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Wstęp

Hasło wskaźniki monitorowania zwykle kojarzy się projektodawcom z czymś 
trudnym i  nudnym. Część z nich traktuje wskaźniki jako kolejny wymóg biuro-
kratyczny, element wniosku o dofinansowanie, który trzeba uwzględnić, ale który 
nie ma praktycznego wpływu na realizację projektu. Nie jest dla nich jasne, czemu 
te wskaźniki służą, ani jak podejść do ich konstruowania; jedno tylko jest pewne 
– wartości nie powinny być zbyt wysokie, aby możliwe było rozliczenie się z efek-
tów projektu. 

Dotyczy to szczególnie projektów społecznych, w przypadku których efekty dzia-
łania są często nieoczywiste, a ich pomiar jest trudny i złożony. Zupełnie inaczej 
ma się ta kwestia w projektach infrastrukturalnych czy też wspierających działal-
ność produkcyjną. Tam z łatwością można stwierdzić, co będzie produktem pro-
jektu. Zmierzyć i policzyć jego efekty. Łatwo policzyć, o ile skrócił się przeciętny 
czas podróży między odcinkiem A i B po wybudowaniu autostrady. Ale jak zmie-
rzyć, na ile poprawiła się jakość działania szkoły po odbyciu przez kilku nauczycieli 
staży u pracodawców?

Opracowując niniejszy poradnik postawiono sobie za cel opowiedzieć w spo-
sób przyjazny, czemu służą wskaźniki monitorowania w projektach społecznych, 
szczególnie edukacyjnych, oraz w jaki sposób opracowywać je i wykorzystywać 
w codziennej realizacji projektów w taki sposób, aby przyczyniały się do poprawy 
jego jakości. Bowiem mądrze zaprojektowany zestaw wskaźników może być uży-
tecznym narzędziem wspierającym osoby zarządzające projektami. Pozwala 
na bieżąco orientować się, co udało się już osiągnąć, jak dużo zostało jeszcze do 
zrobienia, czy idziemy we właściwym kierunku, czy też może realizacja projektu 
zbacza niebezpiecznie, oddalając się od swojego celu. Wskaźniki mogą być jak 
znaki nawigacyjne dla żeglarzy: wskazujące cel, ale z drugiej strony ułatwiające 
trzymanie się wyznaczonego kursu.

Źle dobrane wskaźniki albo ich brak to większe ryzyko pobłądzenia. Oddalenia 
się od początkowych zamierzeń. Kiedy brak jest wyraźnych znaków pozwalają-
cych utwierdzić się, że jesteśmy na właściwym szlaku, łatwo skoncentrować się na 
samym działaniu, tracąc z pola widzenia cel, do którego dążymy. Istnieje też ryzy-
ko, że nadłożymy drogi, zaczniemy kluczyć i sprawdzać inne możliwości, zamiast 
iść prosto do celu. Jak to określił pewien doświadczony projektodawca: dobrze 
skonstruowany system wskaźników pozwala spać spokojnie. Używając metafory 
wędrowca czy żeglarza można powiedzieć, że wskaźniki pozwalają zmierzać do 
celu bez obawy, że zboczymy ze szlaku.
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W powyższej metaforze kryje się jednak pewna pułapka. Każdy projekt jest nie-
powtarzalnym przedsięwzięciem i dlatego dla każdego z nich trzeba opracować 
specyficzny zestaw wskaźników. Nie oznacza to, że za każdym razem koniecznie 
trzeba odkrywać wiedzę o wskaźnikach na nowo. Ale za każdym razem konieczny 
jest namysł, jak dostępne instrumenty, wiedzę i informację wykorzystać możliwie 
najlepiej. Dlatego też opracowanie systemu wskaźników wymaga pracy, szcze-
gólnie w początkowej fazie projektu. Ale dotychczasowe doświadczenia wskazu-
ją, że ten wysiłek się opłaca.

Czytelników niniejszej publikacji chcemy przekonać do dwóch zasadniczych tez. 
Po pierwsze, wskaźniki to nie jest nauka o budowaniu rakiet! Nie jest wyma-
gane żadne specjalistyczne wykształcenie (np. z zakresu zaawansowanej staty-
styki), aby nauczyć się opracowywać dobre wskaźniki monitorowania. Po drugie, 
wskaźniki to nie jest dodatek do projektu, ale jego integralna część. Myślenie 
o projekcie w kontekście mierzalnych efektów pomaga usystematyzować prace 
na projektem, a także ułatwia zrozumienie wszystkim uczestnikom projektu, o co 
w nim tak naprawdę chodzi. A z drugiej strony, tworzenie wskaźników w ode-
rwaniu od tego, czemu projekt służy i do czego zmierza niestety często kończy 
się rozczarowaniem. Mierzone jest to, co udaje się mierzyć, ale ma to się nijak do 
celów projektu. 

W poradniku prezentowany jest sposób pracy nad projektem, który pozwala 
takich problemów uniknąć. Znajduje się tu też szereg użytecznych informacji 
i wskazówek, które pomogą ustrzec się przed najczęściej popełnianymi pomył-
kami i błędami.

Poradnik adresowany jest do trzech grup czytelników:

• osób piszących projekty,

• osób oceniających projekty,

• pracowników instytucji nadzorujących realizację projektów.

Pierwszy rozdział stanowi ogólne wprowadzenie do idei zarządzania projektami, 
z punktu widzenia wskaźników monitorowania. Przedstawione jest tam uzasad-
nienie dla wykorzystania wskaźników w realizacji projektu w celu zapewniania 
jego jakości. Rozdział ten poświęcony jest planowaniu, monitorowani i ewaluacji 
projektu. Te trzy procesy w decydującym stopniu określają szanse na powodze-
nie projektu, a równocześnie w ramach każdego z nich kwestia wskaźników od-
grywa ważną rolę. Drugi rozdział poświęcony został różnym poziomom efektów 
projektów. Omówione zostały szczegółowo kwestie różnic między produktami, 
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rezultatami i wpływem projektu. Kolejnym krokiem jest oczywiście kwestia po-
miaru osiąganych efektów – jak to robić i czym się kierować przy wyborze naj-
bardziej optymalnych miar. Temu poświęcony jest trzeci rozdział. Ostatni rozdział 
ma charakter bardziej techniczny. Poświęcony został kwestiom źródeł danych, 
częstotliwości pomiaru wskaźników, a także powiązania monitoringu z ewaluacją.
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1. Rezultaty jako część projektu

W tej części wyjaśnimy, że podstawą dobrego określenia efektów projektu 
jest jasne i klarowne określenie jego logiki: zdefiniowanie problemu oraz 
jego źródeł, celów projektu, planowanych działań, niezbędnych zasobów, 
a następnie rezultatów.

1.1. Dlaczego wskaźniki?

Dlaczego wskaźnik stały się tak popularne, szczególnie w sektorze publicznym? 
Istnieje wiele powodów, ale jednym z ważniejszych jest poszukiwanie odpowie-
dzi na słabość administracji publicznej. Działanie w oparciu o procedury i prze-
pisy prawa nie przynosi takich efektów, jakich oczekuje społeczeństwo. Wręcz 
przeciwnie. Okazuje się, że znaczna część energii jest kierowana na zapewnienie 
zgodności z regułami postępowania, a nie na osiąganie rzeczywistych efektów.

W odpowiedzi na te dysfunkcje zaczęło się upowszechniać inne podejście do 
zarządzania w  administracji publicznej, czerpiące zdecydowanie więcej z do-
robku teorii zarządzania i doświadczeń sektora prywatnego. Jego gorącym orę-
downikiem był Peter Drucker, jeden z  guru w dziedzinie zarządzania. Pisał on: 
Osiągnięcia nigdy nie są możliwe z wyjątkiem konkretnych, ograniczonych, jasno 
zdefiniowanych celów, zarówno w biznesie jak i w instytucjach publicznych. Tylko jeśli 
cele są zdefiniowane, możliwe jest alokowanie zasobów do ich osiągnięcia, określenie 
priorytetów i terminów, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za osiągnięcie rezulta-
tów. Ale punktem wyjścia zawsze jest określenie celu i misji instytucji – które niemal 
zawsze są niemierzalne, ale nie muszą być bezmyślne1.

Pod wpływem tego typu inspiracji rozwinęło się podejście zwane zarządzaniem 
poprzez rezultaty. Takie zarządzania to łańcuch następujących działań:

• zdefiniowanie, na podstawie odpowiedniej diagnozy, realistycznych 
rezultatów jakie spodziewamy się uzyskać,

• czytelne rozpoznanie beneficjentów każdego działania oraz takie jego 
zaprogramowanie, aby spełniało ich potrzeby,

• stałe monitorowanie dokonań przy pomocy odpowiednich 
wskaźników,

1 P. Drucker, People and Performance; „The Best of Peter Drucker on Management”, 
Harvard Business School Press, 2007, s. 137
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• identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w kontekście planowanych do 
osiągnięcia rezultatów i niezbędnych do ich osiągnięcia zasobów,

• podnoszenie umiejętności poprzez stałą ocenę dokonań oraz uwzględ-
nienie wniosków z ocen przy podejmowaniu decyzji,

• raportowanie o uzyskanych rezultatach oraz zaangażowanych 
zasobach2.

Nowy sposób działania opiera się na prostym założeniu, że jasne i precyzyjne 
określenie celów działania oraz pozostawienie pewnej swobody w ich realizacji, 
w połączeniu z istnieniem systemu monitorowania postępów, zwiększy efektyw-
ność działania instytucji publicznych. Aby to było możliwe, cele muszą być mie-
rzalne, jak również musi istnieć system monitorowania. Stąd rosnąca popularność 
wskaźników.

Takie podejście zastosowano również w odniesieniu do realizacji zadań publicz-
nych. Zamiast finansować działania, bardziej skuteczne okazuje się finansowanie 
projektów, czyli zestawów działań mających doprowadzić do osiągnięcia konkret-
nych celów. W efekcie wskaźniki monitorowania stają się nieodłącznym elemen-
tem zarządzania projektami. Określenie na poziomie projektu w sposób mierzal-
ny tego, co ma być osiągnięte, pozwala nie tylko poprawić jakość działania, ale 
również ułatwia ocenę projektu.

Efekty poszczególnych projektów składają się na osiągnięcia na poziomie regio-
nu, kraju, regionu czy też programu. I konsekwentnie, niepowodzenia na pozio-
mie pojedynczego projektu oznaczać mogą niepowodzenie na poziomie całego 
programu operacyjnego. Istnienie systemu wskaźników pomaga na bieżąco śle-
dzić postęp nie tylko na poziomie pojedynczego projektu, ale również całej ich 
wiązki – czyli właśnie programu.

Tym samym wskaźniki pełnić mogą kilka, ważnych zadań:

• stanowią narzędzie poprawy zarządzania,

• wzmacniają rozliczalność podejmowanych działań,

• wzmacniają koordynację podejmowanych działań na poziomie 
programu.

2 J. Płoskonka, „Zarządzanie poprzez rezultaty jako metoda wykonywania zadań w administracji publicznej”, 
w: „Administracja publiczna ; Wyzwania w dobie integracji europejskiej”, red: J. Czaputowicz, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2008, s. 175
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1.2. Cel projektu

Jednak wskaźniki monitorowania pełnią jeszcze jedną ważną funkcję. 
Podstawowym zadaniem projektów realizowanych w ramach PO KL jest 
osiąganie zmiany społecznej. Naturalną konsekwencją tego założenia jest uzna-
nie, że sukces projektu zależy od właściwego zdefiniowana jego efektów – tego, 
co chcemy osiągnąć, aby rozwiązać problem, poprawić sytuację określonej grupy 
ludzi. Oczekiwana zmiana społeczna, możliwa do osiągnięcia dzięki realizacji pro-
jektu jest głównym uzasadnieniem jego finansowania. Dotyczy to szczególnie 
projektów finansowanych z EFS, który jest instrumentem osiągania konkretnych 
celów Wspólnoty: wzrostu możliwości zatrudnienia i pracy, stymulowania wysokie-
go poziomu zatrudnienia oraz tworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy3.

Zapewnieniu, że projekt rzeczywiście przyczynia się do osiągania zmiany społecz-
nej służą trzy kluczowe, wzajemnie powiązane procesy:

• planowanie,

• monitoring,

• ewaluacja.

Rysunek 1. Powiązanie między efektami projektu a kluczowymi procesami

3 ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1081/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Ewaluacja

Planowanie

Monitoring

Efekty
projektu
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Właściwe określenie zamierzonych rezultatów wymaga starannego przemyślenia 
na etapie planowania projektu. To właśnie w fazie przygotowawczej konieczne 
jest myślenie o tym, co planuje się osiągnąć dzięki realizacji projektu. Na tym po-
czątkowym etapie określone powinny być też wskaźniki monitorowania – czyli 
miary planowanych do osiągnięcie efektów projektu.

Poprawnie zdefiniowany na etapie planowania zestaw wskaźników stanowi pod-
stawowe narzędzie monitorowania, czyli systematycznego sprawdzania, czy pro-
jekt realizowany jest zgodnie z założeniami i czy jego efekty odpowiadają ocze-
kiwaniom. Sprawny system monitorowania służyć może jak system ostrzegawczy 
– jeśli realizacja projektu zbacza z obranego kursu, wysyła sygnały o konieczności 
zmiany.

Najlepszy nawet system wskaźników nie dostarczy pełnej wiedzy o efektach pro-
jektu. W tym celu konieczne jest prowadzenie ewaluacji, czyli pogłębionej oceny.

Poniżej każdy z tych procesów został opisany. Należy jednak wyjaśnić, że niniej-
szy poradnik nie stawia sobie za cel prezentacji pełnej wiedzy o zarządzaniu 
projektami, a jedynie pewne elementy, istotne z punktu widzenia wskaźników 
monitorowania.

1.3. Planowanie projektu

Planowanie projektu obejmuje kilka, zazwyczaj następujących po sobie czynności:

• identyfikacja problemów i analiza problemów,

• analiza interesariuszy,

• określenie celów projektu,

• określenie rezultatów projektu,

• opracowanie harmonogramu i budżetu projektu.

W tym poradniku skupimy się na elementach kluczowych z punktu widzenia re-
zultatów i  wskaźników – choć oczywiście czytelnik, planując projekt, powinien 
uwzględnić wszystkie etapy.

Na etapie planowania określany jest główny problem, który ma być rozwiązany 
poprzez projekt. Problem powinien być określony w sposób możliwie dokładny 
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– nie chodzi tutaj o podawanie bardzo wielu statystyk, czy też odwoływanie się 
do licznych badań, ale o dobre zrozumienie i przedstawienie natury problemu. 
Identyfikacja wzajemnych zależności przyczynowo-skutkowych między różnymi 
przyczynami problemu, a także jego skutkami.

Przykładowo, planując projekt związany z rozwojem kompetencji kluczowych 
dzieci nie wystarczy stwierdzić, że poziom tych kompetencji jest zbyt niski. 
Konieczne jest wskazanie powodów takiego stanu rzeczy. Zazwyczaj możliwe 
jest określenie kilku poziomów przyczyn danego problemu, dlatego nie należy 
zatrzymywać się na najbardziej oczywistych odpowiedziach, ale starać się po-
głębić analizę. Można stwierdzić, że głównym powodem niskiego poziomu kom-
petencji kluczowych uczniów jest nieodpowiedni sposób nauczania w szkole. 
A  przyczyną nieodpowiedniego sposobu nauczania może być zbyt słabe przy-
gotowanie pedagogiczne nauczycieli lub źle opracowane podręczniki i materiały 
dydaktyczne, itd.

Pamiętaj!
Myślenie w kategoriach celów i rezultatów, które chcemy osiągnąć, powin-
no rozpocząć się już na etapie planowania projektu!

