii ewaluacyjnej.
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Wprowadzenie
Celem raportu jest przedstawienie innowacyjnego podejścia badania ewaluacyjnego opartego o
badanie użyteczności.
W części pierwszej opisane zostały związki kryterium użyteczności interwencji publicznych z zasadą Strona | 7
dobrego rządzenia. Ponadto dostarczono argumentacji za tym, iż badanie użyteczności poprawia
jakośd rządzenia w organach administracji publicznej.
W części drugiej dokonano opisu dwóch podejśd stanowiących fundamentalną inspirację dla
proponowanej metodologii – użyteczności według Komisji Europejskiej oraz ewaluacji wolnej od
celów Michaela Scrivena.
W części trzeciej przedstawiono proponowane podejście, z uwzględnieniem zapożyczeo z dwóch
wskazanych powyżej źródeł. Szczególny nacisk położono na zaprezentowanie zestawu specjalnie
dobranych do proponowanej metodologii pytao badawczych dotyczących użyteczności. Osobne
podrozdziały poświęcono tematom ściśle związanym z badaniem użyteczności – diagnozie potrzeb
oraz badaniu efektów nieplanowanych interwencji.
W części czwartej zaprezentowano wnioski z przeprowadzonych badao dotyczących stosowania
kryterium użyteczności w dotychczasowym jego rozumieniu, wyznaczonym przez ustalenia Komisji
Europejskiej.
Częśd piąta poświęcona jest zalecanej procedurze badania użyteczności.
W części szóstej wskazano rekomendacje dla badaczy, zleceniodawców badao ewaluacyjnych oraz
Krajowej Jednostki Oceny. Rekomendacje mają w większości charakter uniwersalny, odnoszący się do
całości procesu zlecania, wykonywania i odbierania badao ewaluacyjnych, niemniej ich spełnienie
ułatwi stosowanie zaproponowanego w niniejszym raporcie podejścia.
W części siódmej wyliczono możliwości związane ze stosowaniem rekomendowanego podejścia i
procedury badawczej oraz wskazano bariery jego zastosowania.
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I. Użyteczność w kontekście dobrego rządzenia
Koncepcja dobrego rządzenia w ujęciu instytucjonalnym odnosi się do trzech typów aktorów – rządu
jako ustawodawcy, administracji jako wykonawcy oraz społeczeostwa jako uczestnika. W ujęciu
procesualnym odnosi się do postulatu współuczestnictwa tych trzech aktorów w procesie
sprawowania władzy, co ma gwarantowad wysoką jakośd rządzenia, rozumianą jako optymalne
połączenie konsensualnych procedur i pożądanych efektów. Komisja Europejska ( Commision of the
European Communities, 2001) wyróżnia pięd kryteriów dobrego rządzenia:


Otwartośd (openness) – a więc jawnośd i dobry dostęp do informacji publicznej oraz procedur
administracyjnych, transparentnośd instytucji paostwowych, wolnośd od korupcji;



Partycypacja (participation) - a więc współuczestnictwo społeczeostwa w procesie rządzenia
na każdym poziomie tego procesu (multilevel governance) i każdym etapie funkcjonowania
polityki publicznej (programowanie, implementacja, monitoring, ewaluacja), wspieranie
rozwoju społeczeostwa obywatelskiego, tworzenie podatnego gruntu dla kooperacji, a także
wkład na rzecz podniesienia kwalifikacji zasobów ludzkich;



Rozliczalnośd (accountability) - a więc polityczna odpowiedzialnośd za podejmowane decyzje,
szczególnie w zakresie polityk publicznych, jak również odpowiedzialnośd za zaniechanie
podejmowania czy też implementowania tychże decyzji. Ponadto klarowny podział
obowiązków i specyfikacja celów interwencji, co wiąże się z możliwością dokonywania
ewaluacji poprzez zewnętrzne organizacje, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji
pozarządowych.

Rozliczalnośd

to

także

możliwośd

zidentyfikowania

podmiotu

odpowiedzialnego za błędne decyzje oraz pociągnięcia go do tej odpowiedzialności;


Skutecznośd (effectiveness) - a więc postulat osiągania założonych rezultatów i oddziaływao,
takich, które spowodują zmniejszenie rozmiaru dostrzeżonego problemu lub złagodzenie
jego przebiegu. Postulat ten wiąże się z zagadnieniem potencjału paostwa (state capacity) do
wykonania stosownej interwencji;



Spójnośd (coherence) - a więc trwałośd instytucji i kumulatywny rozwój wiedzy o zarządzaniu
nimi, dążenie do wypracowania i implementacji sprawdzonych procedur, promowanie
organizacji uczących się, a także zgodnośd celów interwencji niższego szczebla z celami
interwencji wyższego szczebla. Dodatkowo dbałośd, aby cele operacyjne wpisywały się w
strategię regionu lub paostwa.

Na Dobre rządzenie składa się zarówno proceduralny wymiar funkcjonowania administracji publicznej
(otwartośd, partycypacja, rozliczalnośd, spójnośd) jak i wymiar sprawnościowy
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Kryterium skuteczności niesie ze sobą niepełną informację o wszystkich efektach zarządzania
politykami publicznymi. Proponowaną przez nas odpowiedzią na problem niedostatecznej
reprezentacji sprawnościowego wymiaru jest nacisk na użytecznośd działao administracji
publicznej a co za tym idzie – stosowanie ewaluacji opartej na kryterium użyteczności.
Strona | 9

Ewaluacja jako narzędzie rozliczalności działań administracji publicznej
Ewaluacja może byd traktowana jako mechanizm służący zwiększeniu stopnia rozliczalności działao
administracji publicznej oraz poszerzania zakresu partycypacji obywatelskiej. Wiedza o tym w jaki
sposób wydatkowane zostały środki publiczne jest z punktu widzenia społeczeostwa (na poziomie
centralnym) i społeczności (na poziomie lokalnym) koniecznym czynnikiem opiniotwórczym. Wiąże
się to z dwubiegunowością rozumienia koncepcji dobrego rządzenia, na którą zwraca uwagę Agere
(Agere, 2000), wyróżniając rozumienie good governance jako środek oraz cel. Z jednej strony
wypełnienie kryteriów dobrego rządzenia może byd traktowane jako cel, którego osiągnięcie
długofalowo owocuje dobrymi efektami implementacji polityk publicznych. Z drugiej strony otwarta,
partycypacyjna i rozliczana procedura gwarantuje społeczną legitymizację procesu rządzenia
niezależnie od efektu, jaki on przynosi. Ma to szczególne znaczenie tam, gdzie w praktyce niemożliwą
do zaistnienia jest sytuacja zaspokojenia wszelkich potrzeb zgłaszanych przez obywateli.

Ewaluacja wspierająca legitymizację działań administracji publicznej
Niemożliwośd osiągnięcia stanu nasycenia popytu na dobro (usługę administracyjną, świadczenie
publiczne) stanowi potencjalne źródło konfliktu społecznego. W tej sytuacji dobre rządzenie,
wykazane w procesie ewaluacyjnym, może stad się najprostszym do zastosowania a przy tym
efektywnym remedium – taka bowiem alokacja rzadkich dóbr, która została wypracowana w
przejrzystym procesie zapewniającym wymagany poziom efektywności kosztowej, przy udziale
społecznych konsultantów i z zastosowaniem zasady odpowiedzialności oraz rozliczalności zapewnia
poparcie podczas wdrażania. W sytuacji, gdy uprawomocnione roszczenia wielu aktorów społecznych
są względem siebie sprzeczne, taka konsensualnośd to bardzo wiele.
Ewaluacja może i powinna wspierad proces legitymizacji działao organów administracji publicznej,
zbyt często jednak ewaluacja oparta na teorii programu (Theory-Based Evaluation) skupia się ma
proceduralnym aspekcie jej funkcjonowania. Badane są więc kanały komunikacyjne w instytucjach
wdrażających oraz bariery wdrażania, oceniane są procedury pod kątem ich spójności z wytycznymi
wyższego rzędu oraz satysfakcja z wzajemnych relacji beneficjentów i urzędników, etc. Nie
umniejszając wartości tym badaniom, należy stwierdzid, iż nawet najdoskonalsza procedura musi
pełnid rolę instrumentalną wobec sprawnościowego wymiaru funkcjonowania sektora publicznego.
Projekt współfinansowany
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Innymi słowy – spełnienie kryteriów otwartości, rozliczalności, partypacji i spójności ma w dużej
mierze służyd zwiększeniu skuteczności administracji publicznej w zaspokajaniu potrzeb społecznych.
Ewaluacja oparta o kryterium użyteczności dzięki temu, iż całkowicie przesłania wyartykułowane w
dokumentach programowych cele interwencji, koncentruje się na jej realnych efektach, badanych
pod kątem ich związku z zaspokojeniem całego wachlarza potrzeb społecznych. Ewaluacja oparta na
badaniu użyteczności jest realistycznym i naturalnym spojrzeniem na ewaluację, skoncentrowanym
na badaniu tylko i wyłącznie rzeczywistych efektów interwencji w relacji do potrzeb społecznych,
które te efekty zaspokajają lub pogłębiają, niezależnie od zastosowanej procedury wdrażania.
Oznacza to tym samym przesunięcie akcentu z dobrego rządzenia rozumianego jako cel sam w
sobie – na dobre rządzenie będące środkiem do celu, jakim jest dobro publiczne i zaspokajanie
potrzeb społecznych oraz niwelacja obszarów problemów społecznych.
Podsumowując - postulujemy stosowanie ewaluacji opartej na kryterium użyteczności jako:


narzędzia wspierającego jakośd działania administracji publicznej, rozumianą jako zdolnośd
do zaspokajania ważnych potrzeb społecznych;



mechanizmu wspierającego otwartośd administracji publicznej;



mechanizmu rozliczalności organów administracji publicznej;



mechanizmu wspierającego społeczną partycypację;



mechanizmu społecznej legitymizacji działao podjętych przez administrację publiczną.

Stosowanie ewaluacji opartej na badaniu użyteczności - poprzez powyższe – wspiera realizację zasady
good governance i przyczynia się do budowania konsensusu społecznego.
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II. Teoretyczne inspiracje badania użyteczności interwencji publicznej
Kryterium użyteczności w ujęciu Komisji Europejskiej
Komisja Europejska definiuje kryterium użyteczności jako odniesienie wszystkich efektów interwencji
publicznej do potrzeb lub problemów wymagających zaadresowania (DG Budget, 2004). Oznacza to, Strona | 11
że w badaniu użyteczności ważna jest dynamiczna diagnoza problemów, na jakie miała odpowiedzied
interwencja oraz dotarcie do wszystkich jej konsekwencji - a więc poziomu jej rezultatów i
oddziaływania.
Należy zwrócid uwagę na wyjątkowośd tego kryterium. Po pierwsze jest to kryterium odnoszące się
do efektów, a więc etapu, na którym wdrożenie interwencji jest już zakooczone, a podjęte działania
miały czas przynieśd określone skutki. Po drugie, w ocenie użyteczności nie analizuje się systemu
wdrażania czy celów interwencji dla wyrażenia oceny programu.
Co prawda istnieje kilka innych kryteriów, które stosuje się przeważnie na etapie po zakooczeniu
programowania – takie jak trwałośd, synergia, komplementarnośd, jednak tylko rekomendowane w
tym raporcie kryterium użyteczności pomija wewnętrzną logikę programu i odpowiada na bardzo
ograniczone pytania1 o realny poziom rozwiązania problemów społecznych za pomocą interwencji.
Tą wyjątkowośd podkreśla także Komisja Europejska, pisząc w słowniczku do podręcznika ewaluacji
funduszy unijnych The Guide, że użytecznośd to specyficzne kryterium z uwagi na pominięcie
jakichkolwiek odniesieo do zapisanych celów interwencji. Użycie kryterium może byd uzasadnione,
gdy jej cele są źle zdefiniowane, bądź występuje duża ilośd nieplanowanych efektów. Należy go jednak
używad z ostrożnością tak, by zespół ewaluacyjny nie wybierał arbitralnie potrzeb i problemów, jakie
program miał zaspokajad. Niektórzy z autorów proponują użycie ewaluacji wolnej od celów (goal free
evaluation) (Evalsed)23.

1

W stosunku np. do oceny systemu wdrażania.

2

The fact that the impacts obtained by an intervention correspond to society's needs and to the socio-economic
problems to be solved. Utility is a very particular evaluation criterion because it disregards all reference to
stated objectives of an intervention. It may be judicious to apply this criterion when objectives are badly defined
or when there are many unexpected effects. The criterion must, however, be used with caution to avoid the
evaluation team being influenced by personal considerations in their selection of important socio-economic
needs or problems. Some authors have argued for a form of Goal-free evaluation. *tłum. własne+
3

Charakterystyka podejścia goal-free evaluation, zaproponowanego przez Michaela Scrivena na gruncie
amerykaoskich badao nad politykami publicznymi zaprezentowana jest w następnym podrozdziale.
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W definicji Komisji podkreślona jest koniecznośd badania wszystkich efektów interwencji. Zadanie
takie jest niezwykle trudne do wykonania, gdyż wymaga znaczącej ilości środków pieniężnych i może
okazad się niezwykle czasochłonne. Postulat takiej weryfikacji jest zatem nieekonomiczny i
nierealistyczny.
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Drugim ważnym problemem jest operacjonalizacja tak ujętej konceptualizacji użyteczności. Nie
istnieją standardy ewaluacyjne odnoszące się do tego, jak należy badad tak rozumianą użytecznośd.
Skutkowad to może całym wachlarzem niespójnych i nietrafnych operacjonalizacji, co przekłada się
automatycznie na obniżenie jakości samego badania. Często stosowanym sposobem badania
użyteczności w ujęciu Komisji Europejskiej jest skupienie się na celach interwencji oraz jej
sklasyfikowanych i ujętych w typologie efektach nieplanowanych (patrz. podrozdział: Badanie
planowanych i nieplanowanych efektów interwencji jako przybliżenie badania użyteczności). Jest to
podejście odgórne, które niesie ryzyko nadmiernej schematyczności procesu badawczego i, co za tym
idzie, otrzymania powierzchownej wiedzy o szerokich efektach interwencji. Inną logikę prezentuje
wspominane już powyżej podejście wolne od celów.

Ewaluacja wolna od celów w kontekście badania funduszy unijnych
Należy zwrócid uwagę na kluczową różnicę pomiędzy ewaluacją programu a ewaluacją jego
rezultatów. Możemy bowiem pytad: Czy program został prawidłowo przeprowadzony? lub Czy skutki
implementacji programu rozwiązały w satysfakcjonującym stopniu ważne problemy społeczne?
Dopiero to drugie pytanie interesuje Michaela Scrivena, autora podejścia ewaluacji wolnej od celów
programu (Salasin, 1974). W retoryce ewaluacji funduszy unijnych jest to niemal zupełnie zgodne z
definicją kryterium użyteczności.
Scriven w rozwijanym przez siebie podejściu zupełnie pomija to, co zamierzał osiągnąd program (a
więc jego cele i skutecznośd). Kluczowe jest natomiast to, czy zidentyfikowane potrzeby zostały
zaspokojone poprzez wszystkie – a więc zarówno zamierzone, jak i niezamierzone efekty programu,
przy czym ostateczną wiedzę dotyczącą tego, które efekty były zaplanowane a które nie, badacz
uzyskuje już po zakooczeniu procesu badawczego. Poniżej zamieszczony jest graf odzwierciedlający
logikę tego podejścia.
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Rysunek 1. Logika podejścia wolnego od celów programu. Źródło: opracowanie własne.