Dlatego też niezbędnym etapem przygotowania projektu jest przeprowadzenie 
analizy problemów. Problem powinien być określony możliwie jasno i konkret-
nie, bez używania ogólnych, wieloznacznych i abstrakcyjnych sformułowań. Język 
wykorzystywany w dokumentach programowych, a także we wnioskach o dofi-
nansowanie niestety często stara się być bardziej „mądry” niż jest w rzeczywisto-
ści. Wykorzystywanie takiego języka, aby dodać wnioskowi pozory „naukowości” 
w rzeczywistości zaciemnia obraz, utrudnia zrozumienie logiki projektu, zmniej-
sza szanse na faktyczne rozwiązanie problemu.

Porównajmy dwa sformułowania:

• nieadekwatność oferty edukacyjnej do wyzwań nowoczesnej gospo-
darki opartej na wiedzy;

• zbyt niski poziom kompetencji w zakresie nauk matematyczno–przy-
rodniczych.

Pierwsze sformułowanie, pomimo tego, że brzmi imponująco, nie zawiera kon-
kretnych treści. Nie wiemy, na czym polega nieadekwatność. Nie wiemy jakie 
elementy oferty edukacyjnej są nieadekwatne, nie wiemy też, co konkretnie 
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oznaczają wyzwania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Gdybyśmy za-
pytali grupę ludzi, co oznacza tak sformułowany problem, okazałoby się, że każdy 
rozumie go trochę inaczej. Dotyczy to także zespołu projektowego! A trudno jest 
realizować projekt, jeśli każdy członek zespołu projektowego inaczej postrzega 
główny problem.

Drugie sformułowanie, choć nadal ogólne, to jednak wskazuje stosunkowo jasno 
na czym polega problem. Można zarzucić temu sformułowaniu, że ogranicza pro-
blem do jednej kwestii. Ale trzeba pamiętać, że pojedynczy projekt nie rozwiąże 
wszystkich problemów obecnych w systemie edukacji. Może zatem lepiej skon-
centrować się na tym problemie, który uznamy za najbardziej istotny. A konkretne 
sformułowanie pomaga lepiej zrozumieć, jakie jest uzasadnienie projektu zarów-
no liderowi projektu, zespołowi projektowemu, jak i oceniającym projekt.

Na etapie formułowania problemu konieczne jest również uwzględnienie różnych 
punktów widzenia. Dlatego też należy przeprowadzić analizę interesariuszy i włą-
czyć jak największy krąg osób w przygotowanie projektu. Dzięki temu większe są 
szanse, że problem zostanie trafnie określony. Pisanie projektu samodzielnie lub 
w niewielkiej grupie naraża nas na popełnienie błędu. Dlaczego?

• Bo mamy tendencję do patrzenia na problem z perspektywy swojej 
roli społecznej i zawodowej: opinie nauczycieli, rodziców, uczniów, 
pracodawców, organizacji pozarządowych i ekspertów mogą się róż-
nić. Uwzględnienie tylko jednej z nich niesie ryzyko, że problem będzie 
zdefiniowany niewłaściwie.

W dokumentacji projektowej 
nie warto używać zbyt 
ogólnych, "naukowych" 
określeń. Nie podnosi to 
jakości merytorycznej 
wniosku, a jedynie utrudnia 
zrozumienie wszystkim 
interesariuszom, co 
planowane jest do osiągnięcia.



14

ABC wskaźników w projektach edukacyjnych

• Każdy z nas ma różnego rodzaju wyobrażenia i stereotypy na dany te-
mat. Są one szczególnie silne w przypadku kwestii, które nas żywo ob-
chodzą. Niestety nie zawsze okazują się on prawdziwe. Opracowywanie 
projektu w większej grupie pozwala na ich konfrontację.

• Praca w różnorodnej grupie pozwala na uniknięcie błędu myślenia gru-
powego, szczególnie częstego, jeśli grupa jest zbyt jednorodna – wza-
jemnego utwierdzania się w swoich przekonaniach, dyskredytowania 
opinii odmiennych, itd.

Analiza problemów obejmuje kilka etapów:

1. zebranie wiedzy o aktualnej sytuacji (diagnoza);

2. identyfikacja kluczowych problemów;
3. wskazanie zależności przyczynowo – skutkowych pomiędzy różny-

mi poziomami problemów.

Punktem wyjścia jest zebranie informacji o danej kwestii. Analiza ta może być wy-
konana w oparciu o dostępne dane statystyczne, administracyjne, doświadcze-
nia z wcześniejszych projektów. Mogą też być wykorzystane metody jakościowe, 
jak np. seminaria z głównymi interesariuszami czy też mniejsze grupy fokusowe. 
Wskazane jest oparcie się na jak największej liczbie danych (ilościowych i  jako-
ściowych), choć oczywiście nie wszystkie musimy przytaczać we wniosku o do-
finansowanie projektu. Jeśli jakiś aspekt problemu jest dla nas niejasny, warto 
sięgnąć po opinie samych zainteresowanych.

Doskonałą ilustracją 
mechanizmów myślenia 
grupowego jest film 
"Dwunastu gniewnych ludzi", 
gdzie ława przysięgłych ma 
zdecydować o winie osoby 
podejrzanej o morderstwo. 
Sprawa wydaje się oczywista 
i tylko jedna osoba ma 
wątpliwości. 
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Identyfikacja problemu może doprowadzić do sytuacji, kiedy powstaje cała lista 
kwestii, którymi chcielibyśmy się zająć. Niektóre są bardziej ogólne, inne bardziej 
konkretne. Powstaje w takiej sytuacji problem, w jaki sposób uporządkować ten 
materiał.

Dlatego też kolejnym krokiem powinna być priorytetyzacja problemów – czy-
li określenie tych najważniejszych, którymi może i powinien zająć się projekt. 
Możliwe kryteria dla wyboru najważniejszych problemów to: wartość, wsparcie 
i potencjał.

Rysunek 2. Kryteria prioryteryzacji problemu 

Źródło: „Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results”, UNDP, 2009

Wartość

• Rozwiązanie 
tego problemu 
mogłoby 
przynieść danej 
społeczności 
istotną wartość

• Problem znajduje 
sie na liście 
globalnych, 
krajowych 
lub lokalnych 
priorytetów

• Rozwiązanie 
problemu pomaga 
w osiągnięciu 
priorytetowych 
celów

Wsparcie

• Możemy 
otrzymać 
wsparcie przy 
rozwiązaniu tego 
problemu

• Można liczyć 
na wsparcie 
innych instytucji 
i organizacji przy 
rozwiązywaniu 
problemu

• Można liczyć na 
wsparcie tych, 
którzy podejmują 
decyzje 
i dysponują 
środkami

Potencjał

• Mamy potencjał 
i zdolności (lepsze 
niż inne instytucje) 
do rozwiązania 
tego problemu

• Mamy mandat do 
działania

• Mamy lub możemy 
zapewnić potencjał 
niezbędny do 
rozwiązania 
problemu (np. 
wiedza ekspercka)

• Możemy dostarczyć 
wsparcia bardziej 
efektywnie niż inni

• Mamy unikalne 
zasoby lub cechy
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Problem, którym na pewno warto się zająć, to taki który spełnia wszystkie trzy 
kryteria, czyli taki, który ma duże znaczenie, przy rozwiązaniu którego możemy li-
czyć na wsparcie innych instytucji i jednocześnie mamy potencjał, aby go rozwią-
zać. Na pewno uzasadnieniem dla realizacji projektu nie powinny być problemy 
charakteryzujące się niską wartością lub też sytuacje, kiedy dysponujemy niskim 
potencjałem.

Na etapie analizy decydujące znaczenie ma wybór narzędzia pozwalającego na 
analizę przyczynowo – skutkową natury problemu. Jednym z popularniejszych 
narzędzi jest drzewo problemów. Służy ono pokazaniu graficznemu (co znacz-
nie ułatwia analizę) zależności przyczynowo – skutkowych między problemem, 
który jest głównym uzasadnieniem realizacji projektu, jego przyczynami, których 
identyfikacja wskazuje na działania, które należy podjąć w projekcie, oraz skut-
kami społecznymi i gospodarczymi istnienia problemu (co wskazuje na szersze 
uzasadnienia dla realizacji danego projektu). Przykładowe, stosunkowo proste 
drzewo problemów zaprezentowano na rysunku nr 3. Główny problem stanowi 
główny pień drzewa, jego przyczyny rozrysowane są poniżej głównego pnia, na-
tomiast skutki powyżej. Takie podejście ułatwia utrzymanie spójności logicznej 
całej analizy. Poziom szczegółowości analizy powinien być dopasowany do po-
trzeb i możliwości.
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Rysunek 3. Przykład drzewa problemów

Dobre zrozumienie, na czym polega problem, zdecydowanie ułatwia precyzyjne 
określenie celów działania: sprecyzowanie, jaki stan chcemy osiągnąć dzięki re-
alizacji projektu. Cele powinny być formułowane w kategorii zmiany oraz opisu 
stanu docelowego. Możemy chcieć podnieść poziom zainteresowania uczniów 

Skutki

Przyczyny

Niski poziom 
zainteresowania 

kształceniem zawodowym

Niski odsetek uczniów 
wybierających kształcenie 

zawodowe 

Ograniczanie oferty 
kształcenia zawodowego 

przez szkoły 

Niedobór osób 
z wykształceniem 

zawodowym na rynku pracy 

Niedopasowanie oferty 
kształcenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy  

Trudności z wejściem 
na rynek pracy absolwentów 

szkół ogólnokształcących

Kierowanie się przez 
uczniów „modą” przy 

wyborze szkoły

Niska jakość kształcenia 
w szkołach zawodowych

Zbyt mała skala 
doradztwa 

zawodowego 
dla uczniów

Słabe powiązanie 
szkolnictwa 

zawodowego 
z przemysłem

Niedostateczne 
przygotowanie 

nauczycieli

Niedostateczna 
promocja 

kształcenia 
zawodowego 



18

ABC wskaźników w projektach edukacyjnych

szkół gimnazjalnych kształceniem zawodowym, podnieść kompetencje danej 
grupy osób, poprawić jakość nauczania w szkołach itd. Cele powinny stanowić 
odpowiedź na zidentyfikowane problemy. Formułowanie celów polega zatem 
na przekształceniu celów, opisanych jako negatywne zjawiska, na cele określone 
jako postulaty pozytywnego działania. Polecaną metodą działania jest przekształ-
cenie opracowanego drzewa problemów w drzewo celów, gdzie głównemu pro-
blemowi odpowiada główny cel projektu, a poszczególnym przyczynom proble-
mu głównego cele szczegółowe.

Cele projektu nie mogą być formułowane w kategoriach działania czy też zadań 
do wykonania. Np. objęcie, wsparcie itd. Tego typu sformułowania nie mówią 
o dokonywaniu zmiany w rzeczywistości społecznej. Mówią o środkach potrzeb-
nych do osiągnięcia zmiany.

Cel musi stanowić odpowiedź na problem społeczny. Jeśli projekt 
nie rozwiązuje (lub przynajmniej nie oferuje szansy na rozwiązanie) 
problemu, wtedy nie powinien być realizowany. Każdy projekt musi 
mieć swoje dobre uzasadnienie!

Określenie celów działania jest warunkiem koniecznym, aby móc właściwie zdefi-
niować efekty – czyli konkretny i weryfikowalny opis tego, co zostanie osiągnięte 
dzięki realizacji projektu.

Efekty a rezultaty

Przez efekty projektu rozumiemy to, co zostało wytworzone w wyniku re-
alizacji projektu, a także skutki działań dla uczestników i społeczeństwa. 
Rezultaty to jeden z rodzajów efektów (bezpośrednie korzyści dla uczest-
ników projektu).
Czasami słowo rezultaty jest wykorzystywane zamiennie ze słowem efek-
ty. Może to prowadzić do pewnego zamieszania pojęciowego. Dlatego też 
dla określenia całej grupy zamierzonych skutków projektu używać będzie-
my w niniejszym poradniku słowa efekty, rezerwując słowo rezultaty dla 
jednego z typów efektów.

Uwaga!

Efekty projektu mogą być rozpatrywane na dwóch poziomach:
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• jako bezpośrednie efekty projektu – czyli wytworzone dobra 
i usługi, wsparte osoby itd.,

• jako oddziaływanie projektu na otoczenie – zmiana wywoła-
na przez działania podjęte w projekcie w sytuacji wspieranych 
osób i w rzeczywistości społecznej.

Aby zrealizować cele projektu, konieczna jest koncentracja działań na drugim 
z typów efektów. Pierwszy – to należy nieustannie powtarzać – to środki do osią-
gania celów projektu.

Przykład

Efektem projektu nie może być przeszkolenie 100 osób – taki rezultat nic nie mówi o faktycz-
nych efektach projektu. Takie sformułowanie jest bezpieczne – umożliwia łatwe rozliczenie się 
z efektów projektu (przecież przeszkolono 100 osób, a więc projekt zrealizowany), ale nic nie 
mówi o tym, jaki wpływ to szkolenie miało na sytuację tych osób, na sytuację danej społeczności 
lokalnej czy też danej instytucji.

Jasne i konkretne zdefiniowanie tego, co planowane jest do osiągnięcia, wraz 
z racjonalnym uzasadnieniem, pozwala na lepsze zogniskowanie działań w pro-
jekcie na jego głównym celu. Zwiększa to szanse na skuteczność projektu (czyli 
osiągnięcie zamierzonej zmiany), efektywność (czyli osiągnięcie zaplanowanych 
rezultatów przy optymalnym poziomie kosztów). Pozwala również uniknąć czy 
też ograniczyć ryzyko niepowodzenia na etapie wdrażania projektu.

Planowanie może być zdefiniowane jako proces określania celów, rozwoju stra-
tegii ich osiągania, określania sposobu wdrażania projektu i alokacji zasobów. 
Każdy z tych elementów jest niezbędnym elementem planowania.

Niepowodzenie na etapie planowania to planowanie niepowodzenia. Nie 
zawsze musi to być prawda, niemniej posiadanie planu zwiększa szanse na osią-
gnięcie tego, co zamierzaliśmy. Realizacja projektu bez planu może przypominać 
budowę domu bez dokładnego planu. Koniec końców dom być może stanie, ale 
może się okazać, że jego budowa kosztowała znacznie więcej zasobów niż to było 
konieczne, a ostateczny efekt jest daleki od oczekiwań inwestorów.

Czytelnik może zadać pytanie, dlaczego w poradniku dotyczącym wskaźników 
tyle miejsca poświęcono planowaniu projektu? Odpowiedź jest prosta – staranne 
zaplanowanie projektu zdecydowanie ułatwia określenie właściwych wskaźni-
ków. Jasna wizja tego, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób powoduje, że wybór 
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wskaźników staje się stosunkowo łatwy, a  wątpliwości dotyczyć mogą kwestii 
metodologicznych (o czym traktują dalsze rozdziały tego podręcznika).

1.4. Monitorowanie projektu

Monitorowanie definiowane jest jako ciągły proces, dzięki któremu interesariu-
sze otrzymują regularną informację zwrotną na temat postępu w osiąganiu zakła-
danych celów.

Ta definicja oferuje szersze ujęcie monitoringu. Nie ogranicza się tylko do przeglą-
du postępu w realizacji założonych w projekcie działań i dostarczaniu założonych 
produktów. Podkreśla wagę monitoringu dla osiągania celów projektu – czyli do-
konywania faktycznej zmiany społecznej. Koncentruje się zatem nie tylko na 
tym, co się dzieje w projekcie, ale także na zmianach zachodzących w jego 
otoczeniu. Jeśli zmiany te nie odpowiadają oczekiwaniom, wymagać to może re-
wizji przyjętej logiki projektu.

Rysunek 4. Dwie wizje monitoringu

Monitoring skoncentrowany na działaniach zaplanowanych do zrealizowania 
jest łatwiejszy. Zarówno dla wykonawcy projektu, jak i jego sponsora (Instytucji 
Pośredniczącej). Daje poczucie kontroli nad prawidłowością realizacji projektu – 
przecież wszystko, co zostało zaplanowane, jest realizowane. I to nawet zgodnie 
z  armonogramem i budżetem. Jednak ograniczenie monitoringu tylko do takie-
go zakresu nie pozwala stwierdzić, czy realizowane działania przynoszą oczeki-
wane efekty.

Należy przypomnieć raz jeszcze: celem projektu jest dokonanie zmiany spo-
łecznej. Nie jest celem projektu jego zrealizowanie i rozliczenie.

Podstawowym instrumentem tak rozumianego monitoringu jest zestaw wskaźni-

Monitoring jako 
proces informowania 

o stopniu realizacji 
celów

Monitoring jako proces 
przeglądu, czy wszystkie 
zaplanowane działania 

zostały podjęte i produkty 
dostarczone
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ków monitorowania: miar pozwalających śledzić postęp w osiąganiu celów pro-
jektu oraz zmiany w otoczeniu projektu.

To rozróżnienie jest ważne z punktu widzenia oceny istniejącego systemu mo-
nitorowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jedną ze jego słabości jest 
koncentracja głównie na podejmowanych działaniach, osiąganych wskaźnikach 
i stopniu wydatkowania środków finansowych. Dużo mniejsze zainteresowanie 
budzi poziom osiąganych społecznych rezultatów.

Autorzy badania ewaluacyjnego dotyczącego systemu monitorowania, wykona-
nego na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL w resume swojego raportu tak 
podsumowują ocenę istniejącego systemu:

System monitorowania postrzegany jest jako proces dostarczania informacji nie-
zbędnych Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej, a nie element systemu za-
pewniający sprawne jego wdrażania. 65,5% ankietowanych pracowników instytucji 
systemu realizacji zgadza się z twierdzeniem, że „we wdrażaniu PO KL przykłada się 
większą wagę do postępu finansowego (wydatkowania), niż do osiąganych rezul-
tatów”. Podobna część respondentów (65,3%) jest przekonanych, że „we wdrażaniu 
PO KL przykłada się większą wagę do osiągania wskaźników, niż do osiągania ce-
lów”. Powszechne jest więc odczucie, że w procesie realizacji PO KL traci się z oczu 
cele, a na ich miejsce kładzie się nacisk na osiąganie wskaźników. Wskaźniki te są 
wprawdzie w zamierzeniu powiązane z celami, zarazem jednak nieuchronnie stano-
wią uproszczenie celów i eksponują raczej ilość niż jakość działań. W takim ujęciu 
monitoring staje się przedsięwzięciem autonomicznym, dostarczającym informa-
cji o postępie w osiąganiu wskaźników, a przede wszystkim zaś o postępie wydat-
kowania, w oderwaniu od refleksji o osiąganiu celów interwencji4.

Widoczne jest w tym cytacie napięcie między oczekiwaniami wobec systemu 
monitorowania – jako autentycznego narzędzia pozwalającego na śledzenie, co 
udało się osiągnąć dzięki realizacji programu, a rzeczywistością, w której – przy-
najmniej na poziomie programu – uwaga koncentruje się na wskaźnikach oraz 
poziomie wydatkowania. Tym samym system monitorowania przestaje pełnić 
swoją funkcję zapewniania jakości i skuteczności programu, a staje się kolejnym, 
kosztownym elementem procesu zarządzania. Przytoczona opinia dotyczy moni-
torowania na poziomie Programu. Jednak znajduje ona swoje odzwierciedlenie 
również w systemie monitorowania poszczególnych projektów.

Należy przy tym wyjaśnić, że ta wąsko pojmowana funkcja monitorowania ma swo-
je źródło w trudnościach we właściwym zdefiniowaniu rezultatów i odpowiednim 
4 „Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013”, badanie zrealizowane przez 
PSDB Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010 r.
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ich opisaniu, a także przyporządkowaniu im odpowiednich wskaźników. W przy-
toczonym cytacie widoczne jest rozczarowanie istniejącymi wskaźnikami monito-
rowania. Nie tylko nie zwiększają one zainteresowania dokonywaną zmianą, ale 
odwracają uwagę od rzeczywistych celów projektu. Jest to wynik ujawniających 
się dysfunkcji zarządzania poprzez cele (o czym więcej w dalszej części tego roz-
działu), a także niewłaściwie dobranych wskaźników.

1.5. Ewaluacja projektu

A jakie znaczenie ma w tym cyklu ewaluacja? Otóż ten proces pozwala na ucze-
nie się, wyciąganie wniosków ze zrealizowanych projektów, pogłębioną ocenę ich 
rezultatów – w  zdecydowanie szerszym ujęciu niż ma to miejsce w przypadku 
monitoringu. Przy realizacji kolejnych projektów ewaluacja pozwala na lepsze 
określenie problemu, celów, planowanych działań i ich rezultatów w projekcie.

Brak namysłu nad tym, co się udało, a co się nie udało i dlaczego, oznacza brak 
szans na poprawę jakości w działaniu. Zgodę na powielanie błędów. Ewaluacja 
umożliwia pełniejszą, głębszą ocenę faktycznych osiągnięć projektu i jego wpły-
wu na społeczeństwo. Umożliwia tym samym ocenę, na ile udało się zrealizować 
cele projektu. Uważny czytelnik może zadać pytanie: po co wykonujemy ewalu-
ację? Przecież, jeśli na etapie planowania dobrze określiliśmy rezultaty i wskaźni-
ki, to łatwo można stwierdzić, czy cele projektu zostały osiągnięte. Tutaj można 
podać dwie odpowiedzi.

Po pierwsze, każde działania, również te w projekcie, powodują pewne skutki 
uboczne. System monitorowania, nawet najlepszy, nie jest w stanie ich zmie-
rzyć. W tym celu konieczne jest prowadzenie bardziej zaawansowanych badań. 
Uwzględnienie efektów ubocznych pozwala na określenie czystego oddziały-
wania programu. Przykładowo, jeśli celem projektu jest podniesienie poziomu 
kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, to łatwo 
możemy zmierzyć, jak zmieniły się oceny uczniów przed i po realizacji projektu 
i na tej podstawie wysnuwać wnioski o oddziaływaniu projektu. Ale może się 
okazać, że na zmianę ocen wpłynęła też nowa nauczycielka zatrudniona w szko-
le, pasjonatka matematyki, a także nowy podręcznik do nauki biologii. Wyniki 
uczniów, nawet bez udziału projektu, też mogły ulec poprawie. Ocena projektu 
tylko w oparciu o osiągnięte wartości wskaźników pomijałaby te kwestie i mogła-
by prowadzić do nieprawdziwych wniosków.

Po drugie, nie istnieje idealny system wskaźników. Wskaźniki bazują na tym, 
co można zmierzyć lub opisać. A przecież rzeczywistość społeczna jest dużo 
bardziej złożona. Dlatego też wskaźniki, siłą rzeczy, zawsze prezentują pewną 
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uproszczoną wizję celu, który chcemy osiągnąć. Nawet, jeśli określona liczba 
nauczycieli odbędzie staże u pracodawców i stwierdzimy, że podnieśli oni swoje 
umiejętności, to nie wiemy jeszcze, w jakim stopniu te nowe umiejętności uda im 
się zastosować w praktyce. Zakładamy, upraszczając, że tak się stanie, ale aby to 
stwierdzić, konieczne jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego.

Po trzecie, zbyt silne oparcie zarządzania na wskaźnikach skutkować może bar-
dzo poważnymi dysfunkcjami, prowadzącymi do faktycznego obniżenia efektów 
danego programu. Działania w projekcie, a także w całym programie, koncentrują 
się na osiąganiu wskaźników, a nie rzeczywistej zmiany społecznej. Paradoksalnie, 
miernik celu staje się celem. Już nie chodzi o to, aby nauczyciele przedmiotów 
zawodowych faktycznie lepiej uczyli, ale aby określona ich liczba zdała egzamin 
potwierdzający nabycie odpowiedniej wiedzy.

Jak pokazują badania dotyczące zarządzania publicznego, zarządzanie oparte 
głównie na wskaźnikach nie podnosi efektywności całego systemu5. Dlatego też 
konieczny staje się szerszy namysł nad faktycznymi efektami działań.

W tabeli 1 (strona 24) przedstawiono możliwe dysfunkcje zbyt silnej koncentracji 
na wskaźnikach i korzyści, jakie może przynieść ewaluacja.

5 W. Dooren, Z. Lonti, M. Sterck, G. Bouckaert, „Institutional Drivers of Efficiency in The Public Sector”, OECD 2008
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1.6. Podsumowanie

Opracowanie właściwych wskaźników monitorowania nie jest wystarczające, aby 
projekt się udał. Konieczne jest podjęcie szeregu innych działań i wykorzystanie 
szerokiego spektrum instrumentów zarządzania projektami.

Należy jednak podkreślić, że wskaźniki monitorowania, zaprojektowane w sposób 
mądry i rozsądnie wykorzystywane, mogą stać się ważnym narzędziem poprawy 
efektów realizacji projektu. Aby tak się jednak stało, konieczne jest po pierwsze 
staranne zaplanowanie projektu, począwszy od określenia głównych problemów, 
poprzez zdefiniowanie celów i  efektów oraz koniecznych działań. W  oparciu 
o  przeprowadzone analizy łatwo można zaproponować najbardziej odpowied-
nie wskaźniki monitorowania. Służyć one będą weryfikacji, czy wyznaczone cele 
i zaplanowane efekty udaje się osiągać. Tym samym będą one podstawą dla pro-
cesu monitorowania projektu, czyli upewniania się, że projekt realizowany jest 
zgodnie z  założeniami, ale co ważniejsze, znajduje się na właściwej ścieżce do 

Tabela 1. Zestawienie dysfunkcji zarządzania opartego na rezultatach i możliwe działania zaradcze

Rodzaj dysfunkcji Środki zaradcze związane z ewaluacją

Nacisk na mierzenie celów i pomiar sukce-
su zamiast na rzeczywiste efekty

Analiza rzeczywistych efektów: planowa-
nych i ubocznych

Zabijanie innowacji poprzez sztywny sys-
tem wskaźników i pomiarów

Szersze spojrzenie, użycie różnych metod. 
Krytyczna analiza systemu wskaźników

Koncentrowanie uwagi na kwantyfikowal-
nych efektach ilościowych i ignorowanie 
trudno mierzalnych, jakościowych efektów 
programu

Badanie efektów jakościowych, miękkich, 
relacji pomiędzy interesariuszami (wywia-
dy, ankiety, obserwacja uczestnicząca)

Koncentrowanie się na wąskich technicz-
nych celach lub celach krótkookresowych 
kosztem celów strategicznych

Weryfikowanie, na ile projekt przyczynił się 
do realizacji szerszej strategii, wpłynął na 
cele polityki

Błędne interpretowanie danych konteksto-
wych i w rezultacie budowanie błędnych 
założeń programu i ocen

Poprawne użycie metod badawczych, 
spojrzenie z kilku perspektyw, używanie 
kilku narzędzi do oceny (triangulacja)

Manipulowanie danymi tak, by pokazać 
na papierze efekty programu różne od 
rzeczywistości

Weryfikowanie efektów na podstawie 
różnych źródeł. Utrzymanie dystansu do 
zlecającego – niezależność i obiektywizm 
sądów

Źródło: K. Olejniczak, „Mechanizmy wykorzystania Ewaluacji”, Euroreg, Warszawa 2008, s. 23
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osiągnięcia jego celu. Ostatnim elementem jest ewaluacja, dla której wskaźniki 
monitorowania są zazwyczaj punktem wyjścia. Jednak prowadzenie ewaluacji 
pozwala zdobyć głębszą wiedzę o rzeczywistych efektach programu, tym samy 
wzmacnia proces uczenia się i doskonalenia działań w przyszłości. Ta triada: pla-
nowanie, monitorowanie i ewaluacja, kiedy przeprowadzona w sposób właściwy, 
zdecydowanie zwiększa szanse na osiągnięcie rzeczywistej zmiany społecznej.

Rysunek 5. Powiązania między poszczególnymi elementami cyklu życia projektu

Na rysunku 5 przedstawiono kluczowe elementy cyklu projektu, wskazując na ich 
wzajemne powiązania przyczynowo – skutkowe. Podkreślmy: nie uda się opraco-
wać dobrego systemu wskaźników, jeśli popełniono błędy na etapie planowania 
projektu. A nawet najlepszy system wskaźników nie dostarczy pełnej informacji 
o faktycznych efektach projektu. Tutaj konieczna jest ewaluacja.

określanie wizji

zarządzanie 
i wykorzystanie 

ewaluacji

określanie planowanych 
efektów oraz ich 

powiązań

wdrożenie 
i  wykorzystanie 

monitoringu

planowanie 
monitoringu
 i ewaluacji
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2. Jak formułować efekty projektów?

W tej części rozwiniemy wątek różnych rodzajów efektów: produktów, 
rezultatów bezpośrednich i pośrednich, a także wpływu. W tym rozdzia-
le wyjaśnimy, co można osiągnąć dzięki realizacji projektu i jaki to może 
mieć wpływ na rzeczywistość społeczną, a następnie, jak przedstawić to 
w formie rezultatów. Omówione też zostanie rozróżnienie między rezulta-
tami twardymi i miękkimi.

Aby lepiej zrozumieć pojęcie efektów projektu, przydatne może być wyobrażenie 
sobie projektu jako „czarnej skrzynki”, w którą wkładane są pewne zasoby (pra-
cę ludzi, pieniądze, czas), wykonujemy tam pewne czynności (szkolimy, piszemy, 
opracowujemy nowe koncepcje i narzędzia itd.) i na koniec z tej skrzynki wycho-
dzą produkty: ludzie, którzy wzięli udział w szkoleniach czy też w wizycie studyj-
nej, poradniki, nowe programy nauczania.

Oczywiście celem całego zabiegu nie jest przepuszczenie grupy ludzi przez, być 
może nawet miłe, szkolenia, choć niektórzy projektodawcy tak to postrzegają – 
wszak dzięki temu zarabiają pieniądze, a również uczestnicy projektu mogą stać 
się zawodowymi uczestnikami szkoleń. Jak podkreślaliśmy w poprzednim roz-
dziale, celem jest otrzymanie zmiany społecznej.

Rysunek 6. Relacja między wkładem, projektem a jego efektami

Wkład

• ludzie
• pieniądze
• czas

Działania

• zarządzanie
• szkolenie
• pisanie
• upowszech-

nianie
       itd.

Efekty

• przeszkole-
nie ludzi

• wzrost 
kompetencji 
tych osób

• poprawa jako-
ści nauczania 
w szkołach

Projekt
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Dlatego też na efekty projektu należy patrzeć w kontekście zmian, które zaszły 
dzięki realizacji projektu. Efekty projektu mogą być rozpatrywane na trzech 
poziomach:

• produktu,

• rezultatu,

• wpływu.

Podejmowane w ramach projektu działania prowadzą do wytworzenia określonej 
liczby dóbr i usług – policzalnych produktów projektu. Jakby to kontrowersyjnie 
nie brzmiało – to osoba, która zakończyła udział w szkoleniu, kursie czy też konfe-
rencji też jest takim produktem. W przypadku projektów edukacyjnych to właśnie 
osoba, która wzięła udział w projekcie identyfikowana jest zazwyczaj jako głów-
ny produkt. Oczywiście mogą być też projekty badawcze, gdzie produkowane są 
badania i raporty, projekty promocyjne, gdzie produkowane są spoty reklamowe 
czy też projekty, gdzie opracowywane są nowe podstawy programowe.