A więc zaznaczmy jeszcze raz – ewaluator w Goal-free (ewaluacji wolnej od celów programu) nie zna
celów programu a jego zadanie nie polega na ich odgadywaniu. Ewaluator wolny od celów nie
kontaktuje się z osobami odpowiedzialnymi za program, nie zapoznaje się z dokumentacją
programową, nie szuka przyczyn porażek implementacji, nie rozwiązuje problemów nieefektywności
programu. Rola ewaluatora jest podwójnie zewnętrzna – pozostaje poza programem i poza jego
zespołem. Ewaluacja Goal-free (wolna od celów programu) odpowiada na jedno zasadnicze pytanie –
czy prawdziwe potrzeby beneficjentów zostały zaspokojone poprzez efekty programu?
W podejściu wolnym od celów ewaluator opiera się na logice abdukcyjnej (Fann, 1970), która polega
na badaniu możliwych efektów programu, docieraniu do ich najbardziej prawdopodobnych przyczyn i
porównywania alternatywnych efektów w ocenie wpływu na beneficjentów i ostatecznej ocenie
programu. Logika ewaluacji wolnej od celów opiera się na dobrym poznaniu przedmiotu badania,
określeniu kryteriów jego oceny, zdefiniowaniu wartości satysfakcjonujących (poziomów
wskaźników, jaki powinien on osiągnąd), odniesieniu interwencji do tych kryteriów i sformułowaniu
oceny.
Możliwości i ograniczenia podejścia wolnego od celów
Główną zaletą podejścia GFE jest to, iż przedmiotem badania nie jest sam program, ale konkretna
zmiana społeczna. Oznacza to, że omijając program oszczędza się czas i inne środki, na rzecz
poszukiwania odpowiedzi na najbardziej palące pytania. Podstawową zaletą tego podejścia jest też
to, że ewaluatorowi łatwiej badad pozytywne i negatywnie niezamierzone skutki interwencji,
ponieważ jest wolny od retoryki programu, a jego spojrzenie na zmianę, jaka zaszła jest dzięki temu
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szersze. Autorzy polityk publicznych planują jedynie pozytywne ich efekty oraz starają się uchwycid
pełne ich spektrum. Z tego powodu w pierwszym momencie niezamierzone skutki interwencji kojarzą
się przede wszystkim z jej negatywnymi konsekwencjami. Możliwe jest jednak, że w chwili
projektowania interwencji nie będziemy w stanie określid wszystkich korzyści wynikających z
programu, takich, które powstaną na przykład na skutek bezpośrednich nieoczekiwanych rezultatów.
Dlatego też „niezamierzone” nie równa się „złe”, a ich analiza pozwala lepiej zrozumied szerokie
oddziaływanie programu. GFE nie bada zamierzeo czy dobrych chęci, nie sugeruje się
nierealistycznymi, niejasnymi czy zbyt wąskimi celami.
Istnieje bardzo wiele kontrowersji związanych z wykorzystaniem ewaluacji wolnej od celów.
Najcięższymi zarzutami kierowanymi przeciwko temu podejściu są arbitralnośd oceny (wynikająca z
dużych trudności w zbadaniu mechanizmów przyczynowo-skutkowych bez odniesienia do etapu
wdrażania) oraz postulat radykalnego odcięcia ewaluatora od kontaktu z programem i jego
personelem, który, jak zauważa Karol Olejniczak opisując ewaluację wolną od celów, wywołuje opór
ze strony zarządzających programem (Olejniczak, 2008).
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III. Nowe ujęcie użyteczności interwencji publicznej
Zarysowane powyżej podejścia - Komisji Europejskiej oraz Michaela Scrivena oparte są na dążeniu do
jak najszerszego zbadania wszystkich efektów interwencji. Mimo iż stanowią one cenne inspiracje, to
posiadają też pewne istotne, wskazane pokrótce powyżej ograniczenia. Dlatego też konieczne jest
rozwinięcie problematyki badania użyteczności interwencji publicznej tak, aby wzbogacid jej
rozumienie i dostarczyd metodologii jej badania.
Wychodząc od klasycznej definicji użyteczności stworzonej przez Komisję Europejską, proponujemy
jej operacyjną wersję jako bilans istotnych konsekwencji (korzyści i strat) interwencji w odniesieniu
do aktualnego stanu problemów społecznych stanowiących przedmiot interwencji lub ujawnionych
w toku jej wdrażania.
W tym ujęciu użyteczną będzie taka polityka publiczna, która zaspokoi ważne potrzeby społeczne,
nieużyteczną zaś będzie interwencja społeczna, która nie wpłynie na rozwiązanie określonych,
zdefiniowanych problemów społecznych lub też powiększy ich rozmiar. Z tego względu interwencja
może okazad się użyteczną, charakteryzowad się brakiem użyteczności lub byd anty-użyteczna.

anty-użytecznośd
0
użytecznośd

Rysunek 2. Spektrum użyteczności interwencji publicznej. Źródło: opracowanie własne

Interwencja może zostad oceniona jako użyteczna, co stanowi przesłankę jej kontynuowania lub też
anty-użyteczna, co sugeruje jej zaniechanie lub modyfikację. Formą pośrednią jest interwencja o
zerowej użyteczności, taka, która co prawda nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb społecznych,
ale też nie pogłębia istniejących problemów. Oceniamy, iż zerowa użytecznośd interwencji stanowi
przesłankę modyfikacji jej istotnych komponentów.
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Zasadniczym novum w proponowanym przez nas podejściu jest zdystansowanie się od celów
programu na rzecz koncentracji na jak najszerszym spectrum jego istotnych efektów - bezpośrednich
oraz pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem efektów kluczowych z punktu widzenia różnych
grup interesariuszy – w tym beneficjentów ostatecznych, Instytucji Wdrażających i Zarządzających.
Nierozerwalnym komponentem tak rozumianej użyteczności jest nacisk na identyfikację
interesariuszy, wyjaśnienie obserwowanych efektów przyczynowych interwencji, ich ilościowe ujęcie
oraz stworzenie modelu transmisyjnego zaobserwowanej zmiany.

Interesariusze interwencji
Ogół interesariuszy (ang. stakeholders) interwencji obejmuje zarówno grupy doświadczające
konsekwencji jej wdrożenia, jak i podmioty mogące wpływad na jej kształt.
Grupa oddziaływania pierwotnego interwencji (primary impact group) to osoby, grupy osób lub
organizacje, dla korzyści których interwencja jest przeprowadzana (Development Assistance
Commitee (DAC), 2002). Oddziaływanie na tą grupę przewidziane jest w celach interwencji. Grupę tą
można też nazwad grupą docelową. Często jednak mylnie stosuje się dla jej określenia terminu
„beneficjenci ostateczni”. Beneficjent ostateczny (final beneficiery) to osoba, instytucja lub
środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy (Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, 2006). Grupa oddziaływania pierwotnego jest jedynie częścią beneficjentów
ostatecznych, która ujęta została w celach interwencji. W grupie tej wystąpid mogą zarówno efekty
planowane jak i nieplanowane interwencji.
Grupa oddziaływania wtórnego interwencji (ang. secondary impact group) to osoby, grupy osób lub
organizacje, na które w wyniku interwencji wywierane jest oddziaływanie, ale która nie jest explicite
zawarta w celach interwencji. Głównie w tej grupie zaobserwowad można efekty nieplanowane
interwencji. Wewnątrz niej można wyróżnid grupę osób zajmujących się szeroko pojętą obsługą
interwencji, w której wystąpid mogą efekty należące do grupy nazwanej efektami odrzutu (Scriven,
1991).
Grupa pierwotnego oddziaływania oraz grupa wtórnego oddziaływania składają się na grupę
wszystkich beneficjentów interwencji rozumianych, zgodnie z definicją Banku Światowego, jako
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osoby, grupy lub organizacje, docelowe lub nie, które uzyskują bezpośrednie lub pośrednie korzyści z
interwencji (Development Assistance Commitee (DAC), 2002). 4
Pozostali interesariusze to podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje lub urzędy), które
mogą wpływad na interwencję. Do grupy tej zaliczani są przede wszystkim członkowie Instytucji Strona | 17
Wdrażającej, Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Zarządzającej interwencją.

Badanie planowanych i nieplanowanych efektów interwencji jako przybliżenie badania
użyteczności
Jednym ze sposobów przybliżenia badania użyteczności jest weryfikacja efektów nieplanowanych.
Przypomnijmy, że programy operacyjne i projekty realizowane w obrębie programów owocują
szeregiem efektów, z których tylko niektóre zostały zamieszczone w dokumentacji jako cele.
Pozostałe to efekty nieplanowane. W dokumentach Komisji Europejskiej dużą wagę przywiązuje się
do badania wszystkich efektów interwencji, zarówno planowanych jak i nieplanowanych: We
wszystkich przypadkach, zidentyfikowanie potencjalnych aktorów, na których może oddziaływad
interwencja (w ewaluacji ex-ante) oraz tych, na których interwencja w rzeczywistości oddziałuje (w
badaniach mid-term lub ex–post) i w jakiś sposób zaangażowanie ich w proces ewaluacji jest
zasadnicze w celu wzięcia pod uwagę punktów widzenia, efektów pośrednich lub niezamierzonych
konsekwencji znaczących dla opisu efektów, zrozumienia łaocuchów przyczynowych oraz oceny
wyników [interwencji]5 (Evalsed, 2008).

Efekty planowane interwencji to efekty, które są konsekwencją wyrażonych explicite celów
interwencji. Zakłada się, że efekty te mają charakter pozytywny w tym znaczeniu, że zaspokajają
potrzeby lub rozwiązują problemy grupy docelowej interwencji. Efekty te są:


zamierzone,



oczekiwane,



pozytywne,



bezpośrednie lub pośrednie.

4

Beneficiaries The individuals, groups, or organizations, whether targeted or not, that benefit, directly or
indirectly, from the development intervention. *tłum. własne+
5
In all cases therefore, identifying the potentially affected actors (in ex-ante evaluations) those actually
affected (in mid-term, interim or ex-post exercises), and somehow involving them in the evaluation process is
paramount to take into consideration points of view, indirect effects or unintended consequences that can be
very significant for describing the effects, understanding the causality chains and judging the results. *tłum.
własne+
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Efekty nieplanowane to wszystkie efekty powstałe w wyniku interwencji, które nie zostały wyrażone
w jej celach. Do tej grupy należą efekty:


zamierzone lub niezamierzone,



oczekiwane lub nieoczekiwane,



pozytywne lub negatywne,



bezpośrednie lub pośrednie.
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Poniższy rysunek przedstawia klasyfikację efektów interwencji, ze względu na 1) fakt ujęcia efektu w
celach interwencji, 2) intencję twórców interwencji, 3) fakt antycypacji efektu oraz 4) jego
normatywną ocenę.
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interwencji

intencja
twórców
interwencji

fakt
antycypacji

charakter
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planowany

zamierzony

oczekiwany

pozytywny

zamierzony

oczekiwany

pozytywny

efekt
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Rysunek 3. Czterowymiarowa klasyfikacja efektów interwencji. Źródło: opracowanie własne na podstawie cytowanej
literatury.
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Efekt niezamierzony (unintended (Evalsed, 2008)) to oddziaływanie ujawnione dzięki ewaluacji,
które mogło byd przewidziane, gdy interwencja była przeprowadzana, nie było jednak ujęte w celach.
Do efektów niezamierzonych zaliczyd można na przykład antycypowane efekty negatywne.
Efekt nieoczekiwany (unexpected (Evalsed, 2008)) to oddziaływanie ujawnione dzięki ewaluacji, Strona | 19
które nie było antycypowane, gdy interwencja była przeprowadzana. Nieoczekiwane efekty mogą
mied charakter pozytywny lub negatywny.
Należy podkreślid, że zarówno efekty planowane i nieplanowane mogą byd efektami bezpośrednimi
lub pośrednimi.
Efekt pośredni (indirect effect (Evalsed, 2008)) to efekt rozszerzający się w gospodarce,
społeczeostwie lub środowisku, poza beneficjentów bezpośrednich interwencji publicznej. Można
wyróżnid dwa rodzaje efektów pośrednich:


Wewnętrzne efekty pośrednie, rozprzestrzeniające się poprzez relacje rynkowe (np. efekty
obejmujące dostawców firmy objętej interwencją);



Zewnętrzne efekty pośrednie (externalities), rozprzestrzeniające się poprzez mechanizmy nierynkowe (np. konsekwencje zanieczyszczenia środowiska).

Podział efektów pośrednich na wewnętrzne i zewnętrzne stworzony został ze względu na możliwośd
optymalizacji efektów przy użyciu mechanizmów rynkowych. Należy w tym miejscu dodad, że duża
częśd finansowego wsparcia alokowana w politykę spójności Unii Europejskiej ma na celu promocję
zewnętrznych efektów pozytywnych, które nie powstają spontanicznie.
W literaturze ewaluacyjnej można spotkad opisy różnego rodzaju efektów zachodzących dzięki
interwencjom, które często nie zostały ujęte explicite w jej celach. Z uwagi na fakt, że efekty te
odkrywane zostały indukcyjnie, często spotykane są pojedynczo w raportach badawczych, ich pełne
zestawienie jest trudne do sporządzenia. Mimo tego, definicje oraz przykłady efektów opisywanych
najczęściej znaleźd można w dokumentach Komisji Europejskiej. Efekty te mogą posłużyd jako
przykłady informacji, które są trudne do uzyskania, gdy stosowana jest metodologia badao
ewaluacyjnych opierająca się na kryterium skuteczności. Często bowiem efekty te są pośrednie,
występujące poza grupą docelową. Niemniej jednak są to efekty, których spostrzeżenie i opisanie
generuje pełniejszy obraz konsekwencji interwencji publicznej. Wiedza taka może zostad później
wykorzystana na wiele sposobów przez różne grupy interesariuszy.
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Poniższe zestawienie rodzajów efektów nieplanowanych sporządzone zostało na podstawie
opracowao Komisji Europejskiej (Evalsed, 2008) oraz pracy Michaela Scrivena (Scriven, 1991).
Zestawienie to nie jest rozłączne i wyczerpujące, zawiera jednak najczęściej opisywane w literaturze
przedmiotu rodzaje efektów. Efekty te zostały przedstawione graficznie na poniższym rysunku.
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Rysunek 4. Przykładowe efekty pośrednie interwencji, które zwykle nie ujmowane są explicite w
celach. Źródło: opracowanie własne na podstawie cytowanej literatury.