Samo wytworzenie produktu nie jest wystarczające, aby można było pozytywnie 
ocenić efekty projektu. Udział w szkoleniach nie zawsze powoduje zmiany w oso-
bach, które w tych szkoleniach brały udział. Mogły być one nudne, źle przygo-
towane, niedopasowane do poziomu umiejętności uczestników. I chociaż udział 
w szkoleniu zakończyła odpowiednia liczba osób, to nie rozwiązało to ich proble-
mów. Nie przyczyniło się do osiągania celów.

Dlatego też ważne jest, aby analizować efekty projektu na poziomie rezultatów: 
wzrostu umiejętności, kompetencji szkolonych osób. W kontekście projektów 
społecznych rezultaty określa się jako natychmiastowe i bezpośrednie korzyści, 
jakie uczestnicy projektu odnieśli z udziału w projekcie. W tej definicji należy pod-
kreślić słowo natychmiastowe – czyli takie, które objawiają się w krótkim okresie. 
Nie musimy tu natychmiastowości rozumieć dosłownie. Przyjmuje się, że chodzi 
o perspektywę nie dłuższą niż pół roku. Drugi ważny element to bezpośredniość 
– korzyści mogą być przypisane projektowi. Bez niego te korzyści by się nie poja-
wiły. Jakie mogą być przykłady rezultatów?

• Nabycie nowych umiejętności.

• Nabycie nowej wiedzy.

• Wzrost zainteresowania jakimś obszarem.
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• Zmiana postaw (np. wzrost motywacji do nauki przedmiotów 
matematycznych). 

Określenie rezultatów zazwyczaj jest trudniejsze w przypadku projektów promo-
cyjnych, badawczych, skierowanych na rozwój instytucji. W takich przypadkach 
wymóg bezpośredniości jest traktowany bardziej elastycznie. Przykładowo, reali-
zacja programu rozwojowego dla szkoły może przekładać się na wzrost zaintere-
sowani ofertą szkoły. Można zdać sobie sprawę, że zmiana ta może być efektem 
też innych działań. Ale tak określony rezultat prawidłowo oddaje to, co projekto-
dawca chce osiągnąć.

Należy bowiem pamiętać, że rezultaty projektów powinny być określone w taki 
sposób, aby jasno odnosiły się do celów projektu i służyły ocenie stopnia ich osią-
gania. Po drugie, produkty i rezultaty powinny być logiczne powiązane.

Przykładowo, szkolenie dla nauczycieli w zakresie nauki przedmiotów zawodowych może przy-
nieść im bardzo konkretne korzyści społeczne (nawiązanie nowych więzi, przeżycie nowego, 
ciekawego doświadczenia), jednak tylko umiarkowane korzyści zawodowe (np. uporządko-
wanie dotychczasowej wiedzy). Projekt przyczynił się do zmiany wśród uczestników, ale czy 
projektodawcy na pewno o taką zmianę chodziło? Czy takiej zmiany oczekiwała instytucja 
finansująca  projekt? 

Nie zawsze jednak odniesione korzyści z udziału w projekcie przekładają się na 
realną zmianę. Przykładowo, osoba uczestnicząca w szkoleniu z zarządzania pro-
jektami zdobyła odpowiednią wiedzę i umiejętności. Jednak nie może ich wy-
korzystać, bo w jej macierzystej instytucji nie wdrożono metodyki zarządzania 
projektami. Zapewne każdy z czytelników może łatwo przywołać sytuację, kiedy 
to bezpośrednie efekty naszych działań nie przyniosły żadnej zmiany: napisane 
raporty nie zostały przeczytane, wyniki badania nie zostały wykorzystane, nowe 
programy nie zostały wdrożone, a uczniowie czy też nauczyciele nie mieli okazji 
wykazać się swoją nową wiedzą. W takich sytuacjach wyprodukowane produkty 
i rezultaty nie przekładają się na zmianę społeczną.

Dlatego myśląc o efektach, wskazane jest myślenie w kontekście zmian zachodzą-
cych w sytuacji wspieranych osób. Czy dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele 
lepiej uczą, młodzież jest lepiej przygotowana do funkcjonowania w społeczeń-
stwie i na rynku pracy, a instytucje edukacyjne lepiej działają? Zastanawiając się 
nad tymi zagadnieniami w rzeczywistości formułujemy pytania o wpływ projek-
tu na sytuację wspieranych osób, instytucji, przedsiębiorstw. Na tym poziomie 
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zachodzi właśnie zmiana społeczna, o której w niniejszym poradniku tak często 
jest mowa.

Wpływ projektu uwidacznia się zazwyczaj po pewnym czasie. Przykładowo, opra-
cowanie nowego programu nauczania, który został wykorzystany w szkołach, 
może przynieść efekty po kilku latach, bo tyle trwa cykl nauczania. Prowadzenie 
działań zachęcających uczniów do nauki w szkołach zawodowych może przyczy-
nić się do poprawy dopasowania umiejętności siły roboczej do potrzeb rynku 
pracy również po kilku latach. Jak zatem widać, szczególnie w projektach eduka-
cyjnych ważne jest określenie odpowiednio długiej perspektywy uwidaczniania 
się wpływu.

Wpływ może być rozpatrywany w kategoriach indywidualnych. Możemy za-
stanawiać się, czy dzięki udziałowi w programach rozwojowych uczniowie le-
piej radzą sobie na rynku pracy. Można też rozpatrywać wpływ w kategoriach 
globalnych – w tym przypadku nie formułujemy pytań o zmianę sytuacji kon-
kretnej osoby czy instytucji, które otrzymały wsparcie, ale o zmiany na poziomie 
społecznym, gospodarczym (wzrost kompetencji nauczyciela przyczynia się do 
poprawy jakości pracy danej szkoły, ale także całego systemu oświaty, a w dalszej 
konsekwencji także rynku pracy i gospodarki). Tym samym te pytania odnoszą się 
wprost do zdefiniowanego głównego problemu projektu.

Uwaga! 

Ważne jest, aby efekty projektu na różnych poziomach były wzajem-
nie ze sobą powiązane.

Rysunek 7. Trzy poziomy efektów projektu

Efekty projektu muszą stanowić odpowiedź na główny problem, będący uzasad-
nieniem projektu, a także przyczyniać się do osiągnięcia celu. Schemat ten zapre-
zentowano na rysunku 8 (strona 30). 

Produkty Rezultaty Wpływ
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Rysunek 8. Schemat logiki projektu: produkty, rezultaty, wpływ

Określenie tak rozumianego wpływu na poziomie projektu jest często bardzo 
trudne. Wynika to z kilku czynników: 

• zbyt małej skali projektów,

• trudności w pomiarze wpływu,

• występowania efektów ubocznych, które należy wziąć pod uwagę przy 
pomiarze wpływu projektu,

• pojawienie się wpływu projektu w długim okresie po zakończeniu re-
alizacji projektu.

Z tego też względu, w przypadku PO KL, system monitorowania projektów ogra-
nicza się często do mierzenia produktów i rezultatów projektu. Badanie wpływu 
projektu uznane zostało za zadanie ewaluacji, wykonywanej na poziomie projek-
tu, czy też na poziomie całego działania, a nawet programu.

Przyczyna problemu: 
brak zainteresowania 
uczniów kształceniem 

zawodowym

Zasoby:
ludzie, pieniądze, czas

Problem: 
niedopasowanie 

struktury kształcenia 
ponadgimnazjalnego do 

potrzeb rynku pracy

Produkt:
liczba uczniów, którzy 

skorzystali z doradztwa 
zawodowego

Działania:
doradztwo zawodowe 

dla uczniów gimnazjów, 
akcje promocyjne, wizyty 

w zakładach pracy

Rezultat:
wzrost odsetka uczniów 

planujących naukę 
w  szkołach zawodowych

Wpływ globalny:
poprawa sytuacji 

na rynku pracy 
absolwentów: spadek 

bezrobocia

Wpływ:
wzrost liczby osób 

posiadających 
wykształcenie 
zawodowwe



31

ABC wskaźników w projektach edukacyjnych

Dlatego też od projektodawców wymaga się podania we wniosku o dofinanso-
wanie projektów zaplanowanych do osiągnięcia produktów i rezultatów, ale nie 
wymaga się precyzyjnego wskazania wpływu projektu. Wpływ analizowany jest 
w sposób pośredni – projektodawca ma za zadanie wykazać, że realizacja projek-
tu przyczynia się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz osiągnięcia 
celów PO KL. Ponieważ cele te są sformułowane często w kategoriach wpływu, 
tym samym projektodawca powinien wykazać powiązania pomiędzy planowany-
mi do osiągnięcia rezultatami, a możliwym wpływem projektu na zmianę rzeczy-
wistości projektu.

Biorąc pod uwagę znaczenie realizowanych projektów na osiąganie celów PO 
KL, wpływ powinien stać się również elementem monitorowania projektów. 
W tę stronę zmierza też nowy wniosek o dofinansowanie projektu, o czym jest 
mowa  dalej.

Przykład

Projektodawca dostrzega problem zbyt niskiego poziomu umiejętności rozwiązywania proble-
mów naukowych w danej szkole lub grupie szkół. Uczniowie znają podstawy teoretyczne (opi-
sane szczegółowo w podręcznikach), ale nie potrafią ich przełożyć na codzienność, nie wiedzą, 
w jaki sposób zaadaptować swoją wiedzę do rzeczywistych sytuacji. W efekcie nabyta wiedza nie 
przekłada się na rozwój intelektualny dziecka. A po jakimś czasie zanika.

Na podstawie analiz efektów wcześniejszych projektów projektodawca zauważył, że organizacja 
dodatkowych zajęć raz lub dwa razy w tygodniu nie przynosi oczekiwanych efektów. Uczniowie 
nie nabywają w sposób trwały nowych umiejętności. Dlatego też projektodawca postanawia zor-
ganizować serię trzytygodniowych obozów naukowych dla młodzieży.

Celem projektu jest trwałe podniesienie kompetencji uczniów w zakresie rozwiązywania proble-
mów naukowych.

Projektodawca musi szczegółowo zaplanować wszystkie konieczne zadania: zebranie i przygoto-
wanie kadry, wybór miejsca i przygotowanie go pod względem logistycznym, rekrutacja uczest-
ników itd. Musi zatem włożyć odpowiednie zasoby.

W trakcie obozu grupy młodzieży grają w różne gry, przeprowadzają doświadczenia, dyskutują 
i bawią się pod okiem przygotowanej kadry, w miejscu stymulującym intelektualnie itd. To są 
działania podejmowane w ramach projektu. W efekcie grupa dzieci kończy udział w projekcie – 
i  to jest produkt tego projektu.
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Na zakończenie udziału w obozie młodzież obejmowana jest specjalnie, starannie zaplanowa-
nym badaniem mierzącym na różne sposoby umiejętności rozwiązywania problemów nauko-
wych i stosowania tej wiedzy w życiu praktycznym. Podobne badanie było prowadzone na po-
czątku realizacji projektu – można więc uchwycić różnice w umiejętnościach uczniów.

Ale to nie jest wystarczający dowód na to, że zmiana będzie trwała. Konieczne jest dokonanie 
jeszcze jednego pomiaru: np. pół roku po zakończeniu udziału w obozie. W ten sposób można 
zmierzyć, na ile zmiana utrzymała się. Czy nowe umiejętności, których uczniowie nauczyli się 
na obozie utrzymują się w dłuższym okresie, czy też może korzyści narastają z czasem? A może 
efekty mają tendencję do zanikania?

Określając produkty, rezultaty i oddziaływanie projektu należy cały czas pamiętać 
o powiązaniach logicznych między tymi elementami. W projekcie nie powinny 
być wytwarzane produkty, które nie przyczyniają się do powstania rezultatów. 
Podobnie nie powinny pojawić się rezultaty, jeśli w projekcie nie przewidziano 
odpowiednich produktów.

Uwaga!

Konieczne jest zadbanie o powiązania logiczne i funkcjonalne mię-
dzy produktami, rezultatami i oddziaływaniem projektu!

Warto w tym miejscu przytoczyć definicję rezultatów z instrukcji wypełniania 
wniosku o dofinansowania projektu w ramach PO KL:

Produkty określają „dobra i usługi”, które powstaną w wyniku działań 
podjętych w ramach projektu, określonych w punkcie 3.3 wniosku o  dofi-
nansowanie. Produktem (skwantyfikowanym za pomocą wskaźnika pro-
duktu) może być zatem liczba publikacji wytworzonych w ramach projek-
tu, liczba udzielonych porad, liczba osób, które otrzymały dotacje, liczba 
szkół, które zrealizowały programy rozwojowe, liczba godzin szkolenia 
przypadająca na jednego uczestnika, czy liczba badań i analiz opracowa-
nych w ramach projektu.

Rezultaty odzwierciedlają z kolei efekty, które powstaną w wyniku pod-
jętych działań w ramach projektu, np. udzielenia wsparcia danej osobie/ 
grupie osób/ instytucji w ramach projektu. Przykładem rezultatu (skwan-
tyfikowanego za pomocą wskaźnika rezultatu) jest liczba osób, które 
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podniosły swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w szkoleniach, czy liczba 
utworzonych miejsc pracy.
Źródło: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

Jak widać, rozumienie tych pojęć prezentowane w niniejszym poradniku jest bli-
skie temu, jak rozumiane jest to zagadnienie przez Instytucję Zarządzającą PO KL. 
Tak zdefiniowane produkty i rezultaty powinny być opisane w pkt. 3.4 wniosku 
o  dofinansowanie. Od projektodawców wymaga się podania zarówno produk-
tów, jak i rezultatów projektu.

Warto więc opisać najpierw produkty, a następnie dopiero rezultaty, wyraźnie za-
znaczając te dwie kategorie.

W praktyce prawidłowe określenie danego efektu projektu jako produkt czy też 
rezultat (a może nawet wpływ) nie jest ani łatwe ani jednoznaczne. Przysparza to 
projektodawcom dużo trudności. Poniżej opisano najczęściej popełniane błędy.

Pokrywanie się działań i produktów. W przywołanej definicji jako produkt de-
finiuje się liczbę udzielonych porad czy też liczbę godzin szkoleń. W rzeczywi-
stości są to jednak miary skali podejmowanych działań, a nie produkty projektu. 
Szkolenia czy też porady dzieją się w, jak to określiliśmy, czarnej skrzynce projek-
tu, natomiast efektem tych działań są osoby lub firmy, które z takich porad skorzy-
stały, osoby, które wzięły udział w szkoleniach.

Informacje o skali prowadzonych działań mogą być ważną informacją uzupełnia-
jącą: mogą dostarczać wiedzy o intensywności oferowanego wsparcia. Jeśli jedną 
z przyczyn istnienia danego problemu jest niedostateczna intensywność ofero-
wanego wsparcia (np. zbyt krótkie szkolenia, zbyt mała liczba godzin doradztwa 
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), to taka informacja może stać 
się ważnym uzasadnieniem realizacji projektu w proponowanej formie. Nie jest to 
jednak produkt projektu.

Przykładowo: więcej dowiadujemy się o produkcie projektu, kiedy uzyskujemy in-
formację, że w wyniku jego realizacji przeszkolono 100 osób, a przeciętnie każda 
z osób brała udział w 30 godzinach szkolenia. Lub w projekcie udzielono porad 
psychologicznych 20 osobom, a średnio każdej z osób udzielono 10 takich porad. 
Jednak sama informacja, że w ramach projektu przewiduje się 300 godzin szkole-
niowych lub 200 porad nie mówi nic o zakładanych efektach.

Trudności z identyfikacją produktów. Można wskazać projekty, w przypadku 
których faktycznie trudno jest jednoznacznie zdefiniować produkt. Wątpliwości
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pojawiają się zazwyczaj w odniesieniu do projektów promocyjnych, badawczych, 
systemowych, których celem jest wypracowanie nowych rozwiązań.

W takim przypadku produktem może być liczba wyprodukowanych audycji, pu-
blikacji, artykułów sponsorowanych. Więcej wątpliwości pojawi się w odniesieniu 
do liczby konferencji, seminariów. Czy to może być produkt projektu, czy raczej 
interesować nas powinna liczba uczestników takiego przedsięwzięcia? Właściwe 
jest odwołanie się do diagnozy problemu i celu projektu. Jeśli celem jest pod-
danie jakiegoś zagadnienia debacie publicznej, to konferencja może być celem 
operacyjnym projektu – tym samym może zostać uznana za produkt projektu.

Nieprecyzyjne określenie rezultatów. Czasami we wnioskach o dofinansowa-
nie rezultaty są opisane w sposób zbyt ogólny. Uniemożliwia to stwierdzenie, co 
faktycznie będzie osiągnięte. W takich sytuacjach rezultaty są trudno weryfiko-
walne. Przykładowo, w jednym projektów rezultat został sformułowany w nastę-
pujący sposób: Uświadomienie potrzeby komercjalizacji wiedzy i współpracy sekto-
ra B+R z gospodarką.

Dla tak określonego rezultatu trudno jest dobrać właściwy sposób pomiaru. Nie 
wiadomo też, jak miałaby wyglądać weryfikacja jego osiągnięcia.

W tym kontekście przydatna może się okazać koncepcja SMART. Jest to akronim 
od słów:

Zastanawiając się, co jest jeszcze 
działaniem, a co już produktem, 
należy odwołać się do celów projektu.
Jeśli celem jest podniesienie 
kompetencji nauczycielem, 
to produktem są przeszkoleni 
nauczyciele. Jeśli zaś celem jest 
nawiązanie dialogu na poziomie 
lokalnym między pracodawcami 
a szkołami zawodowymi, to 
produktem mogą być zorganizowane 
seminaria. 
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• Specific – konkretny, czyli powinien jasno, szczegółowo wskazywać, co 
zostanie osiągnięte.

• Measurable – mierzalny, czyli dający się zweryfikować czy został osią-
gnięty czy też nie. Łatwo stwierdzić, czy publikacja została wydana, ile 
osób zakończyło udział w szkoleniu, ile osób zdało egzamin po szkole-
niu. Trudniej stwierdzić, czy nastąpiło uświadomienie potrzeby komer-
cjalizacji wiedzy. W takim przypadku rezultat mógłby być sformułowa-
ny następująco: wzrost odsetka uczestników projektu wyrażających 
przekonanie o konieczności komercjalizacji wiedzy.

• Acceptable/accurate – akceptowalny/trafny – rezultat powinien być 
sformułowany w sposób, który jest akceptowalny przez wszystkich in-
teresariuszy projektu (dlatego też m.in. ważny jest ich udział w przy-
gotowaniu projektu). Trafność odnosi się do powiązania między pro-
blemami, celami i rezultatami projektu. Rezultat trafny to taki, który 
odpowiada na problemy i cele.

Przykładowo, jeśli głównym problemem jest niedostatek umiejętności 
praktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych, a celem jest pod-
niesienie poziomu tych umiejętności, to rezultat może być sformuło-
wany w następujący sposób: odsetek nauczycieli, którzy podnieśli po-
ziom umiejętności praktycznych (mierzone specjalnym egzaminem). 
Sformułowanie rezultatu: odsetek nauczycieli, którzy nawiązali kontak-
ty z pracodawcami nie stanowi odpowiedzi na zdefiniowany problem.

• Realistic – realistyczny – czyli możliwy do osiągnięcia. Jeśli uczestni-
cy projektu objęci będą krótkim szkoleniem, nie należy zakładać, że 
trwale zmienią swój sposób działania. Nauczyciele, którzy wzięli udział 
w dwudniowym szkoleniu z zakresu zarządzania stresem prawdopo-
dobnie po pół roku będą tak samo nerwowo reagować na zachowania 
uczniów.

• Timebound – określony w czasie. W kontekście rezultatów należy pa-
miętać o możliwych powiązaniach logicznych i funkcjonalnych różnych 
rezultatów. Czasami konieczne jest osiągnięcie pierwszego rezultatu, 
aby możliwe było osiąganie kolejnych. Np. przygotowanie nauczycieli 
do wykorzystywania nowej podstawy programowej musi poprzedzać 
wzrost kompetencji uczniów z danego przedmiotu.

Podział na rezultaty twarde i miękkie. Tradycyjnie ta kwestia budzi wiele wąt-
pliwości zarówno wśród projektodawców, jak i oceniających projekty. W tym 
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kontekście zaznaczmy, że dokonanie precyzyjnego podziału na projekty twar-
de i miękkie ma niewielkie znaczenie z punktu widzenia realizacji projektu. 
Zdecydowanie ważniejsze jest po prostu prawidłowe zdefiniowanie rezultatów.

Rezultaty twarde to takie, które można w sposób możliwie obiektywny stwier-
dzić i policzyć. Natomiast jako rezultaty miękkie zazwyczaj przyjmuje się te, które 
dotyczą postaw, umiejętności, które trudno jest stwierdzić wprost i wymaga to 
przeprowadzenia dodatkowych, bardziej złożonych pomiarów.

Rozróżnienie to jest jednak nieostre. Chociażby stwierdzenie nabycia wiedzy wy-
maga często przeprowadzenia złożonych pomiarów, a zmiany postaw można ob-
serwować w sposób bezpośredni.

Częstym błędem jest też podawanie przez projektodawców, jako rezultaty twarde 
- produktów, a jako rezultaty miękkie faktycznych rezultatów. Dobrze ilustruje to 
poniższy przykład.

Przykład

W jednym z projektów realizowanych w ramach Priorytetu III tak zdefiniowano rezultaty twarde: 

1. objęcie wsparciem 1200 uczniów,
2. powołanie 73 centrów,
3. przeszkolenie 73 koordynatorów,
4. opracowanie 3 edycji programów,
5. zorganizowanie 3 wakacyjnych wyjazdów dla dzieci,
6. organizacja 3 konkursów,
7. organizacja 16 cyklów wykładów pokazowych,
8. publikacja i dystrybucja podręcznika,
9. organizacja konferencji podsumowującej,
10. liczba godzin z przedmiotu x na gimnazjum – 64,
11. liczba godzin z przedmiotu y na gimnazjum – 32,
12. liczba godzin z przedmiotu z na gimnazjum - 54.

Komentarz:
Jak widać, w podanym katalogu mieszczą się produkty (wspierane osoby, publikacja podręczni-
ka, opracowanie programów) jak i działania (wykłady, konferencje, wyjazdy wakacyjne). Żadna 
z podanych pozycji nie jest rezultatem – nie odnosi się do korzyści, jakie z uczestnictwa w pro-
jekcie odnieśli jego uczestnicy.
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W tym samy projekcie przewidziano następujące rezultaty miękkie:

1. Zwiększenie zainteresowania gimnazjalistów naukami matematyczno – przyrodniczy-
mi i przedsiębiorczością,

2. Uświadomienie potrzeby komercjalizacji wiedzy i współpracy sektora B+R 
z gospodarką,

3. Poszerzenie umiejętności ICT grupy docelowej poprzez wykorzystanie blended learning,
4. Kreacja pozytywnego wizerunku i promowanie nauczycieli, przekazujących treści prak-

tyczne w trakcie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
5. Zwiększenie u uczniów praktycznych umiejętności w naukach matematyczno – przy-

rodniczych i przedsiębiorczości,
6. Nabycie umiejętności miękkich (pracy w zespole, oceny ryzyka, poprawnego formuło-

wania celów itd.).

Komentarz:
Zaproponowane rezultaty miękkie to faktycznie rezultaty projektu (korzyści odnoszone przez 
uczestników projektu). Żaden jednak z rezultatów nie spełnia kryterium SMART. Są nieostre 
i  trudne do zweryfikowania. Brak jasnych kryteriów do oceny, czy efekty projektu zostaną osią-
gnięte czy też nie.

Na tym przykładzie widać, że faktyczne rezultaty projektu zostały potraktowane 
jako rezultaty miękkie. Trudno tutaj winić projektodawcę za zastosowanie tej lo-
giki. Jak wskazano wcześniej, definicje te nie są klarowne i sprawiają trudności 
w praktycznym zastosowaniu.

Aby uniknąć podobnych wątpliwości, konieczne jest wyraźne wyodrębnienie 
produktów od rezultatów (o czym była mowa wcześniej). Natomiast przy roz-
różnieniu między rezultatami twardymi, a miękkimi proponujemy oprzeć się na 
intuicji – rezultaty twarde to te, które można rzetelnie stwierdzić. Słowo rzetelnie 
nie jest użyte w tym kontekście przypadkowo. Wywodzi się ono z metodologii 
nauk społecznych i oznacza taki sposób mierzenia danego zjawiska, który za każ-
dym razem daje zbliżony wynik. Kiedy taki stan jest możliwy? Kiedy istnieją możli-
wie jasne standardy umożliwiające ocenę, czy dana sytuacja zaistniała, czy też nie.

Przykładowo: zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu kraw-
ca można potwierdzić wynikami egzaminu zawodowego. A zdobycie kwalifikacji 
niezbędnych do prowadzenia samochodu potwierdza się zdanym egzaminem na 
prawo jazdy. W takim przypadku mamy do czynienia z twardymi rezultatami: ilość 
osób, które zdały egzamin zawodowy czy też liczba osób, które zdały egzamin na 
prawo jazdy. Ważnym dodatkowym wymiarem tego typu rezultatów jest to, że nie 
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wymagają one prowadzenia dodatkowych działań sprawdzających: ktoś zdał lub 
nie zdał egzaminu. Należy tylko ten fakt odnotować.

Pamiętaj! 
Rezultaty twarde to takie, które dają się rzetelnie stwierdzić, a więc tak, że 
przy ponownym pomiarze na pewno otrzymamy taki sam wynik

Jako rezultaty twarde należy też traktować sytuację, kiedy zmienia się stan uczest-
ników: np. dostają pracę, zmieniają pracę, awansują lub dostają podwyżkę. Należy 
jednak pamiętać, że tego typu efekty są zazwyczaj odroczone w czasie, a ich 
stwierdzenie wymaga często podjęcia dodatkowych badań już po zakończeniu 
działań merytorycznych w projekcie.

Natomiast jako rezultaty miękkie proponujemy definiować takie efekty, które wią-
żą się ze zmianą postaw, zachowań, umiejętności społecznych, Przykładem takim 
może być poczucie pewności siebie czy też umiejętność pracy w grupie. Przy oce-
nie tego typu zmian możemy opierać się na deklaracjach samych zainteresowa-
nych. Można też bazować na obserwacji lub wykonywać bardziej zaawansowane 
testy. Trzeba jednak podkreślić, że podział na rezultaty twarde i miękkie ma cha-
rakter do pewnego stopnia arbitralny.

Zbyt duża liczba produktów i rezultatów. Częstym błędem popełnianym we 
wniosku o dofinasowanie jest podawanie zbyt dużej liczby produktów i rezulta-
tów, nie zawsze powiązanych bezpośrednio z celami projektu. Być może wynika 
to z przekonania projektodawców, że duża liczba rezultatów zwiększa szansę na 
pozytywną ocenę wniosku. W praktyce jest jednak inaczej. Prowadzi to raczej do 
zamącenia koncepcji projektu, trudności w zrozumieniu logiki projektu i wzajem-
nych powiązań. Jeśli w wyniku realizacji projektu pojawią się dodatkowe korzyści, 
lepiej je wykazać jako wartość dodaną projektu.

2.1. Nowy wniosek o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca opracowała wzór nowego wniosku o dofinansowanie 
projektu, wraz z nową instrukcją. Dokument ten opiera się na metodologii za-
rządzania cyklem projektu (Project Cycle Management). Tym samym wniosek 
w  większym stopniu opiera się na matrycy logicznej projektu. Z jednej strony 
ułatwia to śledzenie logiki projektu, z drugiej strony stawia przed wnioskodawcą 
większe niż do tej pory wymagania.
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Wniosek różni się od dotychczasowego. Po pierwsze, projektodawca będzie mu-
siał nie tylko opisać cel główny i cele szczegółowe, a także określić wskaźniki ich 
monitorowania, wraz z podaniem wartości bazowej i docelowej. Cele będą mu-
siały być zatem w dużo większym stopniu konkretne, poddające się kwantyfikacji.

Po drugie, projektodawca będzie musiał opisać zadania planowane do realizacji, 
wraz z podaniem produktów, które zostaną wytworzone, a także wykazać, które 
z  celów szczegółowych są osiągane dzięki realizacji danego zadania. Ściślejsze 
powiązanie celów projektu z planowanymi zadaniami niewątpliwie przyczyni się 
do poprawienia spójności logicznej projektów. Logika projektu zawarta w nowym 
wniosku o dofinansowanie projektu została zaprezentowana na rysunku 9.

Rysunek 9. Logika projektu w nowym wzorze wniosku o dofinansowanie projektu

Należy podkreślić różnicę w stosunku do klasycznej matrycy logicznej, gdzie w ko-
lumnie poświęconej logice projektu tradycyjnie ujmowane były cztery kategorie:

• cele nadrzędne,

• cele projektu,

• rezultaty,

• działania.

Logika projektu
Oddziaływanie projektu na cele PO KL

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Grupy docelowe

Działania i produkty
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Widoczna jest zatem pewna adaptacja PCM na potrzeby PO KL. Cele nadrzęd-
ne wg. metodyki PCM to inaczej cele PO KL. Projektodawca powinien wykazać 
spójność i powiązania pomiędzy celami projektu, a celami PO KL. Zrozumiałe jest, 
że każdy projekt realizowany w ramach PO KL musi przyczyniać się do osiągania 
celów całego programu. W tym miejscu można wykazać strategiczne znaczenie 
projektu, wykazać jego długofalowe korzyści.

Wyodrębniono dwa poziomy celów projektu: cel ogólny oraz cele szczegółowe. 
Cel ogólny opisuje sytuację, gdy za pomocą realizacji projektu uda się rozwiązać 
sytuację problemową, będącą podstawą uzasadnienia realizacji projektu. Zmiana 
ta musi być wyrażona w kategoriach mierzalnych. Cele szczegółowe muszą przy-
czyniać się do osiągnięcia celu ogólnego projektu. Powinny także stanowić opis 
stanu docelowego – jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy zostaną zrealizowane. 
Cele te powinny także uzyskać formę skwantyfikowaną – tak, aby możliwa była 
ich weryfikacja.

Natomiast pominięto kategorię rezultatów. Wydaje się, że w tym przypadku cele 
szczegółowe projektu, wraz ze wskaźnikami, pełnić będą rolę rezultatów. Jest to 
o tyle zasadne, że cele szczegółowe powinny opisywać efekty projektu w katego-
riach korzyści dla jego uczestników. Na poniższym rysunku przedstawiamy możli-
we podejście do definiowania poszczególnych kategorii zgodnie z logiką nowego 
wniosku o dofinansowanie.
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Jeśli w powyższym przykładzie przyjmiemy jako wskaźnik monitorowania celu 
szczegółowego nr dwa np. odsetek uczniów deklarujących zainteresowanie pod-
jęciem studiów na kierunków matematyczno – przyrodniczych, to staje się on kla-
sycznym rezultatem.