Podział efektów interwencji na planowane i nieplanowane jest logicznie spójny, intuicyjny i pozwala
w stosunkowo łatwy sposób uporządkowad wiedzę o ewaluowanej interwencji. Badanie użyteczności
interwencji zgodnie z zarysowanym przez prezentowane typologie i klasyfikacje polem badawczym
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jest dopuszczalnym podejściem ewaluacyjnym. Niemniej jednak podejście to może zawężad wyniki
analizy, jako że w dalszym ciągu ogniskuje uwagę badawczą wokół celów interwencji. Zgodnie z
proponowaną metodologią opartą na badaniu użyteczności przedstawione powyżej schematy mogą i
powinny służyd jako narzędzie do porządkowania wiedzy o ewaluowanej interwencji już po
zidentyfikowaniu wszystkich jej istotnych konsekwencji (patrz. podrozdział:

Procedura badania

użyteczności).
Ewaluacja z naciskiem na kryterium użyteczności oznacza przede wszystkim koncentrację uwagi na
prześledzeniu wszystkich konsekwencji interwencji (polityki, programu, projektu) istotnych z
perspektywy rozpoznanych i uznanych za wymagające interwencji problemów społecznych.
Ewaluacja oparta na kryterium użyteczności wymaga zatem dokonania dobrej ewidencji faktycznie
(z)realizowanych działao, określenia ich funkcji, czyli konsekwencji pozytywnych dla rozpoznanych
problemów w grupach oddziaływania, a także
dysfunkcji,
Ewaluacja wg użyteczności
ma w sobie silny komponent
diagnostyczny i pozwala nie
tylko lepiej ocenid całkowitą
wartośd interwencji – bilans
konsekwencji, lecz także
stymuluje pogłębione i
aktualniejsze rozpoznanie
problemów wymagających
interwencji, określenie ich
natury i przekłada się na
wnioski dla dalszego
kształtowania polityk
publicznych.

czyli

konsekwencji

negatywnych.

Ewaluator powinien zajmowad się zarówno tymi
funkcjami, które przypisywane są działaniom przez
zaangażowanych w interwencję (cele), jak i tym, które
nie są im jawnie przypisywane.
Ewaluacja oparta na kryterium użyteczności ma w
sobie silny komponent diagnostyczny i pozwala nie
tylko lepiej ocenid całkowitą wartośd interwencji –
bilans konsekwencji, lecz także stymuluje pogłębione i
aktualniejsze rozpoznanie problemów wymagających
interwencji, określenie ich natury i przekłada się na
wnioski

dla

dalszego

kształtowania

polityk

publicznych. Jej otwarty charakter sprzyja lepszemu
wykorzystaniu rozproszonej, unikalnej, ale istotnej wiedzy społecznej w procesie weryfikacji
przyjętych „teorii” programów, wdrożenia i twórczego poszukiwania rozwiązao. Otwiera także
możliwośd przeprowadzenia ewaluacji w sytuacji źle zdefiniowanych celów lub wręcz braku takich
definicji, co zdarza się w rozmaitych dokumentach programowych. Wreszcie, jest to podejście
naturalnie otwarte na partycypację w procesie ewaluacji wszystkich zainteresowanych stron.
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Pytania badawcze związane z kryterium użyteczności
W proponowanym przez nas ujęciu katalog pytao badawczych dotyczących kryterium użyteczności
jest szeroki.
1. Jaki jest bilans korzyści i strat programu, będących wynikiem działao lub zaniechao?
2. Jakie są pozytywne efekty programu?
o

Które z pozytywnych efektów programu były planowane?


o

Jaka jest skutecznośd programu?

Które z pozytywnych efektów programu były nieplanowane?


Jaka jest „wartośd dodana” programu?


Dla grup bezpośredniego oddziaływania?



Dla grup wtórnego oddziaływania?

3. Jakie są negatywne efekty programu?
o

Jakie efekty uboczne generuje program?


Dla grupy bezpośredniego oddziaływania?



Dla grupy wtórnego oddziaływania?

4. Jakie faktycznie działania podejmowały władze publiczne, by rozwiązad problemy i zaspokoid
potrzeby społeczne, niezależnie od tego, czy zostało to ujęte, czy też nie w celach programu
(pełny katalog działao)?
5. Jakie potrzeby społeczne zaspokajane są poprzez bieżące skutki (działania, produkty)
interwencji lub jej bezpośrednie czy też pośrednie efekty?
6. Jakie problemy społeczne ulegają pogłębieniu poprzez bieżące skutki (działania, produkty)
interwencji lub jej bezpośrednie czy też pośrednie efekty?
7. Jak zmieniały się zidentyfikowane potrzeby społeczne w trakcie trwania interwencji? Jak ma
się poziom potrzeb społecznych na etapie ex-post do poziomu potrzeb zdiagnozowanego na
etapie ex-ante?
8. Jakie było pełne spektrum działao związanych z realizacją interwencji?
9. Jakie grupy osób uczestniczyły bezpośrednio w działaniach wykonywanych w ramach
programu?
10. Jakie grupy osób zostały objęte oddziaływaniem programu?
o

W sposób pośredni?

o

W sposób bezpośredni?
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Trzeba zauważyd, iż udzielenie odpowiedzi na zadane powyżej pytania ewaluacyjne pozwala na
dokonanie wieloaspektowej oceny badanego programu – a więc nie tylko pod kątem zbiorczej
użyteczności, ale również skuteczności, tzw. wartości dodanej oraz efektów ubocznych w podziale na
grupy bezpośredniego i wtórnego oddziaływania. Należy podkreślid, że żadne inne kryterium
ewaluacyjne nie niesie ze sobą tak dużego i tak kluczowego ładunku informacyjnego, jak właśnie
kryterium użyteczności.

Grupa bezpośredniego
oddziaływania
Grupa wtórnego

Efekty pozytywne

Efekty negatywne

oddziaływania

Efekty planowane

SKUTECZNOŚD

Efekty nieplanowane

„WARTOŚD
DODANA”

_

EFEKTY
UBOCZNE

Rysunek 5. Schematyczne ujęcie pytao badawczych dotyczących użyteczności. Źródło: opracowanie własne.
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Diagnoza potrzeb jako niezbędny element badania użyteczności
Określenie stopnia zaspokojenia ważnych potrzeb społecznych ma podstawowe znaczenie dla
właściwego wskazania i zdefiniowania natury problemów społecznych wymagających interwencji.
Dlatego też tak ważne jest nie tylko projektowanie interwencji w oparciu o diagnozę potrzeb, ale
także jej wykorzystanie do oceny efektów ewaluowanych programów i projektów.
Diagnoza potrzeb (ang. needs assessment) jest, podobnie jak ewaluacja, badaniem naukowym, to
znaczy opartym na metodologii prowadzącej do pozbawionego stronniczości opisu i wyjaśnienia
wyróżnionych zjawisk. Można ją wykonad zawsze wtedy, kiedy występuje chęd zmiany sytuacji
problemowej. Badanie to ma więc zastosowanie w wielu dziedzinach, w których istnieje
zapotrzebowanie na wiedzę konieczną dla podejmowania decyzji. Informacje, jakie można uzyskad
dzięki diagnozie potrzeb, dotyczą między innymi:


liczby osób w regionie lub społeczności, których dotyczy dany problem społeczny;



nasilenia problemu społecznego w danej społeczności lokalnej w porównaniu z innymi
grupami (lokalnymi, krajowymi, międzynarodowymi);



nasilenia problemu społecznego wewnątrz grupy docelowej interwencji;



cech osób dotkniętych problemem (struktury wieku, poziomu wykształcenia, płci, etc.);

W trakcie diagnozowania potrzeb można korzystad zarówno z danych zastanych, jak i wywołanych.
Dane służące do diagnozowania potrzeb społecznych mogą pochodzid między innymi z Głównego
Urzędu Statystycznego; danych surowych udostępnianych w ramach innych badao, polskich oraz
zagranicznych (Diagnoza Społeczna, European Social Survey, World Values Survey, etc.), raportów i
danych administracyjnych gromadzonych w

toku realizacji

działao przez administrację;

opublikowanych raportów i ekspertyz przygotowywanych przez jednostki naukowe lub pojedyncze
osoby związane ze środowiskiem naukowym. W zależności od rodzaju jednostki (centralna lub niższy
szczebel) i poziomu informacji, jakich jednostka ta będzie poszukiwad (przekrojowe informacje
ogólnopolskie lub informacje na temat regionu), powyższe źródła danych wykorzystywane będą z
różną częstotliwością.
Zasadniczym celem diagnozy potrzeb społecznych jest dostarczenie informacji niezbędnych w
późniejszym podejmowaniu decyzji. Diagnoza potrzeb społecznych jest koniecznym etapem ewaluacji
ex-ante, która wspiera programowanie przed rozpoczęciem implementacji, na etapie projektowania i
wyznaczania celów. Wyniki diagnozy potrzeb sporządzonej przed przeprowadzeniem interwencji
mogą mied nieocenioną wartośd podczas badania efektu netto interwencji pod kątem zaspokojenia
określonych potrzeb lub rozwiązania konkretnych problemów. Szczególnie przydatne mogą okazad
się informacje o relatywnym nasileniu problemu w grupie docelowej interwencji w odniesieniu do
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szerszej grupy dotkniętej problemem. Porównanie nasilenia problemów społecznych przed
interwencją z ich nasileniem podczas interwencji (w przypadku badao on-going) lub po niej (w
przypadku badao ex-post) oraz rozpoznanie mechanizmów przyczynowych wpływających na zmianę
tego nasilenia dostarcza informacji o tym, w jaki sposób można rozwiązywad problemy społeczne.
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Koronnym argumentem na rzecz przeprowadzenia diagnozy oraz monitoringu potrzeb jest także to,
że podobnie jak sami beneficjenci, potrzeby zmieniają się w czasie. W trakcie trwania programu mogą
wystąpid czynniki mające wpływ na ostateczny rezultat brutto interwencji. Dlatego nawet jeśli
potrzeby były badane przed implementacją programu, ich aktualna diagnoza w toku ewaluacji jest
niezbędną częścią ewaluacji sumatywnej. Badając użytecznośd na etapie ex-post musimy mied
świadomośd dynamicznego charakteru potrzeb społecznych. Może się bowiem zdarzyd, że trafnie
dobrane do potrzeb działanie, które oceniamy jako skuteczne, okazuje się nieużyteczne pod
wpływem zewnętrznych wobec interwencji czynników niwelujących potrzebę wykazaną na etapie expost.
Omawiane powyżej podejście wolne od celów również opiera się na rzetelnej i obiektywnej analizie
potrzeb beneficjentów oraz szczegółowej diagnozie problemów. Warto podkreślid, że Scriven uważa
potrzeby beneficjentów za cokolwiek istotnego dla zapewnienia satysfakcjonującego poziomu życia;
cokolwiek, bez czego ten poziom życia poziom funkcjonowania spadłby poniżej poziomu
dostatecznego (Scriven, 1991)6. Potrzeby beneficjentów są zatem zależne od kontekstu, w jakim
funkcjonują ludzie. Nie są jednak ich satysfakcją, poziomem zadowolenia. Prawdziwe potrzeby to nie
odczuwalne pragnienia, ale zobiektywizowany brak czegoś istotnego. Scriven twierdzi, że analiza
potrzeb to proces odkrywania faktów na temat organizmów i systemów, a nie negocjowalny
proces dochodzenia do porozumienia wielu stron.

Podsumowanie
Proponowane ujęcie użyteczności jest autorską syntezą i rozwinięciem klasycznej definicji Komisji
Europejskiej oraz z tradycji metodologicznych zapoczątkowanych w Stanach Zjednoczonych przez
Michaela Scrivena. Chod ewaluacja oparta na celach programu i ewaluacja wolna od celów posługują
się przeciwną logiką, to wzajemnie się nie wykluczają. Przy użyciu podejścia Goal-free nie bada się
teorii programu, bo nie uważa tego jak zadziałała interwencja za najważniejsze pytanie. Nie znosi go
jednak zupełnie. Mamy zatem korzyśd z szerokiego badania wszystkich rezultatów (możemy odkryd
6

Need - anything essential for a satisfactory mode of existence, anything without which that mode of existence
or level of performance would fall below a satisfactory level. *tłum. własne+
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znacznie więcej tych niezamierzonych, nie koncentrując się na celach), odniesienia do zaspokojonych
potrzeb/rozwiązanych problemów i wyjaśnienie problemu „czarnej skrzynki”, czyli określenie jaki
mechanizm doprowadził do zaobserwowanych rezultatów.
Najważniejsze elementy innowacyjne to:


ujęcie użyteczności jako bilansu konsekwencji interwencji w odniesieniu do rozwiązanych lub
pogłębionych problemów społecznych;



wprowadzenia pojęcia anty-użyteczności (użyteczności ujemnej) na określenie interwencji,
których bilans jest ujemy;



zdystansowanie się od celów jako pierwszorzędnego układu odniesienia dla badania
interwencji jako zabieg metodologiczny służący całościowemu ujęciu wszystkich istotnych
konsekwencji interwencji.
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IV. Wyniki i wnioski z badań dotyczących stosowania kryterium użyteczności w
ewaluacji
Wnioski ogólne
Niniejsza częśd stanowi próbę syntezy obrazu, jaki wyłonił się z analizy zestawu raportów
ewaluacyjnych7 oraz z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami administracji różnego szczebla,
jak również wybranymi ewaluatorami programów unijnych. Celem tej części jest nie tyle
przedstawienie wszystkich wątków, jakie wyłoniły się w toku badania, ale prezentacja
najważniejszych szans i barier dla badania użyteczności, jakie zostały zidentyfikowane.
To podsumowanie materiału zgromadzonego w toku naszych badao wskazuje przede wszystkim
przyczyny dotychczasowego częstego ignorowania oceny użyteczności interwencji i stanowi próbę
wyjaśnienia problemów z właściwym rozumieniem i operacjonalizacją tego kryterium. Tworząc
podejście zorientowane na użytecznośd, braliśmy pod uwagę zidentyfikowane utrudnienia, by
wskazad rozwiązania aplikowalne.
Rozdział ten wychodzi od najbardziej podstawowych elementów kontekstu badao ewaluacyjnych.
Następnie skupia się na procedurze zamówieo badao ewaluacyjnych i pokrótce chrakteryzuje
ograniczenia współpracy badaczy z administracją publiczną. Główne obszary problemowe
przeprowadzonych badao zaprezentowane są na poniższym rysunku.

otoczenie badao ewaluacyjnych
procedura zamówieo ewaluacji
problem z zastosowaniem kryteriów
ewaluacyjnych
potrzeby informacyjne związane z diagnozą
potrzeb
dotychczasowe rozumienie i badanie
użyteczności interwencji

Rysunek 6. Główne obszary problemowe związane z badaniem użyteczności. Źródło: opracowanie własne.

7

Porównaj: Raport metaanalityczny PO Kapitał Ludzki, Raport metaanalityczny Innowacyjna Gospodarka,
Raport metaanalityczny Infrastruktura i Środowisko.
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Wspomniana metaanaliza wykonana została na wszystkich dostępnych raportach zgromadzonych w
Bazie badao ewaluacyjnych według stanu na dzieo 22 lipca 2010 z programów Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko. Przeanalizowane zostało
13 raportów z PO Infrastruktura i Środowisko, 16 raportów z PO Innowacyjna Gospodarka oraz 52
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raporty z PO Kapitał Ludzki.
Główne problemy badawcze koncentrowały się wokół pytania o to, czy kryterium użyteczności było w
wybranych raportach ewaluacyjnych wykorzystywane1.
Jeżeli tak, to:


W jaki sposób było ono rozumiane?



Jaką metodologię stosowano do badania użyteczności interwencji?