Natomiast produkty przyporządkowane są do działań, które trzeba powiązać 
z planowanymi do osiągnięcia celami szczegółowymi.

To, co jest widoczne na powyższym przykładzie, to zdecydowanie większe wy-
magania dotyczące logiki projektu: konieczne jest pilnowanie zarówno powią-
zań wewnątrz każdej kategorii (między działaniami, produktami, celami), a tak-
że pomiędzy nimi (między celem ogólnym, celami szczegółowymi, działaniami 
i  produktami).
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3. Jak mierzyć efekty projektu?

W tej części skoncentrujemy się na wyborze wskaźników, które mierzą 
planowane do osiągnięcia rezultaty. Opowiemy o zasadach konstrukcji 
wskaźników (w tym kryteriach SMART). Omówione zostaną też powiąza-
nia między wskaźnikami na poziomie projektu, a wskaźnikami na pozio-
mie PO KL.

Umiejętność prawidłowego zdefiniowania efektów projektu to tylko część suk-
cesu. Często trudniejsze okazuje się określenie, w jaki sposób stwierdzany będzie 
fakt ich osiągnięcia. Temu służą wskaźniki monitorowania. Wskaźnik definiowany 
jest jako miernik zmiany zachodzącej na ścieżce rozwoju.

Pojawia się jednak zaraz pytanie, jaka jest różnica między efektami projektu, 
a  wskaźnikami? 

Efekt projektu to zmiana, którą chcemy osiągnąć dzięki realizacji projektu. 
Wskaźnik, to miara tej zmiany.

Przykład 

Jednym z naszych rezultatów jest wzrost zainteresowania naukami matematyczno–przy-
rodniczymi wśród uczniów gimnazjów. Osiągnięcie tego efektu możemy mierzyć np. poprzez 
odsetek uczniów, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z  przedmiotów 
matematyczno–przyrodniczych lub odsetkiem uczniów deklarujących zamiar podjęcia studiów 
na kierunku matematyczno–przyrodniczym. Możemy też prosić uczniów o samoocenę swojego 

Wskaźniki projektu mogą 
mierzyć tylko to, co jest 
widzialne. Nie zmierzymy 
zmiany postawy. 
Możemy zmierzyć 
zmiany zachowań 
wiążące się z tą postawą 
lub deklarację osoby 
dotyczące danej postawy.
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poziomu zainteresowania przedmiotami matematyczno–przyrodniczymi (np. na skali od 1 do 5) 
i porównywać różnice w czasie. Dokładne sformułowania wskaźników zawarto w tabeli.

Tabela 2. Proponowane wskaźniki pomiaru zainteresowania uczniów naukami 
matematyczno-przyrodniczymi

Każda z tych metod pomiaru ma swoje zalety i ograniczenia. Żadna nie dostarcza informacji 
wprost, czy uczniowie są faktycznie bardziej zainteresowani naukami matematyczno–przyrod-
niczymi. Proponowane miary dotyczą tego, co może być obserwowalne (zachowania uczniów 
– np. zgłaszanie się na zajęcia dodatkowe) lub tego, co sami uczniowie mogą nam powiedzieć, 
składając deklaracje dotyczące ich dalszych planów edukacyjnych czy zainteresowania poszcze-
gólnymi kierunkami. Przy czym nie wiemy, na ile owe deklaracje przełożą się na faktyczne za-
chowania. Nie wiemy też, na ile są one prawdziwe. Trzeba pamiętać, że w ankietach czasami 
respondenci, z różnych powodów, podają nieprawdę.

Warto zwrócić też uwagę na różne koszty pozyskania każdego z wskaźników. Pierwsza propo-
zycja jest najtańsza – monitorowane są po prostu zgłoszenia uczestnictwa w dodatkowych za-
jęciach. Ale aby taki wskaźnik wykorzystać, projekt musi obejmować co najmniej kilka fal zajęć 
dodatkowych. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwości porównania zmian w czasie. 
Drugi ze wskaźników może być mierzony w odniesieniu do uczestników projektu. Wtedy badane 
są efekty bezpośrednie. Może też być mierzony na całej populacji (np. danej szkoły lub grupy 
szkół). Wtedy dostarcza informacji o efektach globalnych. Już na etapie konstrukcji wskaźnika 
należy rozstrzygnąć te wątpliwości, inny jest bowiem koszt badania uczestników projektu, a inny 
badania całej populacji. Inne też będą wartości, zarówno wyjściowe jak i końcowe wskaźnika.

Proponowany wskaźnik Źródło danych

Odsetek uczniów danej szkoły zgła-
szających się do uczestniczenia w za-
jęciach dodatkowych z przedmiotów 
matematyczno–przyrodniczych. 

Rejestry monitoringowe projektu 
oraz dane administracyjne szkoły. 

Odsetek uczniów deklarujących za-
miar podjęcia studiów na kierunkach 
matematyczno–przyrodniczych

Ankieta zrealizowana wśród 
uczniów danej szkoły (lub uczest-
ników projektu) przed rozpoczę-
ciem i po zakończeniu udziału 
w projekcie.

Odsetek uczniów oceniających swój 
poziom zainteresowania naukami ma-
tematyczno–przyrodniczymi co naj-
mniej na poziomie 4

Ankieta zrealizowana wśród 
uczestników projektu przed rozpo-
częciem i po zakończeniu udziału 
w projekcie.
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Uwaga!

Nowy wniosek o dofinansowanie projektu wymaga podania warto-
ści bazowej (czyli wartości wskaźnika w momencie rozpoczynania 
realizacji projektu) oraz wartości docelowej (na zakończenie reali-
zacji projektu). Może się zdarzyć, że wartość bazowa nie jest znana. 
W takim przypadku konieczne może okazać się dokonanie pomiaru 
wskaźnika jeszcze na etapie przygotowania projektu.

3.1. Rodzaje wskaźników

W systemie realizacji polityki spójności przewidziano zasadniczo pięć typów 
wskaźników, choć z punktu widzenia monitorowania decydujące znaczenie mają 
trzy typy wskaźników (produkty, rezultatu, oddziaływania). Odpowiadają one 
kategoriom efektów poszczególnych projektów. Poniżej przytaczamy definicje 
wskaźników sformułowane w dokumencie roboczym Komisji Europejskiej.

Definicje wskaźników zasobów, finansowych, produktów, rezultatu 
i oddziaływania

Wskaźniki zasobu lub wkładu (resource or input indicators) odnoszą 
się do budżetu alokowanego na każdym poziomie wsparcia.

Wskaźniki finansowe (financial indicators) są stosowane w celu moni-
torowania postępu w zakresie (rocznych) zobowiązań i płatności w od-
niesieniu do kosztów kwalifikowanych danego projektu, działania lub 
programu.

Wskaźniki produktu (output indicators) odnoszą się do przedsięwzięć. 
Mierzone są w jednostkach rzeczowych lub monetarnych (np. długość 
zbudowanych linii kolejowych, liczba przedsiębiorstw, którym udzielono 
finansowego wsparcia, itd.).

Wskaźniki rezultatu (result indicators) odnoszą się do bezpośrednich 
i natychmiastowych efektów programu dla bezpośrednich beneficjentów. 
Dostarczają informacji na temat zmian m.in. w zachowaniu, potencjale 
lub działalności beneficjentów. Mogą być to wskaźniki rzeczowe (skróce-
nie czasu podróży, liczba osób przeszkolonych, liczba wypadków samo-
chodowych, itd.) lub finansowe (mobilizacja zasobów sektora prywatne-
go, spadek kosztów transportu, itd.).
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Wskaźniki oddziaływania (impact indicators) odnoszą się do skutków 
programu wykraczających poza efekty natychmiastowe. Można zdefinio-
wać dwie koncepcje oddziaływania:

• oddziaływania bezpośrednie, są to efekty pojawiające się po 
pewnym upływie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio związa-
ne z podjętym działaniem i beneficjentami bezpośrednimi.

• oddziaływania globalne to długoterminowe efekty mające 
wpływ na większą populację.

Źródło: Dokument roboczy nr 2, Wskaźniki monitoringu i ewaluacji, Komisja Europejska, 
Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju Regionalnego

Uwaga!

W dokumentach oficjalnych oraz w literaturze używa się zamiennie 
określeń: wskaźniki wpływu i wskaźniki oddziaływania (impact indi-
cators). W niniejszej publikacji używane jest sformułowanie: wskaź-
niki wpływu.

Podane definicje, choć wydają się oczywiste, to jednak w praktycznym zastoso-
waniu przysparzają wielu trudności. Część z tych trudności jest zbliżona do tych 
związanych z rozróżnieniem między produktami, rezultatami i wpływem projektu 
(np. rozróżnienie między produktem, a rezultatem). Nie będziemy więc ich tutaj 
przywoływać.

Wskaźniki produktu, rezultatu i wpływu formułowane są w Programie operacyj-
nym. Wskaźniki oddziaływania służą monitorowaniu osiągania celów ogólnych 
i szczegółowych programu, wskaźniki rezultatu i produktu wspierają monito-
rowanie priorytetów. Działania są monitorowane zazwyczaj z wykorzystaniem 
wskaźników produktu. Wykaz wszystkich przyjętych wskaźników monitorowania 
zawarty jest w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Sposób pomiaru poszcze-
gólnych wskaźników jest przedstawiony w Podręczniku wskaźników Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podział na wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania ma zastosowanie rów-
nież w odniesieniu do wskaźników monitorowania projektu. Przy czym w przy-
padku projektów podstawę stanowią wskaźniki produktu i rezultatu.

Tak pokategoryzowane wskaźniki odpowiadają poszczególnym kategoriom 
we wniosku o dofinansowanie. W obecnie obowiązującym wniosku nie istnieje 
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wyrażony wprost wymóg podania wskaźników monitorowania. Projektodawca 
zobowiązany jest do podania rezultatów projektu. Powinien też przedstawić 
sposobów ich monitorowania, co powinno oznaczać konieczność określenia 
wskaźników monitorowania. W nowym wniosku o dofinansowanie obowiązek 
określenia wskaźników wyrażony jest wprost.

Rysunek 11. Powiązanie między elementami nowego wniosku o dofinansowanie a różnymi rodza-
jami wskaźników

Wskaźnikami produktu mogą być wszelkie miary tego, co zostało wytworzone 
dzięki realizacji projektu (wyszło z czarnej skrzynki). Mogą to być osoby, które za-
kończyły udział w projekcie (ważne, żeby określić, czy liczymy tych, którzy zaczęli 
udział w projekcie, czy tylko tych, którzy zakończyli – te dwie populacje zazwyczaj 
się różnią, część osób z różnych powodów przerywa udział w projekcie). Może 
to być liczba publikacji, liczba nowych programów nauczania. Ważne, by pamię-
tać o nieuwzględnianiu działań jako produktów. Np. produktem projektu nie jest 
udzielenie 100 godzin doradztwa psychologicznego uczniom.

W przykładzie na stronie 41 wskaźniki produktu to po prostu liczba uczniów czy 
nauczycieli, którzy wzięli udział w danym przedsięwzięciu. Wskaźnik ten może 
być definiowany jako liczba osób, która ukończyła udział w projekcie. Wskaźniki 
produktów wzbudzają zazwyczaj najmniej emocji i rodzą najmniej trudności.

Przykładem wskaźnika rezultatu może być odsetek uczestników projektu, któ-
rzy zdali egzamin potwierdzający nabycie odpowiednich kwalifikacji, deklarują 

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Działania

Wskaźniki 
oddziaływania

Wskaźniki 
rezultatu

Wskaźniki 
produktu

Wkład
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wzrost swoich umiejętności czy też poprawę samooceny. Dotyczą one więc ko-
rzyści, jakie uczestnicy projektu odnieśli. Zazwyczaj podkreśla się dwie cechy re-
zultatu: wiążą się bezpośrednio z działaniami projektu i zazwyczaj pojawiają się 
w krótkim okresie. Dlatego też wskaźniki rezultatu powinny mierzyć bezpośred-
nie, osiągane w krótkim okresie korzyści uczestników projektu. Są to też te efekty, 
które znajdują się pod największą kontrolą projektodawcy.

Odwołajmy się znowu do przykładu projektu na stronie 41. Podane tam są trzy 
cele szczegółowe. Dla każdego z nich przyporządkować można kilka wskaźników 
rezultatów. Przykłady podano w poniższej tabeli:

Tabela 3. Propozycje wskaźników rezultatu

Ważne, aby pamiętać, że stwierdzenie zmiany przy wykorzystaniu zaproponowa-
nych wskaźników wymaga pomiaru przed i po zakończeniu udziału w projekcie.

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu Źródło danych

Zwiększenie zakresu 
zajęć matematycz-
no-przyrodniczych

Liczba godzin zajęć mate-
matyczno–przyrodniczych 
na jednego ucznia

Dane administra-
cyjne szkoły

Wzrost zaintere-
sowania uczniów 
naukami matematycz-
no-przyrodniczymi

Odsetek uczniów, którzy wzięli 
udział w projekcie, deklarują-
cych zainteresowanie naukami 
matematyczno-przyrodniczymi

Ankieta prowadzona 
wśród uczestników 
projektu przed 
i po zakończeniu 
udziału w projekcie

Odsetek uczniów, którzy 
wzięli udział w projekcie, 
deklarujących zamiar stu-
diowania na kierunkach 
matematyczno-przyrodniczych

Ankieta prowadzona 
wśród uczestników 
projektu przed 
i po zakończeniu 
udziału w projekcie

Poprawa kompetencji 
nauczycieli w zakresie 
nauczania przedmio-
tów matematyczno-
przyrodniczych

Odsetek nauczycieli deklaru-
jących poprawę kompeten-
cji nauczania przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych

Wskaźnik zakłada 
pomiar przed i po 
zakończeniu udziału 
w projekcie

Odsetek nauczycie-
li uzyskujących oceny 
co najmniej 4 na teście 
mierzącym umiejętności w za-
kresie nauczania przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych

Wskaźnik zakłada 
pomiar przed i po 
zakończeniu udziału 
w projekcie
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Uwaga!

W przypadku pomiaru wartości wskaźnika przed rozpoczęciem re-
alizacji projektu (na potrzeby nowego wniosku o dofinansowanie) 
zazwyczaj nie ma jeszcze grupy uczestników projektu. W takim przy-
padku pomiar wskaźnika może odbyć się na losowo dobranej próbie 
uczniów danej szkoły.

Należy jednak być świadomym, że taki pomiar może dać wartość 
inną, niż w przypadku pomiaru na grupie uczestników projektu. 
Jest to wynik występowania tzw. efektu wejścia. Do projektu wejdą 
osoby, które są bardziej zainteresowane naukami matematyczno-
przyrodniczymi. W efekcie w ich przypadku wartość wskaźnika, np. 
odsetka uczestników projektu deklarujących zamiar studiowania 
na kierunkach matematyczno–przyrodniczych, będzie wyższa, niż 
dla ogółu populacji uczniów. Aby ograniczyć wpływ efektu wejścia 
można odpowiednio sprofilować badaną populację, np. zadając na 
początku ankiety pytanie dotyczące gotowości do uczestniczenia 
w zajęciach dodatkowych z tego zakresu. Odpowiedzi uczniów nie 
zamierzających uczestniczyć w zajęciach dodatkowych nie byłyby 
brane pod uwagę.

Zaproponowane przykłady nie wyczerpują pełnego katalogu możliwych wskaź-
ników. Dobór wskaźników zawsze zakłada konieczność wyboru między różnymi 
opcjami. Przykładowo, dla monitorowania celu trzeciego w podanym przykładzie 
można zaproponować alternatywny wskaźnik: odsetek nauczycieli deklarują-
cych poprawę kompetencji w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno–
przyrodniczych. Jednak wskaźnik ten może mieć niską wartość informacyjną. 
Prawdopodobnie wszyscy nauczyciele odczują pewien wzrost kompetencji. Po 
drugie, wskaźnik ten jest bardzo subiektywny. Oczekujemy nie tylko samooce-
ny swoich kompetencji w danym momencie, ale również przypomnienia sobie, 
jaki był poziom wiedzy przed rozpoczęciem udziału w projekcie. Jeśli udział ten 
polegał na uczestniczeniu w krótkim szkoleniu, to taki pomiar może wystarczyć. 
Ale w przypadku dłuższych form (np. serii seminariów, studiów podyplomowych) 
bazowanie na ludzkiej pamięci może być bardzo zawodne. Dlatego też w tym 
przypadku najbardziej właściwe jest opracowanie testu weryfikującego poziom 
kompetencji.

Istnieje też możliwość mierzenia bezpośrednich korzyści z udziału w projekcie 
poprzez mierzenie zmian zachodzących w zachowaniu uczestnika lub w jego sy-
tuacji: np. można mierzyć odsetek nauczycieli, którzy raportują o trudnościach 
w trakcie prowadzenia zajęć lub mierzyć odsetek nauczycieli, którzy uzyskają 
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pozytywną opinię uczniów w specjalnie przeprowadzonej ankiecie. Jednak wy-
niki tych pomiarów mogą być zakłócone przez wpływ innych czynników. Może 
też rodzić się pytanie, czy tego typu wskaźniki to jeszcze rezultat, czy już wpływ.

Mierzone korzyści (rezultaty) powinny wiązać się bezpośrednio z celami 
projektu! Nie jest wskazane opracowywanie listy wskaźników dla wszystkich 
możliwych korzyści, jakie mogą osiągnąć uczestnicy projektu. Przykładowo, jeśli 
celem projektu jest przygotowanie pracowników przemysłu do pełnienia funkcji 
nauczycieli zawodowych (poprzez studia podyplomowe), to nie ma uzasadnie-
nia dla opracowywania wskaźników mierzących np. wzrost poczucia pewności 
siebie czy też samooceny. Są to efekty dodatkowe projektu – warte do podania 
we wniosku o dofinansowanie jako wartość dodana projektu.

Pamiętaj!

Rezultaty projektu można mierzyć poprzez:

• pomiar zmiany wiedzy, umiejętności,

• deklaracje samych uczestników,

• mierzenie zmian w zachowaniu uczestników projektów.

Trudniejsze jest skonstruowanie wskaźników wpływu – monitorujących oddzia-
ływanie projektu na rzeczywistość społeczną. Na poziomie projektu stosunkowo 
łatwe jest stwierdzenie, co zostało wyprodukowane i jakie bezpośrednie korzyści 
odnieśli uczestnicy projektu. Jednak pomiar, jak te korzyści wpłynęły na sytuację 
uczestników w dłuższym czasie (czy np. znaleźli pracę lub rozpoczęli pracę jako 
nauczyciele przedmiotów zawodowych) wymaga prowadzenia monitoringu, 
a czasami nawet badań w dłuższym okresie po zakończeniu realizacji projektu.

Jak zaznaczono wcześniej, oddziaływanie może być mierzone na poziomie indy-
widualnym oraz globalnym.

Oddziaływanie na poziomie indywidualnym to pomiar, na ile zmieniała się sytu-
acja osób objętych wsparciem.

W naszym przykładzie celem jest podniesienie kompetencji matematyczno–
przyrodniczych uczniów. Możemy więc jako miarę tego celu przyjąć następujące 
wskaźniki:
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• średnia ocen z przedmiotów matematyczno–przyrodniczych uczestni-
ków projektów,

• wyniki egzaminów zewnętrznych z przedmiotów matematyczno–przy-
rodniczych uczestników projektów,

• odsetek uczestników projektu, którzy rozpoczęli studia na kierunkach 
matematyczno–przyrodniczych.

Każdy z tych wskaźników mierzy na różne sposoby poziom kompetencji w zakre-
sie nauk matematyczno–przyrodniczych. Pokazuje też zmiany w sytuacji uczest-
ników projektu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zaproponowanych 
wskaźników konieczne jest posiadanie informacji o wartości wskaźnika przed roz-
poczęciem realizacji projektu – czyli punktu odniesienia, wobec którego możliwe 
będzie dokonanie oceny postęp.

Konieczne jest więc, przed rozpoczęciem faktycznych działań w projekcie, zebra-
nie informacji o średnich ocenach uczniów z przedmiotów matematyczno–przy-
rodniczych.

W przypadku egzaminów zewnętrznych lub zdawania na studia wyższe oczy-
wiście nie ma możliwości porównania sytuacji przed i po zakończeniu udziału 
w  projekcie. Egzamin zewnętrzny zdaje się zazwyczaj raz. Wyjściem może być po-
równanie wyników uczestników projektu w stosunku do średnich w danej szkole, 
gminie, województwie czy kraju.

Mierzenie wskaźników na poziomie globalnym zakłada, że analizowane są 
zmiany wartości mierników obrazujących zmiany. W zależności od skali projektu 
mierzona może być zmiana na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym. 
Pomiar oddziaływania na poziomie globalnym ma uzasadnienie tylko wtedy, kie-
dy skala projektu jest na tyle duża, że może przyczynić się do widocznej zmiany 
wartości danego wskaźnika.

Przykładowo, objęcie w powiecie 100 dzieci projektami rozwojowymi, jeśli w po-
wiecie uczy się kilka tysięcy dzieci, nie spowoduje oczywiście zauważalnej zmiany 
w wyniku egzaminów zewnętrznych.

W naszym przykładzie wskaźniki oddziaływania na poziomie globalnym mogłyby 
być sformułowane w następujący sposób:

• średnie wyniki egzaminów zewnętrznych z przedmiotów matematycz-
no–przyrodniczych w powiecie x,
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• odsetek absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się ma-
turą, którzy rozpoczęli studia na kierunkach matematyczno–przyrod-
niczych.

W przypadku egzaminów zewnętrznych należy przy tym pamiętać o nieporów-
nywalności wyników egzaminów w kolejnych latach. Dlatego być może właści-
we będzie przeliczenie wyników według skali staninowej czy też wykorzystanie 
Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Obok wskaźników oddziaływania globalnych i indywidualnych możliwe są dwa 
podejścia do budowy wskaźników oddziaływania.

Pierwsze z nich zakłada, że w celu monitorowane są zmiany w danej dziedzinie 
lub obszarze. Tak, jak w przytoczonym przykładzie mogą to być np. wyniki eg-
zaminów zewnętrznych z  przedmiotów matematyczno–przyrodniczych czy też 
egzaminów zawodowych albo odsetek absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
wybierających studia na kierunkach technicznych. Tego typu wskaźniki pokazują 
zmianę zachodzącą w otoczeniu, zgodną z wyznaczonymi celami. Zakłada się, że 
zmiana ta zachodzi, przynajmniej częściowo, dzięki realizacji projektu. Brak zmian 
monitorowanych wskaźników wskazuje, że projekt nie osiąga zakładanych efek-
tów. Ograniczeniem takiego podejścia jest brak informacji o rzeczywistym wpły-
wie działań na zachodzące zmiany. Może się bowiem zdarzyć tak, że zmiany te 
zachodzą niezależnie od realizowanych projektów. Możliwa jest też taka sytuacja, 
że stan rzeczy w danym obszarze nie ulega zmianie, ale brak podejmowanych 
działań skutkowałby jego pogorszeniem. Z tego powodu należy bardzo ostrożnie 
podchodzić do interpretacji tego typu wskaźników wpływu.

Drugie podejście jest zdecydowanie trudniejsze i zakłada mierzenie faktyczne-
go wpływu projektu na sytuację społeczną lub gospodarczą. Oznacza to, że 
chcemy mierzyć nie tyle zmiany w wynikach uczniów, ale na ile np. prowadzenie 
programów rozwojowych wpłynęło na tę zmianę.

Uzyskanie takiej wiedzy wymaga porównania dwóch stanów. Jednego, kiedy 
projekt został zrealizowany i stanu, kiedy projekt nie byłby realizowany (stanu 
kontrfaktycznego). Przykładowo, badając skuteczność nowego lekarstwa może-
my podzielić w sposób losowy grupę osób na dwie części. Jednej podajemy lekar-
stwo, a drugiej środek zastępczy. Zmiany, które zaszły w populacji otrzymującej 
lekarstwo w stosunku do grupy kontrolnej wskazują na skuteczność lekarstwa. 
W rzeczywistości społecznej niezwykle trudno jest stworzyć taki eksperyment. 
Jest to też bardzo wątpliwe z punktu widzenia etyki. Dlatego zazwyczaj stosowa-
ne jest tzw. podejście quasi-eksperymentalne, gdzie zmiany zachodzące wśród 
uczestników projektu porównywane są z sytuację osób, które nie wzięły udziału 
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w projekcie. W takim podejściu największym wyzwaniem jest dobór próby kon-
trolnej w taki sposób, aby inne jej cechy nie wpływały na uzyskane wyniki.

Przykład

W przykładzie na stronie 31 podano, w jaki sposób można mierzyć rezultaty projektu poprzez 
pomiar umiejętności matematyczno–przyrodniczych przed rozpoczęciem udziału w projekcie, 
bezpośrednio po jego zakończeniu, a także pół roku po jego zakończeniu. Pomiary te dostarczą 
nam informacji na temat efektu brutto. Pamiętać jednak należy, że zmiany wyników uczniów 
mogą też wynikać z innych okoliczności. Aby w badaniu oddziaływania projektu uwzględnić 
wpływ innych czynników, konieczne jest porównanie zmian w wynikach uczestników projektu 
ze zmianami w grupie kontrolnej – uczniów, którzy nie uczestniczyli w projekcie.

W efekcie może się okazać, że wyniki uczniów biorących udział w projekcie poprawiły się średnio 
o 20%, a wyniki uczniów z grupy kontrolnej o 10%. Efekt netto w tym przypadku to 10%. O tyle 
poprawiły się wyniki uczestników projektu dzięki udziałowi w projekcie.

Szacowanie efektu netto jest możliwe również z wykorzystaniem modeli ekono-
metrycznych, bazujących zwykle na analizie szerokiego zakresu danych.

Szacowanie wskaźników wpływu tego rodzaju jest zadaniem ambitnym i  kosz-
townym. Wymaga prowadzenia trudnych metodologicznie badań, na odpowied-
nio dużą skalę lub wykorzystania złożonych modeli ekonometrycznych. Dlatego 
też, w większości projektów, szacowanie tak rozumianego wpływu powinno być 
poprzedzone szczegółową analizą zasadności takiego działania. Natomiast po-
dejście to powinno być wykorzystane w przypadku dużych projektów, gdzie za-
kłada się istotny wpływ społeczny. Powinno ono być również wykorzystywane 
w przypadku projektów innowacyjnych, testujących nowe rozwiązania, gdzie nie-
zwykle ważne jest oszacowanie rzeczywistego wpływu nowych rozwiązań.

3.2. Wskaźniki a wskaźnik PO KL

Realizacja projektu powinna przyczyniać się do osiągania celów programu. 
W warstwie operacyjnej wygląda to w ten sposób, że wskaźniki osiągane na po-
ziomie projektu powinny przyczyniać się do osiągania wskaźników na poziomie 
PO KL. W celu zapewniania jednolitej metodologii pomiaru w ramach całego PO 
KL, Instytucja Zarządzająca opracowała Podręcznik wskaźników, gdzie znajduje 
się lista wskaźników PO KL, które mogą być wykorzystane przez projektodawcę 
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(dotyczy to głównie wskaźników produktu), jak również lista alternatywnych 
wskaźników, które mogą być wykorzystane przez projektodawców.

Projektodawcy są zobowiązani do monitorowania wskaźników PO KL, oczywiście 
jeśli ich projekt w jakikolwiek sposób wpływa na te wskaźniki. Dodatkowo projek-
todawcy zachęcani są do stosowania wskaźników alternatywnych.

Lista wskaźników monitorowania PO KL oraz lista wskaźników alternatywnych 
dostępna jest w dokumencie „Podręcznik wskaźników PO KL”.

Należy jednak podkreślić, że projektodawca powinien uwzględnić na etapie pla-
nowania specyficzne cele projektu. Dlatego też w zdecydowanej większości przy-
padków przyjęcie wskaźników monitorowania istniejących na poziomie PO KL nie 
jest wystarczające do właściwego monitorowania efektów projektu. Konieczne 
jest opracowanie własnego zestawu wskaźników!

3.3. Typy wskaźników

Obok podziału na wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania można wyróżnić 
również inne typy wskaźników.

Wskaźniki ilościowe i jakościowe

Najczęściej wykorzystywane są wskaźniki ilościowe. Pozwalają one na pomiar 
zmiany zachodzącej w wyniku realizacji projektu. Wskaźniki ilościowe to miary 
statystyczne, mierzące poziom rezultatów w sposób następujący:

• liczba (np. liczba uczniów, nauczycieli, itd.) – najprostszy do zmierze-
nia, ale w praktyce trudny do interpretacji. Np. wartość wskaźnika: 
100 uczniów zakończyło udział w programach rozwojowych niewiele 
mówi, bo nie wiemy, jaka jest wielkość całej populacji, ilu uczniów za-
częło udział w projekcie, jak to się ma do wartości w innych projektach. 
Wskaźniki w postaci liczb absolutnych wykorzystywane są głównie do 
mierzenia produktów;

• odsetek (np. odsetek uczestników projektów, którzy zdali egzamin) – 
najczęściej stosowana forma wskaźnika. Przy obliczaniu wskaźników 
należy zwrócić szczególną uwagę na to, jaka wartość jest w mianowni-
ku wskaźnika. Często bowiem kwestia ta nie jest jasno stwierdzona, co 
może prowadzić do poważnych rozbieżności;
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Przykładowo, wskaźnik: odsetek uczestników programu rozwojowego, 
którzy poprawili średnie oceny z przedmiotów matematyczno–przy-
rodniczych może być liczony na dwa sposoby:

X1 =         x 100

X2 =         x 100

Wskaźnik X1 mierzy efekty w populacji osób, które zakończyły udział 
w projekcie. Wskaźnik X2 mierzy efekty w populacji osób, które rozpo-
częły udział w projekcie.

Obliczając wskaźnik w postaci odsetka należy się upewnić, że wszystkie 
dane konieczne do oszacowania licznika i mianownika będą dostępne. 
Jeżeli wskaźnik będzie liczony w podziale na różne kategorie benefi-
cjentów (np. kobiety i mężczyźni), konieczne jest zebranie wszystkich 
danych osobno dla kobiet, osobno dla mężczyzn.

Należy również zwrócić uwagę na sytuację, kiedy wskaźnik dla całego 
projektu obliczany jest na podstawie wskaźników cząstkowych. Np. 
wskaźnik dla całego programu rozwojowego obliczany jest w oparciu 
o wyniki uzyskane w dziesięciu szkołach objętych projektem. W takiej 
sytuacji wskaźnik ostateczny powinien być obliczany nie jako średnia 
arytmetyczna, ale średnia ważona. A to wymaga pozyskania od każdej 
ze szkół informacji o liczbach uwzględnianych w mianowniku i liczniku 
wskaźnika.

• współczynnik – czyli stosunek dwóch liczb do siebie, np. liczba przy-
padków na populację (współczynnik skolaryzacji), porównanie dwóch 
populacji (np. porównanie średniego wyniku egzaminów zewnętrz-
nych uczniów biorących udział w projekcie do średniego wyniku eg-
zaminu zewnętrznego uczniów nie biorących udziału w projekcie), 
porównanie dynamiki zjawiska (wzrost/spadek liczby uczniów z danej 
szkoły biorących udział w olimpiadach przedmiotowych w stosunku do 
liczby takich uczniów w poprzednim roku).