Czy definicja tego kryterium i jego operacjonalizacja byłą odmienna w różnych programach
operacyjnych?

Dla celów porównawczych sprawdzono także częstości wykorzystania innych kryteriów
ewaluacyjnych takich jak skutecznośd, efektywnośd, trafnośd i trwałośd.
Natomiast w toku badao jakościowych przeprowadzono 20 wywiadów pogłębionych z
przedstawicielami kluczowych firm badawczych, instytucji administracji centralnej oraz lokalnej.

Wyniki badań
Polska jest w tym momencie jednym z wiodących krajów pod względem rozwoju badao
ewaluacyjnych (Bienias i Żuber, 2008). Jednak mimo iż można wskazad wiele przykładów raportów
opartych na rzetelnej metodologii i prowadzących do uprawnionych i ciekawych wniosków 8, które
potwierdzają tą tezę, warto zwrócid uwagę na kilka problemów, które zostały odkryte w toku badao:
Otoczenie administracji publicznej nie wywiera nacisku na badanie użyteczności interwencji. Media
skupiają się raczej na stopniu zaawansowania wydawania środków, wywierając bardzo dużą presję na
to, by żadne środki z funduszy unijnych nie wróciły do kasy Komisji Europejskiej. Niewystarczająca
jest koncentracja na tym, jak te środki są wydawane. Opinia publiczna czy beneficjenci ostateczni nie
mają wglądu do obiektywnej oceny programu a często nie posiadają kompetencji krytycznego
rozumienia raportów ewaluacyjnych. Wnioskodawcy koncentrują się na skuteczności otrzymaniu
funduszy na swoje pomysły, a dopiero potem udowodnieniu ich użyteczności , co, jak wynika z badao,
8

Np.:
Prognoza oddziaływania na środowisko PO IG_PROEKO_
Ocena wpływu funduszy strukturalnych_PSDB
Problemy i bariery w realizacji PO IG
Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych
programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
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ma miejsce przede wszystkim na szczeblu lokalnym. Co więcej, środowiska naukowe rzadko angażują
się w proces ewaluacji polityk publicznych, w tym ich użyteczności, częściowo dlatego, że
uniwersytety nie są organizacyjnie przygotowane do konkurencji na wolnym rynku o zamówienia
publiczne. Na koniec, sami badacze, jak wynika z naszych analiz, rozumieją, że pytanie użytecznośd
wydawanych środków to kluczowe pytanie w ocenie polityk publicznych, ale często obawiają się, że
po stronie zleceniodawców jest stosunkowo niewielkie zainteresowanie kryterium użyteczności.
Może to wynikad z faktu, że zbyt duża ilośd wykrytych efektów nieplanowanych może zostad
zinterpretowana jako nietrafnośd teorii programu, ale również dlatego, że koniecznośd określania
skali efektów nieplanowanych rodzi obawy o zwiększenie kosztów ewaluacji. Z drugiej strony częśd
badaczy uznaje badanie użyteczności za bardzo łatwe i przyjemne, ponieważ kojarzy je z pytaniem
beneficjentów o ich satysfakcję, co jest oczywistym błędem metodologicznym. Niemniej jedna z
przebadanych firm badawczych już stosuje podejście badania efektów interwencji i wiązania ich
następnie z celami (przy założeniu, że wdrożenie jest tylko elementem gry, która prowadzi do
określonych rezultatów). Trudno więc o mocne generalizacje.
Nomenklatura wykorzystywana w badaniach ewaluacyjnych jest niejasna. Częśd z analizowanych
badao w stworzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Bazie trudno nazwad ewaluacjami
sensu stricte. Są to pewnego rodzaju dokumenty analityczne odnoszące się polityk publicznych – np.
badania rozpoznawalności wizerunku czy analiza poziomu absorpcji środków. Trudno je jednak
nazwad ewaluacjami, skoro, chod mogą dostarczad ciekawych i potrzebnych informacji, pełnią inne
role i służą innym celom niż ocena. Dlatego też do meta analizy włączone zostały tylko raporty z
ewaluacji, chod stanowią one tylko pewną częśd zebranych w ministerialnej bazie badao. Ewaluacją
nazywamy „systematyczne badanie prowadzone z użyciem zróżnicowanych metod analiz społecznoekonomicznych, złożone ze zbierania danych, analizy, oceny oraz rekomendacji. Jego celami jest
oszacowanie, w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów, jakości i wartości interwencji
publicznych oraz zaproponowanie udoskonaleo” (Olejniczak, Mechanizm i narzędzia racjonalizacji
prorozwojowych działao publicznych, 2010), (Patton, 2008).
Procedura zamówieo publicznych nie sprzyja jakości ewaluacji. Wielką bolączką zleceniodawców
ewaluacji, wspominaną wielokrotnie podczas wywiadów z przedstawicielami administracji jest
podporządkowanie procedury zamawiania badao ewaluacyjnych ustawie o Zamówieniach
Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówieo publicznych). Oznacza to że
badania, tak jak każde inne zamówienie ze środków publicznych, podlegają z góry określonym
specyfikacjom, a przedmiot zamówienia musi temu opisowi w pełni odpowiadad. Rodzi to wiele
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konsekwencji. Po pierwsze, to administracja publiczna, opisując przedmiot zamówienia decyduje nie
tylko o budżecie badania, ale i o jego ogólnych ramach lub wręcz szczegółowym projekcie. Wymaga
to od urzędników często nie tylko dobrego przygotowania z zakresu metodologii badao społecznych,
ale wręcz wieloletniego doświadczenia współpracy z badaczami. Należy zauważyd, że prowadzenie
badao nie leży w zwyczajowych kompetencjach urzędnika publicznego. Jednocześnie procedura
zamówieo publicznych obarczając administrację publiczną odpowiedzialnością za kształt badania,
zdejmuje odpowiedzialnośd twórczej pracy z badaczy. Tak zbudowane prawo wynika po części z
początkowych złych doświadczeo współpracy świata administracji publicznej z firmami rynkowymi,
co skutkowało nawet rozprawami sądowymi. Takie przypadki sprawiły, że skrupulatnośd i
szczegółowośd prawa zamówieo publicznych zabezpieczająca administrację publiczną przed
nierzetelnymi wykonawcami, wydawała się stosowna. Oznacza to jednak oparcie współpracy na
zupełnym braku zaufania do ewaluatora i nie traktowanie go jako partnera, ale podwykonawcę z góry
określonego zlecenia. W takiej sytuacji działając w kontekście nieufności i ograniczenia
odpowiedzialności za kształt badania, patrząc z perspektywy badaczy, trudno zdobyd się na
kreatywne i entuzjastyczne

podejście. Możliwośd negocjowania wstępnych ustaleo czy

zrezygnowania z jakichś elementów ze względu na ich nietrafnośd lub istniejące propozycje lepszych
rozwiązao, jest bardzo ograniczona. Jedyna szansa na zmiany wyznaczonego przez zamawiających
projektu to możliwośd dodania jakichś elementów (kolejnych pytao czy metod badawczych). Zabieg
ten często nie służy poprawieniu wartości merytorycznej badania, natomiast przekłada się na wyższą
ocenę uzyskiwaną w sformalizowanych procesie wyboru wykonawcy (większy efekt za daną cenę).
Sposób budowania dokumentów zamówienia 9 oparty na czerpaniu z poprzednich doświadczeo
własnych oraz cudzych, a następnie dodawaniu kolejnych elementów powinno ostatecznie prowadzid
do poprawy jakości zamówienia, często jednak kooczy się jego chaotycznym, fragmentarycznym
charakterem.
To wszystko wiąże się z kolejnym problemami – brakiem upowszechnionych wytycznych pisania
raportów ewaluacyjnych oraz standardowych informacji jakie powinny się w każdym z nich
znajdowad a także brakiem jasnego podejścia ewaluacyjnego, mimo rozwoju samych metod
badawczych10. Raporty poddane metaanalizie były często niespójne i brakowało im wewnętrznej
logiki wywodu a wykorzystanie kryteriów ewaluacyjnych było wielokrotnie niekonsekwentne i
niejasne.
9

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Za podejście ewaluacyjne uważamy wewnętrzną logikę wytwarzania oceny interwencji, wrażliwą na kontekst
badawczy.
10
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Problem z posługiwaniem się kryteriami ewaluacyjnymi
W przeanalizowanych badaniach ewaluacyjnych istnieje duży problem z posługiwaniem się
kryteriami ewaluacyjnymi. Często kryteria ewaluacyjne wpisywane są w projekty badawcze tylko
dlatego, że ich zastosowania wymagano w SIWZ. Ich wartośd merytoryczna sprowadzana jest do
mniej lub bardziej trafnie sformułowanych na ich podstawie pytao badawczych. Zdaniem wielu Strona | 32
badaczy i zleceniodawców perspektywa badawcza zależy przede wszystkim od zadanych pytao a
dopiero w drugim rzędzie kryteriów. Kryteria powinny byd rozumiane jako perspektywa, z której
widziany jest wybrany problem. Kryteria przypominają, co jest podstawową potrzebą informacyjną
badania – czego tak naprawdę chcemy się dowiedzied o interwencji, a dopiero z kryteriów nich
wynikają pytania badawcze. Konieczne jest zatem nie tylko wymaganie w przez zleceniodawców ich
zawarcia w projekcie, ale realnego i pełnego namysłu wykorzystania w badaniu11. Z analizy raportów
wynika, że chod kryteria powinny gwarantowad jasno zdefiniowane ramy oceny, to korzysta się z nich
jako z pewnych słów kluczy 12, których zastosowanie nie zobowiązuje do wydania oceny. Dlatego
wielokrotnie w tym samym raporcie, w różnych miejscach, znaleźd można odniesienie do różnego
zestawu kryteriów, które niezdefiniowane jednoznacznie, nie mogą byd wsparciem dla tworzonej
oceny13.
Podsumowując, kryteria ewaluacyjne wyznaczają logikę badania, wskazują ostateczny cel ewaluacji
(odpowiedzi na pytanie np. Czy to na co wydaliśmy środki pomogło rozwiązad adresowane problemy?
Czy nasze wysiłki były trafne?) i podsumowują zdobyte informacje. W badaniach tak skomplikowanej
i wielowymiarowej rzeczywistości jaką jest implementacja polityki spójności, rola kryteriów
ewaluacyjnych jest istotnie niedoceniana.
Problem braku systematycznej diagnozy potrzeb społecznych
Przeprowadzone badanie uzasadnia także postawioną wcześniej tezę, że istnieje duże
zapotrzebowanie na tworzenie diagnozy potrzeb społecznych i oparcie się na niej w toku oceny
interwencji. Co prawda, istnieją dane

zbierane w systemach monitoringu sytuacji społeczno-

gospodarczej, obserwatoriach polityki rozwoju, strategiach ogólnopolskich i lokalnych, analizach
wewnątrzjednostkowych. Niestety tego rodzaju badania nie są przeprowadzane ani systematycznie,
ani nawet dostatecznie często. Nie istnieją uniwersalne wytyczne i rozpowszechnione standardy
11

Jak przyznał jeden z respondentów: „Ja ze wszystkimi kryteriami w jakiś sposób się spotkałam, natomiast my
nie wymagamy, nie oceniamy i nie rozliczamy tych poszczególnych kryteriów ewaluacyjnych”.
12
Przykład Analiza prawidłowości doboru wskaźników _moduł I_CASE
13
Przykład Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów_CASE
Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru_3_130
Analiza prawidłowości doboru wskaźników _moduł I_CASE
Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3_
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prowadzenia diagnozy potrzeb tak, by mogła ona byd pomocnym narzędziem dla oceny programu. I
chociaż często sama strategia rozwoju regionu lub cele horyzontalne programów są budowane na
podstawie analiz społecznych, to z czasem strategie stają się punktem odniesienia, skąd wynika
koncentracja na celach, a nie problemach. Jak wynika z wywiadów z respondentami z administracji
publicznej, rzadko kiedy istnieją dokumenty dotyczące diagnozy problemów, najczęściej ich
rozumienie wynika już z zaprogramowanych działao. Takie kierowanie się celami strategicznymi w
miejsce diagnozy potrzeb, prowadzi do koncentracji programu na osiągnięciu celów, a nie jego
użyteczności dla objętych interwencją grup. Koncentracja na statycznych celach, a nie dynamicznych
potrzebach jest z punktu widzenia jakości administrowania ryzykowna. Biorąc pod uwagę
zmiennośd potrzeb w czasie, brak usystematyzowanego miejsca diagnozy potrzeb w cyklu życia
polityk publicznych – mimo iż wielokrotnie w rekomendacjach pochodzących z raportów
ewaluacyjnych sugerowano jej regularne prowadzenie w przyszłych działaniach 14 - jest istotnym
zaniechaniem. Diagnoza potrzeb jest zbiorem informacji, którego brakuje samym badaczom przy
tworzeniu finalnej oceny programu (lub jego części) jako punktu odniesienia oceny, ale także
informacja przydatna i poszukiwana przez samych zleceniodawców15.
Oczywiście nad momentem zlecania diagnozy potrzeb i ich konieczną rewizją (z uwagi na ich
zmiennośd w czasie) należy się dobrze zastanowid, ponieważ niesie to za sobą odpowiednie koszty.
Dlatego jeśli nawet nierealnym zda się postulat przeprowadzania diagnozy potrzeb przy okazji
każdego badania ewaluacyjnego prowadzonego przez firmy badawcze, to niezastąpioną pomocą
byłoby systematyczne zbieranie informacji o ich stanie np. w ramach monitoringu lub regularne
zlecanie takich badao zainteresowanym jednostkom naukowym.
Użyteczność w zrealizowanych badaniach ewaluacyjnych
Użyteczność implicite
Badanie meta analityczne wskazuje na fakt, że kryterium użyteczności było stosowane explicite w
raportach z badao ewaluacyjnych najczęściej w programie Kapitał Ludzki (w 36,5% raportów). W
pozostałych programach kryterium zastosowano w 7% raportów (Innowacyjna Gospodarka) lub w
ogóle pominięto (Infrastruktura i Środowisko). Taki stan rzeczy częściowo wynika z momentu badao
(środek perspektywy 2007-2013), kiedy to dopiero zaczynają się powoli pojawiad pierwsze efekty
wydatkowania funduszy unijnych, jak i z tego, że niewiele zostało przeprowadzonych badao typu expost w poprzedniej perspektywie. Co więcej, w raportach zauważalny jest duży nacisk na analizy
14

Przykład: Ocena stopnia przygotowania beneficjentów kluczowych
Ocena stopnia przygotowania do absorpcji środków 8.3
15
Wniosek z rozmów ze zleceniodawcami w fazie zbierania danych pierwotnych.
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etapu wdrożeniowego (np. oceny systemu wskaźników programu, oceny systemu kryteriów wyboru
projektów w programie etc.). Mimo iż tego typu analizy on-going są istotne z punktu widzenia jakości
i efektywności realizacji zadao, koncentracja na poprawności procesu wdrażania bez odniesienia do
antycypowanych konsekwencji działao wydaje się byd zbyt ograniczona.
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Jednocześnie we wszystkich trzech programach odniesienie implicite do kryterium użyteczności
pojawiło się w więcej niż 50% przypadków. Poprzez odniesienie implicite rozumiane jest badanie
użyteczności interwencji w badaniu ewaluacyjnym (na podstawie jej prawidłowej definicji) bez
słownego odniesienia się do tego kryterium. Posługiwanie się logiką tego kryterium bez jasnego jego
zdefiniowania, zoperacjonalizowania i wykorzystania może wskazywad na niedostateczny rozwój
metodologii badania użyteczności interwencji, a jednocześnie istotną, a niezaspokojoną potrzebę
informacyjną dotyczącą podsumowania przydatności wydanych środków16.
Dodatkowo potwierdza to odniesienie do przewidywanych efektów nieplanowanych co najmniej w
1/3 raportów. Chęd ich antycypowania, badana przy użyciu kryterium oddziaływania oznacza
potrzebę rozumienia szerszych konsekwencji wdrażanej polityki spójności, jednakże bez możliwości
ich weryfikacji przy pomocy rzetelnej diagnozy potrzeb (z uwagi na brak adekwatnych danych bądź
trudności w odtworzeniu sytuacji sprzed procesu wdrażania), nie możemy mówid o ocenie
użyteczności działao. Oddziaływanie ciężko nazwad kryterium ewaluacyjnym z uwagi na brak
wartościującego czynnika w definicji oddziaływania. Przy czym nie jest jasne na jakiej podstawie te
antycypowane efekty są oceniane. Oddziaływanie zatem należałoby wciąż rozumied wyłącznie jako
najszerszy i najbardziej oddalony etap konsekwencji podjętych w programie działao.
Użyteczność explicite – popularne błędy
Użytecznośd najczęściej mylona jest z satysfakcją beneficjentów programu17. Problem błędu definicji
użyteczności jako zaspokojenia oczekiwao beneficjentów ostatecznych powtarza się nie tylko wśród
badaczy, ale także wśród zleceniodawców na poziomie administracji publicznej. Ponieważ zbiór
oczekiwao jest niejasno określony i zmienny, należy w badaniach starad się dociec przyczyn
posiadanych opinii, a przede wszystkim weryfikowad je z innymi źródłami danych. Użytecznośd

16

Przykład badania użyteczności implicite: Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3_MWI
Samo zapewnienie mieszkaocom szerokopasmowego dostępu do Internetu nie jest wystarczającym sposobem
na skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, chod ma znaczący wpływ na przeciwdziałanie
wykluczeniu. Najnowsze badania (Diagnoza Internetu 2009, Diagnoza Społeczna 2009) wskazują, że nawet w
środowiskach, gdzie dostęp do szybkiego łącza jest powszechny, obserwuje się różne formy zjawiska
wykluczenia cyfrowego.
17
Przykład: Fundusze strukturalne a programy ramowe UE_ARC_HOR
Ocena wpływu funduszy strukturalnych_PSDB_HOR_ig_016
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bowiem nie oznacza wyłącznie usatysfakcjonowania beneficjentów, gdyż nie jest ono równoznaczne z
rozwiązaniem problemu, który może dotyczyd także innych grup poza objętymi interwencją (w tym
mogły zaistnied niepożądane efekty dla grup nieobjętych interwencją). Zadowolenie może wynikad
także z uzyskania dostępu do pewnych dóbr związanych z interwencją, ale pozostających bez związku
z rozwiązaniem problemu, które stało się punktem wyjścia interwencji (przykładem mogą byd
aprobowane przez Beneficjentów dotacje dla przedsiębiorców, które nie prowadzą do
usamodzielniania i multiplikacji kapitału, ale uzależnienia od środków unijnych). Wiąże się to z jeszcze
jednym błędem metodologicznym – a mianowicie pytaniem respondentów o wnioski ewaluacyjne,
bez weryfikacji czy interpretacji ich opinii. Pytania kwestionariuszowe o to czy program zaspokoił ich
potrzeby? czy był użyteczny? to pytania ewaluacyjne, które nie przełożone na konkretne wskaźniki nie
powinny byd zadawane respondentowi (samo pytanie czy program spełnił oczekiwania Beneficjentów
nie może byd jedynym wskaźnikiem użyteczności z wyżej wymienionych powodów).
Użytecznośd bywa także mylona z trafnością 18 . Wynika to często z problemów definicyjnych
pojawiających się w najstarszej polskiej literaturze przedmiotu, gdzie definiowano „użytecznośd jako
lustrzane odbicie trafności” (Kierzkowski, 2002). Warto jednak zwrócid uwagę, że trafnośd odnosi
diagnozę do celów programu i najczęściej ma wspierad jego projektowanie. Użytecznośd natomiast
rozlicza program z ostatecznych efektów. Jeżeli program jest trafny, to znaczy, że założone cele są
dobrze skonstruowane, ale to nie znaczy, że proces implementacji zapewni korzystny bilans jego
wszelkich znaczących konsekwencji. Z drugiej strony może byd użyteczny, ale nie musi byd trafny jego użytecznośd może wynikad z efektów niezamierzonych, a więc nieujętych w celach (program,
definiowany przez jego cele będzie nietrafny). Dodatkowym błędem jest zastępowanie kryterium
użyteczności kryterium oddziaływania (które definiowane było w analizowanych raportach jako
odniesienie antycypowanych efektów do zapisanych celów programu). Takie zawężenie definicji
prowadzid może bądź to do nieuzasadnionego pominięcia badania efektów nieplanowanych bądź
braku odniesienia do potrzeb.
Użytecznośd jako kryterium oceny systemu wdrażania 19, odnoszące się do różnych jego elementów
(jakości wskaźników, formularzy wniosków, kryteriów wyboru projektów, potrzeb informacyjnych
Beneficjentów), traktowane jest wyłącznie jako pewne słowo-klucz. W przypadku ewaluacji
systemowych (operacyjnych) użycie tego kryterium jest najbardziej niejasne, niedodefiniowane i
18

Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania_EuCP_3_104

19

Analiza prawidłowości doboru wskaźników _moduł I_CASE
Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru_3_130_CASE
Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów_CASE
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wyłącznie intuicyjne. Poprzez użytecznośd rozumie się tutaj ogólną przydatnośd narzędzi wdrażania
czy rozliczania programu lub ich poprawnośd merytoryczną 20.
Na koniec warto także dodad, że użytecznośd w literaturze przedmiotu, a również w analizowanych
raportach odnosi się często do użyteczności samych badao ewaluacyjnych – szans wykorzystania Strona | 36
wyników pochodzących z raportów czy wpływu ewaluacji na procesy decyzyjne. Takie podwójne
wykorzystanie terminu jako standardu ewaluacji oraz jako jednego z kryterium oceny interwencji
może prowadzid do nieporozumieo, chod samo w sobie nie jest błędem.
Podsumowując należy podkreślid, że kryterium użyteczności najczęściej jest stosowane implicite , a w
przypadkach kiedy występuje jawnie w badaniach, bywa rozumiane niepoprawnie. Najczęstszym i
najpoważniejszym przypadkiem jego błędnego rozumienia jest rozumienie zaspokajania potrzeb jako
zaspokajania oczekiwao, co prowadzi często do źle postawionych lub niezweryfikowanych i
nieuprawnionych wniosków ewaluacyjnych. Wydaje się jednak, że niektóre z prawidłowych definicji
kryterium użyteczności z badania ex-post perspektywy 2004-2006 mają szansę rozpocząd nowy,
pozytywny trend21.
Uwagi do badania użyteczności interwencji
W trakcie prowadzonych badao wskazywano często na istnienie wśród stron zaangażowanych w
programy publiczne „bariery mentalnej” w stosunku do badania użyteczności interwencji zgodnie z
przedstawionym tu rozumieniem. Znamiennym jest fakt, iż zarówno przedstawiciele środowisk
administracyjnych jak i badawczych wskazywali na trudności w zastosowaniu podejścia opartego na
użyteczności wynikające z obawy przed byciem rozliczanym z rezultatów programu, który
zaprojektowany został przez kogoś innego, w tym sposób szczególny z jego nieprzewidzianych
efektów ubocznych. Po pierwsze dlatego, że instytucje są rozliczane w oparciu o bilans wszystkich
konsekwencji i efektów, gdyż łatwiej się do nich odnieśd i je zbadad. Programowanie bowiem to
często nie proces racjonalny, a upolityczniony (Sobiech, 2008). Dlatego zanim wszystkie efekty
20

Przykładem może byd kryterium użyteczności zdefiniowane jako wymóg by „badanie ma wykazad, czy sposób
realizacji polityki spójności w Polsce określony przez przyjęty system realizacji spełnił oczekiwania
użytkowników pod względem jego funkcjonalności. Badanie powinno również udzielid odpowiedzi na pytanie
czy realizacja polityki spójności w Polsce była użyteczna dla sposobu funkcjonowania polskiej administracji
publicznej niezaangażowanej bezpośrednio w realizację ww. polityki (wpłynęła pozytywnie na osiąganie celów
rozwoju społeczno-gospodarczego w procesach realizacji polityk publicznych w Polsce)” zawarta w
Szczegółowym Opisie Zadania na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena systemu realizacji polityki
spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006” (Badanie ex-post perspektywy 2004-2006).
21
Definicje kryterium użyteczności zawarte w Szczegółowych Opisach Przedmiotu Zamówienia na wykonanie
badao ewaluacyjnych „Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich” i „Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast
polskich”.
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programu mogą byd zbadane (przeznaczy się na to środki) gra rozgrywa się na poziomie bilansu
korzyści i strat płynących z możliwych konsekwencji przedstawionych informacji. Innymi słowy
szukania odpowiedzi na pytanie czy informacja o efektach nieplanowanych przyniesie wymierne
korzyści22? Istnieje obawa przed ewaluacją jako kontrolą i chęd by wynikało z niej jak najmniej
wiążących rekomendacji23. Dlatego gotowośd badania efektów nieplanowanych wydaje się byd
zrozumieniem prawdziwej roli ewaluacji – nie zagrażającej nikomu kontroli, ale oceny przedsięwzięd
podjętych w programie i ich realnych konsekwencji.
Na koniec zauważmy, że informacja o użyteczności interwencji, w administracji na poziomie
centralnym pozwala na celne modyfikacje wdrażanych programów oraz jak najtrafniejsze
budowanie przyszłych polityk, a na poziomie lokalnym na uzasadnione aplikowanie o środki 24. Po
drugie, argumenty wskazujące na użytecznośd są uważane za nie do odparcia w debacie politycznej
(są to np. silne argumenty w walce o środki w następnej perspektywie funduszy unijnych25). Ale
użytecznośd to także miecz obosieczny – może służyd jako najlepszy argument za kontynuacją
dotychczasowych, sprawdzonych rozwiązao (ponieważ odpowiada na potrzeby i prowadzi do istotnej
zmiany) lub jako najgorszy zarzut przeciwko marnotrawieniu finansów publicznych (brak użyteczności
lub anty-użytecznośd oznacza, że jakieś potrzeby nie zostały wzięte pod uwagę lub pewne
konsekwencje nie do kooca przemyślane). Jednakże mimo tych obaw i barier instytucjonalnych, jak
wynika z naszych rozmów z decydentami, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na informację o
użyteczności efektów wydawanych środków. A dotychczasowe sposoby jej badania, jak to zostało
przedstawione powyżej, nie wydają się jednak satysfakcjonujące i nie odpowiadają w pełni na te
potrzeby.

22

Jak twierdzi respondent z administracji centralnego szczebla.
Wniosek na podstawie rozmów z badaczami.
24
Argumenty przedstawiane przez zleceniodawców ewaluacji na szczeblu lokalnym i centralnym.
25
Jak twierdzi jeden z kluczowych decydentów w procesie ewaluacji środków z funduszy unijnych.
23
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V. Procedura badania użyteczności
Metodologia oparta na badaniu użyteczności jest sposobem na uzyskanie wielowymiarowej i bogatej
wiedzy dotyczącej badanego projektu. Pozwala ona nie tylko na weryfikację użyteczności programu,
ale także uchwycenie jego skuteczności. Obejmuje ona kilka etapów:
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I.

Etap rozpoznania – mający na celu zdobycie jak najszerszej i najpełniejszej wiedzy o
ewaluowanym programie oraz wszystkich jego potencjalnych konsekwencjach.
Koocowym produktem tego etapu jest zbiór hipotez dotyczących funkcji, jakie program
mógł pełnid – tych pozytywnych, przekładających się na zaspokojenie potrzeb
społecznych, jak i negatywnych – pogłębiających istniejący problem społeczny.
W ramach etapu rozpoznania dokonuje się:
A. Sporządzenia katalogu działao
B. Ekstrakcji funkcji z działao
C. Identyfikacji interesariuszy, w tym w sposób szczególny grup bezpośredniego i
wtórnego oddziaływania
D. Wygenerowania zestawu hipotez dotyczących funkcji programu

II.

Etap weryfikacji – mający na celu podtrzymanie lub odrzucenie wygenerowanych na
etapie pierwszym hipotez dotyczących funkcji programu.
W ramach etapu weryfikacji dokonuje się:
A. Selekcji hipotez
B. Ważenie hipotez
C. Przeglądu źródeł danych
D. Weryfikacji hipotez

III.

Etap wyjaśnieo – polegający na refleksji nad wynikami otrzymanymi na etapie
konfirmacyjnym, mającej na celu wyjaśnienie - co najmniej teoretyczne – zależności
przyczynowo-skutkowej pomiędzy interwencją a efektem jej działania.

IV.

Etap bilansu – mający na celu określenie finalnego bilansu korzyści i strat związanych z
realizacją ewaluowanego programu. Jest to etap, na którym dokonuje się sumarycznej
oceny użyteczności.

V.

Etap rekomendacji i uzgodnieo – mający na celu przedstawienie obiektywnej wiedzy
wygenerowanej

w

procesie

ewaluacyjnych

oraz

ewaluatora.
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subiektywnych

rekomendacji

Zarysowany powyżej schemat metodologiczny może byd realizowany w następujący sposób.
I.

Etap rozpoznania

I.A. Katalog działao
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Procedura eksploracyjna rozpoczyna się od stworzenia KATALOGU DZIAŁAO wykonywanych w
ramach interwencji, na podstawie źródeł zastanych (np. dokumentów programowych) oraz rozmów z
osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie interwencji. Ewaluator tworzy możliwie kompletną listę
działao związanych z realizacją interwencji oraz jej całościową obsługą (np. księgową, kadrową, etc.).
Katalog rzeczywiście przeprowadzonych w ramach programu działao jest kluczowym elementem
ewaluacji opartej na badaniu użyteczności, toteż należy dołożyd wszelkich starao, aby był on:


Wyczerpujący – obejmujący wszystkie przeprowadzone w ramach programu działania



Faktyczny – a więc zawierający tylko i wyłącznie te działania, które zostały przeprowadzone, z
całkowitym pominięciem tych działao, które zostały zaplanowane, ale z jakichkolwiek
przyczyn nie doszły do skutku.

I.B. Ekstrakcja funkcji działao w relacji do potrzeb i wartości
Katalog działao staje się następnie punktem wyjścia dla ekstrakcji funkcji zrelatywizowanych do
potrzeb, które miały byd zaspokojone poprzez ewaluowany program. Badacz ma na celu dotarcie do
aksjologicznego sedna programu, jego „realnej” teorii. Poprzez realną teorię rozumie się wszystkie
potrzeby, które miał zaspokoid program niezależnie od tego, jakie cele zapisane są w jego oficjalnej
dokumentacji. Funkcja do pewnego stopnia może byd traktowana jako ekwiwalent celu na etapie expost. Ten etap kooczy się stworzeniem pierwszego, wstępnego zestawu hipotez dotyczących funkcji,
jakie miał pełnid ewaluowany program. Weryfikacja stworzonych na tym etapie hipotez będzie
najczęściej w sposób szczególny przedmiotem największego zainteresowania zleceniodawców
ewaluacji, dlatego też należy w sposób możliwie pełny i staranny dążyd do jak najwierniejszego
odtworzenia „realnej teorii programu”. Stworzone na tym etapie hipotezy dotyczyd będą tzw.
„funkcji jawnych programu”.
I.C. Identyfikacja interesariuszy
Katalog działao służy także do stworzenia możliwie kompletnego katalogu interesariuszy.
Szczególną uwagę należy poświęcid zidentyfikowaniu GRUP BEZPOŚREDNIEGO ODDZIAŁYWANIA, a
więc tych, do których przede wszystkim skierowany jest program, adresatów wyszczególnionych
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działao. Na etapie eksploracji badacz kontaktuje się z przedstawicielami grup (lub grup)
bezpośredniego oddziaływania. Celem tego kontaktu jest wydobycie informacji dotyczących:


Korzyści i strat, które odnieśli przedstawiciele grupy docelowej w związku z prowadzonym
programem (wiedza o pozytywnych i negatywnych funkcjach programu)



Innych osób lub grup, które mogły uzyskad korzyści lub ponieśd straty w związku z realizacją
programu .

Naturalnie nasuwającą się techniką badawczą możliwą do zastosowania na tym etapie są pogłębione
wywiady indywidualne lub grupy fokusowe, niemniej jednak dopuszczalna jest każda metody czy
technika, która pozwoli uzyskad pożądana wiedzę.
Prowadzone na etapie eksploracji wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji wdrażającej,
obserwacje ewaluatorów oraz dokumenty źródłowe, jak również wywiady czy też fokusy z
przedstawicielami grup fokusowych pozwalają zidentyfikowad również GRUPY WTÓRNEGO
ODDZIAŁYWANIA – a więc takie grupy, które w sposób pośredni dotknięte są skutkami prowadzonej
interwencji. Tworzenie katalogu grup oddziaływao związane jest z predykcją możliwych pozytywnych
i negatywnych funkcji, jakie mógł mied badany program na te grupy.
Rekomendowane jest iteracyjne poszerzanie swojej wiedzy dotyczącej grup wtórnego oddziaływania
oraz możliwych funkcji, jakie pełnił program dla tych grup. Szczególnie polecaną techniką na tym
etapie jest dobór próby metodą kuli śnieżnej. Członkowie grup oddziaływania w większości
przypadków będą potrafili wskazad kolejne grupy, na które oddziaływał ewaluowany program. Należy
kontynuowad eksplorację do momentu uzyskania nasycenia teoretycznego, to jest do momentu, gdy
kolejne działania badawcze przestaną generowad nową wiedzę.
W wersji ekonomicznej ten etap może ograniczyd się do jedynie dwóch kroków – pierwszy z nich to
identyfikacja grup bezpośredniego oddziaływania, drugi to odnotowanie możliwych grup
oddziaływania wtórnego na podstawie katalogu działao, rozmów z przedstawicielami instytucji
wdrażającej oraz wskazao członków bezpośredniego oddziaływania. Niemniej decydując się na
zastosowanie mniej kosztownej procedury, zleceniodawca musi liczyd się z otrzymaniem niepełnej
informacji dotyczącej wszystkich efektów programu. W takiej sytuacji zalecanym jest precyzyjne
określenie zapotrzebowania informacyjnego ze strony zleceniodawcy.
I.D. Hipotezy dotyczące dodatkowych funkcji programu
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Wszystkie powyżej zarysowane kroki prowadzą do stworzenia zbioru hipotez dotyczących potrzeb,
które mógł zaspokoid badany przez ewaluatora program. Przypomnijmy, iż na tym etapie ewaluator
posiada pewien zestaw wiedzy dotyczącej jawnych funkcji programu, toteż szczególną uwagę należy
poświęcid poszukiwaniom ukrytych funkcji programu a więc takich, które najprawdopodobniej nie
leżały w bezpośrednim zamiarze instytucji zarządzającej interwencją, a które mimo to mogły
wystąpid. Ten zestaw hipotez generowany jest w sposób możliwie szeroki na podstawie zdobytej do
tej pory wiedzy o konkretnym badanym programie ale także na podstawie wiedzy i doświadczenia
ewaluatora. Hipotezy muszą byd racjonalne i prawdopodobne, to znaczy musi istnied możliwośd
uzasadnienia związku przyczynowo-skutkowego, który, zdaniem ewaluatora, zachodzi pomiędzy
danym działaniem a zaspokojoną (lub pogłębioną) potrzebą społeczną. Zbiór hipotez podzielid można
na dwie części – jedna z nich odnosi się do efektów, jakie program wywarł na członków grupy
bezpośredniego oddziaływania a druga do efektów istotnych z punktu widzenia grup wtórnego
oddziaływania.
II.

Etap weryfikacji

II.A. Selekcja hipotez
Stworzony na etapie eksploracji zbiór hipotez odnoszących się do możliwych funkcji programu jest
zbyt szeroki, by mógł zostad w całości zweryfikowany. Dlatego też konieczna jest selekcja
najważniejszych hipotez. Selekcji dokonuje badacz, zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, ale ze
szczególnym uwzględnieniem informacji wyniesionych z rozmów z przedstawicielami grup
docelowych oraz potrzeb informacyjnych zleceniodawców ewaluacji. Efektem koocowym tego etapu
jest zestaw hipotez wyselekcjonowanych pod kątem prawdopodobieostwa i priorytetu dla
zleceniodawcy, interesariuszy oraz szeroko rozumianych beneficjentów.
II.B. Ważenie hipotez
W tym kroku każdej z wyselekcjonowanych hipotez przypisana zostaje waga odzwierciedlająca
istotnośd danej hipotezy o funkcji (pozytywnej lub negatywnej) programu. Waga ustalana jest na
drodze negocjacji i konsultacji społecznych. Finalną decyzję o wielkości wagi przypisanej danej
hipotezie podejmuje badacz, przy uwzględnieniu opinii szerokiego grona interesariuszy, a więc
między innymi zleceniodawcy ewaluacji (przedstawicieli instytucji zarządzającej lub wdrażającej),
przedstawicieli beneficjentów (np. liderów lokalnej społeczności) oraz organizacji pozarządowych.
Należy jednak podkreślid, iż w przypadku braku konsensusu co do wielkości wag, ostateczną decyzję
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podejmuje badacz, biorąc na siebie tym samym pełną odpowiedzialnośd za prowadzone badanie oraz
jego rezultaty.
II.C. Ewidencja źródeł danych – a więc weryfikacja, jakie źródła danych są dostępne i jaką wiedzę
mogą one generowad, jakie koszty wiążą się ze skorzystaniem z każdego możliwego źródła danych Strona | 42
oraz jaka jest jakośd posiadanych zasobów informacyjnych. Należy w miarę możliwości opierad się na
najbardziej wiarygodnych a przy tym najmniej kosztownych źródeł danych. Zalecanym rozwiązaniem
jest korzystanie z danych zastanych, które obciążone są jedynie kosztem analizy a nie wywołania oraz
agregacji. Należy również uczulad organizacje, także instytucje publiczne, do jak najlepszego
korzystania z generowanych w ich ramach informacji. Tak więc zgodnie z tym założeniem, ewaluator
powinien opierad się także na danych zgromadzonych w ramach kontroli, audytu i monitoringu,
dostarczając jednak wiedzy wykraczającej poza powyższe. Należy w miarę możliwości stosowad
szerokie spektrum źródeł danych, opierad się na statystykach, ekspertyzach, wynikach wcześniejszych
analiz, badaniach dotyczących diagnozy potrzeb etc.
II.D. Weryfikacja hipotez
Uzyskane w toku procedury badawczej hipotezy muszą zostad poddane szczegółowej weryfikacji, o
ile to możliwe ilościowej. W sytuacji gdy rzetelna i wiarygodna ilościowa weryfikacja
wyselekcjonowanych hipotez nie jest możliwa w oparciu o dane zastane, godną polecenia
możliwością jest wywołanie danych, np. poprzez badania kwestionariuszowe. Techniki reaktywne,
takie jak np. badania ankietowe są cennym źródłem wiedzy, natomiast muszą byd one stosowane z
namysłem i tylko wtedy, kiedy dostarczą on cenną wiedzę rozsądnym kosztem. Szczególnie cenny
zbiór technik stanowią jednak schematy quasi-eksperymentalne, kontrfaktyczne, które posiadają
następujące zalety:
- umożliwiają zbadanie wielkości efektu netto,
- umożliwiają na wysuwanie wniosków odnoszących się do związków przyczynowo-skutkowych.
Rekomendowaną techniką doboru prób kontrolnych do badania efektu netto jest tzw. propensity
score-matching.
III.

Wyjaśnianie

Etap wyjaśniania jest merytorycznie najważniejszym etapem badao ewaluacyjnych opartych o
badanie użyteczności. Celem tego etapu jest krytyczne spojrzenie na zrealizowany program, ocena
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jest mocnych i słabych stron, wysunięcie wniosków o charakterze przyczynowo-skutkowym,
dotyczących działania i efektu interwencji oraz stworzenie modelu mechanizmu transmisyjnego
obserwowanej zmiany 26 . Eksplanacja niesie ze sobą najwyższą wartośd informacyjną dla
zleceniodawców ewaluacji oraz opinii publicznej.
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Na etapie wyjaśniania korzystnym jest skonfrontowad wyniki etapu weryfikacji z wyrażonymi explicite
celami programu. Wiedza o możliwie szerokim spektrum efektów badanego programu pozwoli
bowiem na określenie, czy okazał się on skuteczny, czy też nie oraz wskazanie jego wartości dodanej.
Zidentyfikowane efekty interwencji, już po ich zestawieniu z jej celami, można także zanalizowad w
kontekście efektów planowanych i nieplanowanych, w czym pomóc może poniższa tabela. W tabeli
przedstawione zostały najczęściej wymieniane w literaturze przedmiotu efekty, uporządkowane
zostały ze względu na rodzaj grupy, w jakiej mogą się pojawid (grupa docelowa lub grupa
oddziaływania) oraz rodzaj efektu (efekty planowane lub nieplanowane27).
Tabela 1. Klasyfikacja wymienianych w literaturze ewaluacyjnej efektów interwencji ze względu na rodzaj grupy, w jakiej
mogą się pojawid oraz na fakt ich ujęcia explicite w celach interwencji . Źródło: opracowanie własne na podstawie
cytowanej literatury.

efekty planowane

efekty nieplanowane

grupa bezpośredniego
oddziaływania
efekty będące konsekwencją
celów interwencji

grupa wtórnego oddziaływania

efekt synergii
efekt podażowy
efekt multiplikacji przychodu
efekt popytowy

efekt przeniesienia
efekt substytucji
efekt impulsu
efekt sieciowy
efekt odrzutu
efekt synergii
efekt podażowy
efekt multiplikacji przychodu
efekt popytowy

26

-------

Szczególnie ważne w przypadku długich, wieloetapowych łaocuchów przyczynowych dotyczących efektów
pośrednich.
27
Efekty sklasyfikowane w niniejszym opracowaniu jako nieplanowane nie są zwykle ujmowane jako cele
interwencji. Możliwe jest jednak, w zależności od decyzji osób planujących interwencję, ujęcie tych efektów
explicite w celach. W takim wypadku odnoszą się one do grupy docelowej interwencji.
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IV.

Bilans

Koocowym etapem badania jest tabelaryczne podsumowanie wniosków dotyczących zaspokojonych
poprzez interwencję potrzeb społecznych, według schematu:
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Tabela 2. Narzędzie do tworzenia bilansu użyteczności - wzór. Źródło: opracowanie własne.

Stwierdzenie

Waga X

Kierunek Y

Prawda/fałsz Z

Stwierdzenie

X1

+ lub -

0 lub 1

X2

+ lub -

0 lub 1

dotyczące funkcji
programu 1
Stwierdzenie
dotyczące funkcji
programu 2
….

Przykład zastosowania powyższego schematu dobrze oddaje poniższa adaptacja na potrzeby jeden z
interwencji opierającej się na szkoleniach przeznaczonych dla osób bezrobotnych:
Tabela 3. Przykład zastosowania narzędzia do tworzenia bilansu użyteczności. Źródło: opracowanie własne.

Stwierdzenie
Program podniósł kwalifikacje zawodowe

Waga X

Kierunek Y

Prawda/fałsz Z

3

+

1

(zaspokoił

(prawda)

stu osób.

potrzebę)
Program

poprawił

wiedzę

na

temat

+

0

warunków korzystania z Funduszy Unijnych

(zaspokoił

(fałsz)

w lokalnej społeczności.

potrzebę)

Program przedłużył czas pozostawania na
bezrobociu

wśród

osób

1

4

objętych

-

1

(pogłębił problem)

Prawda

szkoleniem.

W kolumnie pierwszej tabeli znajdują się stwierdzenia powstałe na podstawie analizowanego zbioru
hipotez dotyczących funkcji programu. Liczba stwierdzeo równa jest liczbie hipotez. W kolumnie
drugiej tabeli znajdują się wagi przypisane do hipotez na etapie IIB. W kolumnie trzeciej tabeli
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znajduje się informacja o tym, czy dane stwierdzenie odzwierciedla pozytywną (+) czy negatywną (-)
funkcję programu (zaspokojenie potrzeb społecznych vs. pogłębienie problemów społecznych). W
kolumnie czwartej tabeli znajduje się informacja o tym, czy dana hipoteza okazała się w toku
ilościowej weryfikacja prawdziwa (1), czy też fałszywa (0).
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Koocowy bilans użyteczności wylicza się ze wzoru:

;
Gdzie:
U = bilans użyteczności
= suma ważonych składników dotyczących hipotez dodatnich (mówiących o zaspokojeniu
potrzeb)
= suma ważonych składników dotyczących hipotez ujemnych (mówiących o pogłębieniu
problemów społecznych)
= suma wszystkich ważonych składników

Interpretacja bilansu użyteczności
 program jest społecznie użyteczny, w tym:
 zidentyfikowano tylko i wyłącznie pozytywne funkcje interwencji
 program jest społecznie szkodliwy (anty-użyteczny), w tym:
 zidentyfikowano tylko i wyłącznie negatywne funkcje interwencji
 bilans programu wyrażony w zysków i strat z realizacji jest zerowy

Tak stworzona miara posiada szereg zalet. Po pierwsze, dostarcza syntetycznej informacji o tym, czy
program okazał się użyteczny, czy też nie. Po drugie, intuicyjnie umiejscawia możliwe spektrum
wyników powyżej i poniżej zera, odwołując się do koncepcji użyteczności oraz anty-użyteczności, przy
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czym przez anty-użytecznośd rozumie się pogłębienie istniejących problemów społecznych. Po
trzecie, poprzez unormowanie wskaźnika w przedziale od -1 do 1 pozwala na dokonywanie porównao
poprzecznych (pomiędzy programami) oraz podłużnych (w czasie).
Trzeba podkreślid raz jeszcze, iż najważniejszym komponentem tak określonej metodologii jest nie Strona | 46
tyle finalny syntetyczny wynik wskaźnika użyteczności, ile szczegółowa wiedza o tym, jakie efekty
wywołała dana interwencja, jakie potrzeby społeczne zostały w jej wyniku zaspokojone a jakie
utrwalone, które grupy beneficjentów rzeczywiście skorzystały z uruchomionych środków i w jakim
stopniu. Zarysowana powyżej metodologia pozwala zatem w sposób realistyczny dokonad ewaluacji
w kontekście potrzeb i problemów społecznych. Inną zaletą stosowanej metodologii jest możliwośd
jednoczesnego badania użyteczności oraz skuteczności ewaluowanego programu. Informacja o
wszystkich istotnych funkcjach programu może posłużyd post factum do oceny tego, czy jej zapisane
cele zostały zrealizowane. Co więcej, ujawnia szereg efektów – zarówno pozytywnych jak i
negatywnych, które spowodowała dana interwencja.

VI. Rekomendacje
Dla zleceniodawców badań ewaluacyjnych
Klarowność zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wszystkie zapisy w SIWZ-ach powinny byd ujęte w możliwie najbardziej zrozumiały sposób. Uwaga ta
odnosi się szczególnie do treści zamieszczanych w SOPZ-ach, dotyczących przedmiotu zamówienia.
Dla przejrzystości pojęcia, co do znaczenia których może pozostawad jakakolwiek wątpliwośd
powinny zostad wyjaśnione. Bez zamieszczenia odpowiednich wyjaśnieo może zdarzyd się, że
zgłaszane do przetargu oferty nie będą odpowiadad wyobrażeniom jednostek zlecających.
Kierowanie się kryteriami merytorycznymi przy wyłonieniu zwycięzcy przetargu na
wykonanie badań ewaluacyjnych
Coraz częściej zdarza się, że jednostki zlecające biorą pod uwagę jakośd zaproponowanej metodologii
przy wyborze wykonawcy ewaluacji, co jest zjawiskiem pożądanym. Jednak w wielu instytucjach
jedynym kryterium nadal pozostaje kryterium kosztów badao. Przez realizowane badania są niskiej
jakości a w raportach ewaluacyjnych brak jest wymaganych informacji.
Korzystanie przy pisaniu SIWZ-ów oraz ocenie wniosków z pomocy ekspertów
metodologicznych
Pomoc ekspertów przy tworzeniu tych części SIWZ-ów, które odnoszą się do opisu przedmiotu
zamówienia oraz ocenie napływających wniosków może okazad się bardzo pomocne, zwłaszcza w
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instytucjach, które stosunkowo rzadko zlecają badania ewaluacyjne. Pomoc taka okazad się może
przydatna w formułowaniu celów badania oraz szczegółowych pytao badawczych. Ponadto,
ekspercka ocena proponowanych przez wnioskujących metodologii badania może przyczynid się do
powstawania wyższej jakości raportów ewaluacyjnych. Należy jednak pamiętad, że instytucje
eksperckie powinny byd w takim wypadku bezwzględnie wyłączone z przetargu na wykonanie badao
ewaluacyjnych.
Uszanowanie prawa ewaluatora do wyrażenia swojej oceny interwencji
Badanie ewaluacyjne służy gromadzeniu rzetelnej, udokumentowanej wiedzy dotyczącej
funkcjonowania interwencji. Wiedza ta ma za zadanie przysłużyd się do lepszego ugruntowania
procesu decyzyjnego, co pociąga za sobą lepsze wydatkowania funduszy w przyszłości. Zadaniem
ewaluatora jest więc rzetelna ocena interwencji

publicznej

powstająca na podstawie

przeprowadzonych badao. Odbiorca raportu ewaluacyjnego powinien uszanowad prawo ewaluatora
do wyrażania swoich opinii w raporcie ewaluacyjnym – to badacz jest ostatecznym autorem oceny
ewaluacyjnej i to on ponosi za nią odpowiedzialnośd. Nie znaczy to jednak, że zleceniodawca jest
zmuszony do przystania na sformułowane rekomendacje. W przypadku braku konsensusu co do
zarekomendowanych kroków odbiorca raportu ewaluacyjnego ma prawo odnieśd się w formie
pisemnej do treści rekomendacji a jego komentarz powinien stad się integralną częścią tego
dokumentu. Procedura konsensualnego uzgadniania rekomendacji z badania może zniekształcad
wyniki oceny ewaluacyjnej oraz obniża jej wartośd informacyjną.

Dla badaczy
Utworzenie możliwie pełnej listy funkcji interwencji.
Lista funkcji, jakie pełnid może interwencja społeczna powinna byd możliwie pełna, gdyż staje się ona
zbiorem hipotez dotyczących faktycznie pełnionych przez interwencje funkcji. Lista ta tworzona jest
na etapie rozpoznania na podstawie dokumentów programowych, wywiadów z przedstawicielami
Instytucji Wdrażającej, opinii wyrażanych przez grupy oddziaływania oraz doświadczenia ewaluatora.
W skład listy wchodzid mogą zatem zarówno mogące wystąpid efekty planowane (ujęte w celach),
zamierzone (wypływające i intencji osób tworzących interwencję) i oczekiwane (możliwe do
antycypacji dzięki stworzonemu katalogowi działao). Funkcje interwencji powinny odnosid się do
zidentyfikowanych problemów.
Transparentny proces ustalania ważności poszczególnych funkcji interwencji.
W procesie ustalania ważności poszczególnych funkcji, jakie interwencja ma za zadanie rozwiązad
powinna byd zachowana pełna transparentnośd. Proces ten powinien byd dokumentowany i opisany
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w raporcie koocowym z badao. W ten sposób uniknąd można arbitralnej oceny zjawisk z pozycji
zewnętrznego obserwatora. Ocena ta powinna byd ustalana przez interesariuszy przedsięwzięcia –
Instytucje Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Wdrażającą oraz przedstawicieli grup
oddziaływania. Dla zapewnienia standaryzacji procesu badawczego należy proponowad tą samą skalę
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ocen ważności każdemu z badanych interesariuszy.
Rola badacza-ewaluatora jako niezawisłej jednostki oceniającej interwencję.
Należy zapewnid rzeczywiście zewnętrzny charakter ewaluacji, które mają formalnie taki status.
Oznacza to, że ewaluacja powinna byd nie tylko prowadzona przez podmiot niezależny od zlecającej
jednostki odpowiedzialnej za program, lecz także przyjęcie raportu ewaluacyjnego powinno odbywad
się w oparciu o spełnianie standardów metodologicznych, a nie zgodnośd konkluzji i rekomendacji z
preferencjami zlecającego. Często wymóg ten nie jest spełniony, gdyż jednostką przyjmującą raport
badawczy jest jednostka ewaluowana, która zainteresowana jest pozytywną oceną programu, a nie w
ujawnieniem problemów. Jednak pomimo tej sytuacji należy dopilnowad, aby treśd raportu była
sformułowana przez ewaluatora, który przedstawia swoją autorską ocenę interwencji sformułowaną
na podstawie danych zdobytych w procesie badawczym. W przypadku wystąpienia uwag
odnoszących się do raportu ewaluacyjnego, zwłaszcza do części zawierających rekomendacje, należy
zebrad uwagi te od jednostki ewaluowanej w formie pisemnej i załączyd do raportu, nie zmieniając
jego treści. Ewaluator powinien przedstawiad swoje wnioski z badania programu oraz rekomendacje i
w takiej autorskiej wersji powinny byd one dostępne w raporcie ewaluacyjnym. Ze swej strony
jednostka odpowiedzialna za program powinna zamieścid w publikowanej wersji raportu swoje
stanowisko wobec tych wniosków i rekomendacji, w tym zaakceptowaną i ewentualnie uzupełnioną
przez siebie listę rekomendowanych działao i usprawnieo. To ta lista powinna byd przedmiotem
rejestracji w powadzonym przez KJO bazie rekomendacji stanowiąc zobowiązanie ze strony
podmiotów odpowiedzialnych za interwencję. Trzeba pamiętad bowiem, że decyzje zarządcze oparte
są na szerszym zbiorze przesłanek niż tylko wnioski z badania. Nie wyklucza to prowadzenia także
rejestru rekomendacji składach przez ewaluatorów.

Raport ewaluacyjny nie jest bowiem

dokumentem rozstrzygającym, zawiera jedynie opinię uformowaną na podstawie informacji
zdobytych w procesie badania. Opinia ta służy możliwości lepszego wydatkowania środków.
Ewaluator, chcąc zachowad niezawisłośd swojej oceny nie powinien ulegad wpływom zlecających
badania.
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Dla Krajowej Jednostki Oceny
Zmiana sposobu rozliczania instytucji wdrażających z wykonania rekomendacji
Rekomendujemy, aby instytucje wdrażające miały możliwośd złożenia własnego stanowiska
odnoszącego się do rekomendacji, które zostaną wprowadzone do Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Wnioskami i Rekomendacjami. Taka procedura zastępowałaby negocjowanie koocowego
zestawu przyjętych rekomendacji. Koniecznośd uzgadniania finalnej oceny stawia ewaluatora w
pozycji zależności i utrudnia wydanie rzetelnej, zgodnej z najlepszą wiedzą i pełnym przekonaniem,
oceny. Zasada prezentacji w raporcie własnych stanowisk (nie wyklucza to także wyszczególnienia
konkluzji uzgodnionych) pozwoli obydwu stronom na jak najlepszą realizację powierzonych im zadao.
Konsultacje powinny byd w dalszym ciągu stosowane, jednakże ich wartośd leży w zestawieniu
różnych perspektyw, zasobów wiedzy i ideologii a nie dążeniu do konsensusu za wszelką cenę.
Rozpoznanie statusu autoewaluacji
Należy powiedzied jasno, iż ewaluacja, której przedmiot, temat, sposób wykonania i ostateczne
wnioski są zależne od podmiotu ewaluowanego z logicznego punktu widzenia może byd
rozpatrywana tylko i wyłącznie jako ewaluacja wewnętrzna.

VII. Zalety proponowanego podejścia i bariery jego stosowania
Zastosowanie proponowanego w niniejszej pracy podejścia badawczego w badaniach ewaluacyjnych
posiada szereg zalet, takich jak:


Możliwośd uzyskania informacji o wszystkich efektach – dzięki inspiracji ewaluacją goal –
free proponowana metodologia zaleca wyjście poza sformułowane cele interwencji, przez co
możliwy staje się kreatywny proces poszukiwao wszelkiego rodzaju efektów będących
wywołanych przez interwencję. Generuje to bardzo niewielkie ryzyko nieuwzględnienia w
procesie badawczym ważnych efektów ewaluowanej interwencji;



Zgodnośd z zaleceniami Komisji Europejskiej – w dokumentach Unijnych coraz częściej
pojawia się sugestia skupienia się na wszystkich efektach interwencji, włącznie z efektami
nieplanowanymi. Uchwycenie efektów interwencji socjoekonomicznych uwzględniające
niezamierzone konsekwencje i efekty przewrotne28 jest zasadnicze. Jest to także sposób, w

28

W rozumieniu Komisji Europejskiej efekty przewrotne (ang. perverse effects) to nieplanowane efekty
negatywne pojawiające się w wyniku interwencji.
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jaki ewaluacja może przyczynid się do procesu uczenia jak konstruowad programy lepiej i jak
unikad nieekonomicznych interwencji i efektów przewrotnych29 (Evalsed, 2008);


Wzmocnienie dobrego rządzenia – Informacje o wszystkich istotnych efektach interwencji
wspierają jakośd działania administracji publicznej poprzez podniesienie jej zdolności
zaspokajania ważnych potrzeb społecznych, zwiększenie otwartości oraz rozliczalności
organów administracyjnych, podwyższenie stopnia partycypacji społecznej w zarządzaniu
oraz legitymizację podejmowanych działao. Ponadto informacje o użyteczności, jako
kryterium ewaluacyjnym mówiącym o szerokim spectrum konsekwencji interwencji
publicznej, mogą wspomóc sprawnościowy wymiar dobrego rządzenia.



Odpowiedź na istniejące potrzeby informacyjne – metaanaliza popełnionych dotychczas
raportów z badao ewaluacyjnych wskazała na istnienie potrzeby informacyjnej po stronie
zleceniodawców ewaluacji odnoszącej się do identyfikacji różnego rodzaju efektów
nieplanowanych. Brak jednoznacznych wytycznych dotyczących sposobu badania efektów
nieplanowanych prowadzid może do pomijania efektów ważnych z punktu widzenia
istniejących potrzeb lub pogłębiających się problemów społecznych. Zleceniodawcy ewaluacji
mogą w efekcie otrzymywad niepełne informacje na temat funkcjonowania i efektów
interwencji. Propozycja metodologiczna wspomoże ewaluatorów, przez co przyczyni się do
podniesienia jakości prowadzonych badao i sporządzanych raportów;



Możliwośd precyzyjnego oszacowania efektywności interwencji - szacowanie efektywności
interwencji w oparciu o jej skutecznośd może doprowadzid do nieprecyzyjnych estymacji.
Zidentyfikowanie wszystkich efektów interwencji oraz określenie ich ważności posłużyd może
precyzyjnemu oszacowaniu efektywności interwencji rozumianej jako poniesione koszty w
stosunku do osiągniętych rezultatów;



Łatwośd zastosowania podejścia – proponowana metodologia stanowi nieskomplikowaną
formę połączenia ewaluacji opartej na teorii programu oraz ewaluacji goal – free. Badacze
stosujący do tej pory ewaluację opartą na teorii programu, dzięki elementom wspólnym,
łatwo będą mogli dostosowad się do nowego podejścia. Ponadto inspiracja ewaluacją goalfree zakłada intuicyjną, abdukcyjną logikę postępowania badawczego, natomiast ściśle
określone procedury pozwalają uniknąd wątpliwości dotyczących kolejności i słuszności
podejmowanych kroków;

29

To capture the results of socio-economic interventions including unintended consequences and perverse
effects is essential. This is also a way in which evaluation can contribute to learning how to design programmes
better and how to avoid wasteful interventions and perverse effects. *tłum. własne+
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Możliwośd zastosowania przy problematycznie skonstruowanych interwencjach –
prezentowane w niniejszym opracowaniu podejście badawcze polecane jest do zastosowania
w ewaluacji każdego rodzaju interwencji. Jego niewątpliwym atutem jest jednak możliwośd
zastosowania w przypadku problematycznie skonstruowanych interwencji, której zostały źle
określone lub nie zostały ujęte w dokumentacji. W takich wypadkach podejście oparte na
teorii programu może prowadzid do błędnych ocen dokonanych przy użyciu innych kryteriów
ewaluacyjnych;



Możliwośd zastosowania na każdym szczeblu decyzyjnym – proponowana metodologia ma
zastosowanie zarówno w ewaluacji Programów Operacyjnych jak i mniejszych projektów. Dla
każdej z tych grup może dostarczyd takich informacji, na jakie aktualnie istnieje
zapotrzebowanie;



Identyfikacja

mechanizmów

przyczynowych

–

proponowana

metodologia,

dzięki

odtworzeniu realnej teorii programu oraz zastosowaniu podczas badania ewaluacyjnego
techniki propensity score matching pozwala na identyfikację działających mechanizmów oraz
określenie efektów przyczynowych interwencji;


Wspieranie funkcji poznawczej ewaluacji – dzięki odkrywaniu związków przyczynowoskutkowych zachodzących podczas interwencji badania ewaluacyjne mogą właściwie spełniad
funkcję poznawczą;



Wspieranie funkcji rozwojowej ewaluacji – poznanie mechanizmów przyczynowo –
skutkowych oraz wyciąganie prawidłowych wniosków z dotychczasowych działao przyczynia
się do efektywniejszego programowania i budowania wyższej jakości interwencji w
przyszłości;



Wspieranie funkcji rozliczeniowej ewaluacji – zapewnie pomiaru wszystkich efektów
interwencji wspiera funkcję rozliczeniową badao ewaluacyjnych. Ponadto przedstawienie
wyników procesu ewaluacyjnego w przystępnej formie daje możliwośd łatwej interpretacji
wyników interwencji dla opinii publicznej;



Przełamanie nadmiernej koncentracji na kryterium skuteczności – zgodnie z informacjami
otrzymanymi podczas wywiadów pogłębionych zleceniodawcy ewaluacji najczęściej
zainteresowani są uzyskaniem informacji na temat skuteczności interwencji. Jednak, jak
zauważyła jedna z osób badanych, przy dobrze działającym systemie monitoringu informacje
o skuteczności interwencji uaktualniane są okresowo. W badaniu ewaluacyjnym powiela się
więc informacje już posiadane. Prowadzi to do zbędnego przeznaczania środków na niewiele
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wnoszącą wiedzę. Stosując proponowaną metodologię, skupiamy się na wszystkich efektach
interwencji, informacje nie są więc duplikowane a środki zagospodarowane są efektywniej;


Skupienie się na wszystkich ważnych konsekwencjach interwencji – dokładne zbadanie
wszystkich konsekwencji interwencji jest zadaniem problematycznym i pochłaniającym dużą
ilośd zasobów. Tak ambitny cel pociąga za sobą ryzyko poświęcenia dużej ilości czasu oraz
istotnego wzrostu kosztów badania dla sformułowania nieistotnych i wątpliwych z punktu
widzenia powiązao przyczynowych wniosków. Proponowana metodologia sugeruje skupienie
się na ważnych efektach. Ważnośd poszczególnych funkcji interwencji określana jest w
trakcie badania ewaluacyjnego przez interesariuszy. ;



Intuicyjnośd w interpretacji wyników interwencji – ujęcie użyteczności w formie bilansu
zaspokojonych potrzeb i pogłębionych problemów nie pozostawia wątpliwości co do
jednoznacznej oceny interwencji. Ponadto obliczenie wskaźnika użyteczności interwencji
pozwala na syntetyczne ujęcie jej wszystkich ważnych efektów;



Możliwośd porównao różnych interwencji – dzięki zastosowaniu znormalizowanego
współczynnika użyteczności interwencji możliwe staje się obiektywne porównanie różnych
interwencji nakierowanych na rozwiązanie podobnego problemu. W efekcie spośród
wachlarza możliwych interwencji można zidentyfikowad taką, która ma najwyższy
współczynnik bilansu zysków i wdrażanie w różnych miejscach najlepiej zaspokajających
potrzeby i rozwiązujących problemy interwencji;



Możliwośd porównao podłużnych interwencji przeprowadzanych w przez tą samą
jednostkę – znormalizowany współczynnik użyteczności pozwala także na ocenę postępów
konkretnej jednostki w rozwiązywaniu problemów społecznych.

W trosce o słusznośd podejmowania decyzji odnoszących się do typu metodologii stosowanej w
badaniu ewaluacyjnym należy jasno określid bariery, na jakie można napotkad. Z tego względu
poniżej przedstawione zostaną bariery stosowania metodologii opartej na kryterium
użyteczności. Należy zauważyd, że znacząca częśd z tych barier dotyczy procesu zlecania badao
ewaluacyjnych lub sposobu postrzegania ewaluacji, odnosi się więc nie tyle do proponowanej w
niniejszym opracowaniu metodologii, ile kontekstu jej stosowania. Do najważniejszych barier
należą:


Niska świadomośd kryterium użyteczności – osoby zlecające badania ewaluacyjne posiadają
niską świadomośd użyteczności jako kryterium badawczego. Z tego względu kryterium to
stosunkowo rzadko zamieszczane jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a
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nawet gdy się tam znajduje, to często nie ma przełożenia w konkretnych pytaniach
badawczych. Jak wynika z przeprowadzonej meta analizy raportów ewaluacyjnych, badacze
często niepoprawnie konceptualizują i operacjonalizują to kryterium, kiedy jest ono
zamieszczone w SIWZ-ie. Z tego względu zaleca się koniecznośd wprowadzanie do SIWZ-ów
definicji kryteriów oraz wskazania pytao badawczych w kontekście poszczególnych kryteriów
ewaluacyjnych;


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – najważniejszą, z punkty widzenia
ewaluatorów, częścią SIWZ-ów są konkretne pytania badawcze zamieszczane przez
zleceniodawców badao ewaluacyjnych. Pytania te, z uwagi na przepisy Ustawy o
Zamówieniach Publicznych, są nienegocjowane. Praktyką ze strony zleceniodawców
ewaluacji jest przepisywanie raz zadanych pytao w kolejnych SIWZ-ach, niezależnie od
rodzaju przeprowadzanej ewaluacji. Jedyna możliwośd zmiany treści raportu leży w gestii
badaczy, którzy bez dodatkowego wynagrodzenia mogą zaoferowad większą ilośd informacji.
Praktyki takie występują

zwykle wtedy, gdy oferowanie dodatkowych informacji

punktowane jest w procesie oceny wniosku. Wychodząc naprzeciw tym utrudnieniom w
niniejszym opracowaniu zamieszczono szczegółową listę pytao badawczych, które, po
niewielkich przeformułowaniach przystosowujących do konkretnej interwencji, można
zamieszczad w SIWZ-ach;


Doświadczenie badaczy – sposób przeprowadzania badao oraz treśd raportów z badao
ewaluacyjnych zależy w dużym stopniu od doświadczenia badaczy. Wprowadzenie nowej
metodologii wiąże się z początkowym brakiem doświadczenia w jej stosowaniu. Projektując
podejście, korzystano z elementów popularnej w Polsce ewaluacji opartej na teorii
programu, co może przyczynid się do szybszego wdrożenia proponowanej tu metodologii.



Obawa przed wydłużeniem czasu przeprowadzania badania – w związku z faktem, iż oprócz
grupy docelowej należy zidentyfikowad grupę oddziaływania projektu lub programu, będącą
oddzielnym przedmiotem badania. Przy małej liczbie osobnych grup oddziaływania i
rozsądnym zaplanowaniu procesu badawczego długośd trwania ewaluacji opartej na
kryterium użyteczności jest porównywalna z długością trwania ewaluacji opartej na teorii
programu;



Obawa przed zwiększeniem kosztów przeprowadzenia badania – koszty badania zależą
między innymi od wielkości próby badawczej. Przy potencjalnie zwiększonej liczbie grup
respondentów koszty badania mogą wzrosnąd. Należy jednak zaznaczyd, że koszty badania
zależą nie tylko od liczby respondentów, ale także od zastosowanych technik badawczych. Z
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tego właśnie względu koszty ewaluacji opartej an kryterium użyteczności niekoniecznie będą
w każdym przypadku wyższe od kosztów ewaluacji opartej na teorii programu, szczególnie
tam, gdzie dobre rozeznanie w źródłach danych pozwoli na użycie danych zastanych. Należy
także podkreślid, że stosowanie metodologii opartej na kryterium użyteczności jest
efektywne biorąc pod uwagę ilośd zdobywanych dzięki jej zastosowaniu informacji;


Postrzeganie ewaluacji – wyniki badao ewaluacyjnych postrzegane są często jako kontrola,
ocena pracy konkretnej osoby i odbierane są bardzo osobiście przez zleceniodawców
ewaluacji. Badania ewaluacyjne często traktowane są jedynie jako obligatoryjny element
procedury wydawania środków publicznych. Wyniki takich badao postrzegane są jako akta w
sprawie30, mogące powadzid do ewentualnego skazania. W obecnej chwili, ze względu na
powstanie Bazy Strategicznego Monitorowania i Wdrażania Rekomendacji, ewaluatorzy
odbierają sporządzanie raportów z badao jak walkę o każde słowo31. Zleceniodawcy ewaluacji
nie chcą byd rozliczani z efektów planowanych interwencji. Można także spodziewad się, że
nie będą chcieli byd rozliczani z jej efektów nieplanowanych. Z ich punktu widzenia, im mniej
informacji zamieszczonych zostanie w raporcie, tym lepiej. Zaleca się więc badanie
ewaluacyjne efektów funkcjonowania Bazy Strategicznego Monitorowania i Wdrażania
Rekomendacji, najlepiej z wykorzystaniem ewaluacji opartej o kryterium użyteczności.

30
31

Cytat z wypowiedzi jednego z respondentów.
Cytat z wypowiedzi jednego z respondentów.
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VIII. Informacje o projekcie.
Niniejszy raport powstał na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w wyniku badan
prowadzonych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych w Krakowie na przestrzeni od lipca
do listopada 2010 roku. Badanie zostało sfinansowane w ramach III konkursu dotacji Fundusze
Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Składało się z dwóch części: metaanalizy
raportów ewaluacyjnych oraz serii wywiadów pogłębionych.
Metaanaliza zastosowania kryterium użyteczności w ewaluacjach Programów Operacyjnych: Kapitał
Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko wykonana została na próbie
złożonej z osiemdziesięciu czterech raportów z badao ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach
2002

–

2010.

Baza

badao

ewaluacyjnych,

pobrana

została

ze

strony

internetowej:

http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Wyniki_badan.aspx, stan na dzieo 22 lipca 2010.
Badanie metaanalityczne wykonane zostało z użyciem trzech różnych technik badawczych: analizy
pola semantycznego pojęcia użytecznośd, ilościowej analizy treści oraz jakościowej analizy treści.
W ramach drugiej części badao przeprowadzono 20 wywiadów pogłębionych z pracownikami
administracji publicznej na szczeblu lokalnym oraz centralnym oraz z ekspertami przeprowadzającymi
badania ewaluacyjne. W wywiadach poruszono następującą problematykę: współpraca administracji
i ewaluatorów, diagnoza potrzeb, zastosowanie kryteriów ewaluacyjnych, kryterium użyteczności na
tle innych kryteriów, identyfikacja barier w stosowaniu podejścia opartego o badania użyteczności.
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Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
Zespół CEAPP specjalizuje się w konceptualizacji i realizacji projektów badawczych obejmujących
zagadnienia społeczne i gospodarcze z wielu obszarów życia społecznego takie, jak:


budowa i wykorzystanie kapitału ludzkiego;



dialog społeczny;



dynamika rynku pracy;



kształcenie ustawiczne;



metodologia badao społecznych;



rozwój regionalny;



szkolnictwo wyższe;



wspieranie przedsiębiorczości;



wykluczenie społeczne.

Szczególny nacisk kładziemy na dostarczanie praktycznych wniosków, rozwiązao i rekomendacji
instytucjom odpowiedzialnym za projektowanie i wdrażanie polityk publicznych w tych obszarach.
Wykorzystujemy przy tym najnowszą, specjalistyczną wiedzę z zakresu badao społecznych i ewaluacji.
Uniwersytecki status jednostki oraz doświadczenie zespołu w realizacji dużych projektów badawczych
są gwarancją jakości, trafności oraz użyteczności wyników badao i ekspertyz prowadzonych metodą
naukową. Dodatkowym atutem zespołu jest zaawansowana znajomośd i praktyczne zastosowanie
ilościowych i jakościowych metod badawczych oraz technik statystycznej analizy danych. Nasza
oferta jest stale poszerzana o nowe zagadnienia związane z rozwojem naukowym członków Zespołu.
Efektem jest unikalne połączenie posiadanego doświadczenia z najbardziej aktualną wiedzą
ekspercką i świeżym podejściem do nowych wyzwao.

dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ
Prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ, twórca i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk
Publicznych UJ, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badao Społecznych
Instytutu Socjologii UJ. Socjolog i ekonomista, specjalista w zakresie metod badao społecznych,
metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych oraz socjologii gospodarki i organizacji. Ekspert w
zakresie statystycznej analizy danych. Doświadczony badacz rynku i opinii z praktyką w sektorze
komercyjnym. Wieloletni konsultant SPSS Polska ds. metod badao i analizy danych. Od ponad
dziesięciu lat specjalizuje się w zagadnieniach analizy polityk publicznych i ewaluacji. Był m.in.
konsultantem międzynarodowym UNDP, ekspertem Zespołu koordynacyjnego ds. ewaluacji ex-ante
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dokumentów unijnych na lata 2007-2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Kierował
projektami badawczymi i eksperckimi dotyczącymi strategii rozwoju, ewaluacji i pomiaru efektów
programów publicznych (m.in. w zakresie rynku pracy, wykluczenia społecznego, rozwoju kapitału
ludzkiego i rozwoju regionalnego). Obecnie jest m.in. członkiem Grupy Sterującej projektu METRIS
(Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities) przy DG Research Komisji
Europejskiej, Komitetu Sterującego Projektem Zarządzanie Strategiczne Rozwojem - poprawa jakości
rządzenia w Polsce w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Małopolskiej Rady Obserwatoriów
Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji, Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego do 2020 oraz Rady Konsultacyjnej przy Prezydium Miasta Krakowa.
dr Barbara Worek
Adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii UJ. Doświadczenia badawcze
zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących analizy
polityk publicznych, wykluczenia społecznego, partycypacji obywatelskiej, rynku pracy i kształcenia
ustawicznego. Autorka i współautorka publikacji dotyczących zastosowania metod jakościowych w
badaniach społecznych i marketingowych i licznych raportów badawczych z dziedziny polityk
publicznych, ekonomii społecznej, kształcenia przez całe życie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi
z kształceniem ustawicznym, wykluczeniem społecznym i jakością kapitału ludzkiego.
Patrycja Antosz
Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badao Społecznych w Instytucie
Socjologii Uniwersytetu Jagiellooskiego. Absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellooskiego
(specjalnośd: socjologia gospodarki i badania rynku) oraz psychologii Uniwersytetu Jagiellooskiego.
Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi dwiczenia w Instytucie Socjologii UJ z
obszaru metodologii oraz statystycznej analizy danych.
Zuzanna Drożdżak
Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badao Społecznych w Instytucie
Socjologii Uniwersytetu Jagiellooskiego. Absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellooskiego oraz
informatyki i ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z metodologii
badao społecznych. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół tematyki polityk publicznych w
ochronie zdrowia.
Weronika Orkisz
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Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badao Społecznych w Instytucie
Socjologii Uniwersytetu Jagiellooskiego. Absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellooskiego.
Prowadzi zajęcia z obsługi jednego z programów wykorzystywanego w badaniach społecznych. Jej
zainteresowania badawcze skupiają się wokół tematyki metodologii i historii ewaluacji polityk
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publicznych.
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