Liczba uczniów, którzy wzięli udział w projekcie i którzy 
poprawili średnią ocen z przedmiotów mat.-przyr.

Liczba uczniów, którzy rozpoczęli udział w projekcie

Liczba uczniów, którzy zakończyli udział w projekcie i którzy 
poprawili średnią ocen z przedmiotów mat.-przyr.

Liczba uczniów, którzy zakończyli udział w projekcie
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To, którą z miar wybierzemy, zależy od tego, na ile dane podejście jest użyteczne 
do pomiaru oczekiwanej zmiany. Warto w tym przypadku próbować różnych po-
dejść i testować wykorzystanie różnorodnych danych.

Opracowywaniu wskaźników ilościowych powinien za każdym razem towarzy-
szyć szczególny namysł. Konieczne jest sformułowanie szczegółowej definicji 
wskaźnika, opracowanie metodologii jego liczenia, a także określenie jednostek, 
w jakich będzie obliczany oraz wskazanie źródeł, z których pobierane będą dane 
niezbędne do jego obliczenia. Na etapie planowania konieczne jest sprawdzenie, 
czy konkretne, potrzebne nam dane są na pewno dostępne, w jakim terminie i ile 
kosztuje ich pozyskanie.

Uwaga!

Sformułowanie wskaźnika w sposób zbyt ogólny może uniemożliwić 
jego policzenie. Np. wskaźnik: wzrost zadowolenia rodziców z jakości 
pracy szkoły jest zdecydowanie zbyt ogólny. Faktycznie jest to okre-
ślenie rezultatu, który chcemy osiągnąć.

Wskaźnik może być sformułowany: odsetek rodziców zadowolonych 
z jakości pracy szkoły.

Warto pamiętać, że takie pojęcia jak np. jakość pracy szkoły jest dla 
rodziców trudna do oceny. Jest to pojęcie abstrakcyjne i złożone, na 
które składa się wiele konkretnych elementów. Dla każdego z ro-
dziców pod hasłem jakości pracy szkoły mogą się kryć różne rzeczy. 
Dlatego też w takim przypadku pomiar warto rozbić na kilka bardziej 
precyzyjnych pojęć, które rodzicom łatwiej będzie ocenić: np. przy-
gotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć, dodatkowe możliwości 
rozwoju kompetencji przez uczniów, wyposażenie pracowni w  no-
woczesny sprzęt, komunikacja między nauczycielami a rodzicami, 
itd. W oparciu o uzyskane wyniki cząstkowe można zbudować indeks 
jakości pracy szkoły. Indeks jest wskaźnikiem złożonym, bazującym 
na wartości kilku lub kilkunastu wskaźników cząstkowych. W takim 
przypadku kluczowe znaczenie ma określenie sposobu agregowania 
wskaźników cząstkowych. Najprostszym rozwiązaniem jest oblicze-
nie średniej arytmetycznej. W takim przypadku uznaje się, że każdy 
ze wskaźników cząstkowych jest jednakowo istotny dla wartości in-
deksu. Jeśli jednak stwierdzi się, że ich znaczenie jest różne, wtedy 
należy nadać im wagi. Suma wag musi wynosić jeden. W poniższym 
przykładzie do obliczenia indeksu X wykorzystano trzy wskaźniki 
cząstkowe. Największa waga została przypisana wskaźnikowi Yc.
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X = 0,2  x Ya + 0,3 x Yb + 0,5 x Yc

Określenie wartości wag dla poszczególnych wskaźników cząstko-
wych może być dokonane w wyniku konsultacji z interesariuszami 
projektu.

Wskaźniki jakościowe odzwierciedlają ludzkie przekonania, opinie, postrzega-
nie i postawy wobec danego zagadnienia. Mogą uwzględniać zmiany w poziomie 
satysfakcji, wpływu, świadomości, rozumienia, postaw, jakości, percepcji, dialogu 
czy też ogólnego dobrobytu.

Wskaźniki jakościowe mierzą osiągane rezultaty w kategoriach:

• zgodności z (np. liczba programów nauczania zgodnych z…),

• jakości,

• zakresu,

• poziomu6.

Przykładowo, można jako wskaźnik przyjąć istnienie w powiecie strategii rozwoju 
edukacji zawodowej. Możliwe jest mierzenie tego w sposób zero – jedynkowy 
(jest lub nie ma takiej strategii), a można też włączyć w wymiar aspekty jakościo-
we: np. czy w przygotowanie strategii zaangażowane były organizacje pozarzą-
dowe (jakość), w jakim zakresie w przygotowanie i realizację strategii zaangażo-
wane są osoby sprawujące władzę w powiecie (zakres), jak jest alokowany budżet 
na realizację strategii (poziom zaangażowania powiatu w realizację strategii).

Wskaźniki jakościowe mogą stanowić ważną alternatywę w stosunku do wskaźni-
ków czysto ilościowych. W wielu obszarach trudno jest dopasować odpowiednie 
wskaźniki do planowanych do osiągnięcia rezultatów i specyfiki podejmowanych 
działań. Dlatego też często zdarza się, że wskaźniki wybierane są nie jako najbar-
dziej optymalny sposób pomiaru, ale z powodu np. dostępności danych lub dlate-
go, że tylko jeden aspekt danego działania poddawał się pomiarowi ilościowemu.

6 „Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results”, UNDP, 2009
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Przykład

Przykładem takiego podejścia jest działanie 3.2 PO KL, którego celem jest wzmocnienie systemu 
egzaminów zewnętrznych, a jedynym wskaźnikiem monitorowania jest odsetek szkół wykorzy-
stujących w swojej pracy wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD). EWD bazuje co prawda 
na wynikach egzaminów zewnętrznych, ale w żaden sposób nie odnosi się do jakości istniejące-
go systemu. Zaproponowany wskaźnik nie odzwierciedla też działań podejmowanych w ramach 
tego działania – jego celem nie jest bowiem upowszechnianie wykorzystania EWD (choć może 
to być pewien efekt uboczny podejmowanych działań).

Źródło: Ewaluacja Działania 3.2

Dotyczy to szczególnie projektów, których celem jest wypracowanie nowych 
rozwiązań systemowych czy też projektów badawczych. Wskaźniki jakościo-
we pozwalają też lepiej mierzyć zmiany zachodzące w zakresie np. zarządzania 
publicznego.

Przykład

Przykładem wykorzystania jakościowego podejścia do mierzenia zmiany społecznej jest 
Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego. Metodologia pomiaru opracowana została przez 
Stowarzyszenie CIVICUS. Głównym celem było stworzenie metodologii, która zapewnia porów-
nywalność sytuacji w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w różnych krajach świata. 
Oparcie się tylko na istniejących danych nie dawało zadowalających rezultatów, ze względu na 
różnice metodologiczne. W Polsce badania w tym zakresie prowadzi Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Metodologia Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego bazuje na 72 wskaźnikach, pogrupowa-
nych w cztery grupy – cztery wymiary społeczeństwa obywatelskiego: Struktura, Środowisko 
Działania, Wpływ i Wartości. Każdy z wymiarów podzielony jest na podwymiary. Każdy wskaźnik 
oceniany jest przez Radę Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego (RISO) na cztero stopniowej 
skali (od 0 do 3).

Środowisko prawne mierzone jest czterema wskaźnikami. Poniżej podajemy przykłady 
dwóch z nich.

Rejestracja organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

Czy rejestracja organizacji społeczeństwa obywatelskiego jest prosta? Czy nie wymaga czasu? 
Czy nie wymaga dużych kosztów? Czy jest stale dostępna? Czy odbywa się zgodnie z prawem?
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SKALA:

0: Procedury rejestracji organizacji w żadnej mierze nie sprzyjają ich powstawaniu. odpowiedź 
na 4 lub 5 wymienionych wyżej pytań jest negatywna.

1: Procedury rejestracji organizacji niespecjalnie sprzyjają ich powstawaniu. odpowiedź na 2 lub 
3 wymienionych wyżej pytań jest negatywna.

2: Procedury rejestracji organizacji można ocenić jako relatywnie przyjazne. Odpowiedź na 
1 z powyższych pytań jest negatywna.

3: Procedury rejestracji organizacji sprzyjają ich powstawaniu. Odpowiedź na wszystkie powyż-
sze pytania jest pozytywna.

Rzecznictwo

W jakim wymiarze organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą angażować się w rzecznic-
two i krytykę rządu?

SKALA:

0: Organizacjom nie pozwala się na angażowanie się w rzecznictwo i krytykę rządu.

1: Istnieją istotne i /lub niesprecyzowane ograniczenia praktyk rzeczniczych.

2: Ograniczenia rzecznictwa organizacji społeczeństwa obywatelskiego są minimalne i jasno 
zdefiniowane – np. zakaz kampanii o charakterze politycznym.

3: Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą bez żadnych ograniczeń angażować się 
w rzecznictwo i krytykę rządu.

Uzyskanie jednakowej, zestandaryzowanej miary dla każdego ze wskaźników (zarówno ilościo-
wych, jak i jakościowych) pozwala obliczyć wartość uśrednioną dla każdego z podwymiarów, 
a następnie na tej podstawie dla każdego z wymiarów. W ten sposób tworzony jest indeks.

Źródło: „Indeks społeczeństwa obywatelskiego 2007”, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008

Podany przykład dotyczy sposobu pomiaru społeczeństwa obywatelskiego. 
Podobne podejście można jednak wykorzystać do pomiaru jakości systemu eg-
zaminów zewnętrznych. Wskaźniki jakościowe można też wykorzystać na pozio-
mie lokalnym, oceniając w ten sposób np. poziom współpracy między szkołami 
a pracodawcami.
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3.4. Wskaźniki zastępcze (proxy)

W niektórych przypadkach brak będzie danych umożliwiających bezpośredni po-
miar zachodzącej zmiany. W takiej sytuacji możliwe jest wykorzystanie wskaźni-
ków zastępczych, mierzących zachodzące zmiany w sposób pośredni.

Trudno jest np. zmierzyć w sposób bezpośredni jakość nauczania w szkole. 
Wymagałoby to prowadzenia np. superwizji zajęć lekcyjnych (choć w tym przy-
padku sam fakt pomiaru może istotnie zaburzyć otrzymywane wyniki). Dlatego 
też jakość nauczania można mierzyć w sposób pośredni:

• poprzez np. wyniki egzaminów zewnętrznych (zakładamy, że lepsze 
wyniki egzaminów świadczą o lepszej jakości nauczania),

• mierząc odsetek uczniów, którzy zostali finalistami konkursów i olim-
piad przedmiotowych,

• mierząc odsetek dzieci zmieniających szkołę w trakcie nauki.

Można też mierzyć jakość działania szkoły badając opinie uczniów i rodziców na 
ten temat. Zakłada się, że wzrost zadowolenia głównych klientów oznaczać może 
faktyczną poprawę jakości działania szkoły. Pamiętać jednak należy, że na opinie 
rodziców i nauczycieli może mieć wpływ wiele czynników. Np. informacja o spek-
takularnych osiągnięciach jednego ucznia lub wyjątkowo złym zachowaniu na-
uczyciela może mieć wpływ na oceny formułowane przez klientów, choć w skali 
całej szkoły kwestie te mogą mieć marginalne znaczenie.

Pamiętaj!
Jeśli nie możesz zmierzyć zjawiska, spróbuj znaleźć wskaźniki w sposób 
możliwie najdokładniejszy, choć pośredni, odzwierciedlający zachodzące 
zmiany.

3.5. Wybór właściwych wskaźników

Poznanie metodologii stojącej za systemem wskaźników jest warunkiem koniecz-
nym, ale nie wystarczającym do opracowania trafnego, skutecznego i efektyw-
nego systemu wskaźników. Niestety wybór właściwych wskaźników przysparza 
wiele problemów. Dotyczy to zarówno instytucji zarządzających programami 
operacyjnymi, jak i projektodawców. Dlaczego wybór wskaźników jest tak trudny? 
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Gdyż konieczne jest pogodzenie często sprzecznych wymagań: trafności wskaź-
ników (aby jak najlepiej odpowiadały celom danego działania), dostępności da-
nych do obliczenia wskaźników (wskaźniki są takie, jakie są lub mogą być dane) 
oraz kosztów ich pozyskania.

Rysunek 12.

Najczęściej popełniane błędy polegają na położeniu zbyt dużego nacisku na jed-
ną kwestię kosztem pozostałych. Można wyobrazić sobie doskonale dopasowany 
do celów system wskaźników, ale szybko może się okazać, że brak jest danych 
niezbędnych do jego napełnienia lub koszty pozyskania tych danych są zbyt 
wysokie. Można też wyobrazić sobie system, bazujący na najbardziej aktualnych 
danych statystycznych, ale wskaźniki mogą nie odpowiadać celom działania. 
Dostępność danych jest warunkiem koniecznym, który musi być spełniony dla 
każdego ze wskaźników. Należy również dążyć do maksymalizacji trafności oraz 
minimalizacji kosztów.

Konstruując system wskaźników monitorowania projektu, należy pamiętać o za-
sadach dotyczących jakości. Jednym z możliwych podejść jest wspomniana 
wcześniej metoda SMART. Wskaźniki, podobnie jak i cele, powinny być konkretne, 
mierzalne, osiągalne, realne i możliwe do ustalenia (zarejestrowania). Poniżej do 
każdej z tych kategorii przyporządkowano pytania pomagające ocenić system 
wskaźników.

(Specific) Konkretny, dokładny:

• Czy wiadomo dokładnie, co będzie mierzone? Czy został określony od-
powiedni poziom dezagregacji?

Trafność

Dostęp do danych Koszty
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• Czy pozwala uchwycić różnice pomiędzy obszarami czy kategoriami 
ludzi?

• Czy wskaźnik jest na tyle dokładny, by zmierzyć postęp w kierunku za-
kładanych efektów?

Komentarz: częstym błędem jest przyjmowanie zbyt ogólnych definicji wskaź-
ników. W efekcie na etapie pomiaru pojawiają się wątpliwości, które mogą być 
różnie interpretowane przez różne osoby. Opis wskaźnika nie powinien pozosta-
wiać miejsca na tego typu wątpliwości. Przykładem może być wskaźnik: liczba 
osób objętych wsparciem. Nie wiadomo, co oznacza słowo objętych. Czy liczone 
są wszystkie osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, czy tylko te, które udział 
w projekcie zakończyły czy może te, które akurat w projekcie, w momencie po-
miaru, uczestniczyły. Każda z tych definicji da inną wielkość. Konieczne jest zatem 
sprecyzowanie, co będzie liczone.

Wskaźnik powinien również umożliwić monitorowanie w podziale na różne 
kategorie uczestników projektu!

Szczególnie ważny jest podział na kobiety i mężczyzn. Uwzględniając jednak spe-
cyfikę projektu, wskazane jest również uwzględnienie w systemie monitorowania 
grup znajdujących się w szczególnej sytuacji.

(Measurable) Mierzalny:

• Czy jesteśmy w stanie potwierdzić zachodzące zmiany w sposób 
obiektywny?

• Czy wskaźnik będzie w stanie ukazać pożądane zmiany?

• Czy jest niezawodną i jasną miarą efektów?

• Czy jest na tyle czuły, by ukazać zmiany polityki czy programów?

• Czy decydenci są zgodni co do tego, co dokładnie należy mierzyć?

To kryterium odnosi się nie tyle do samej mierzalności wskaźnika, co do tego, na 
ile pozwala on zmierzyć rezultaty i zachodzące zmiany. Wskaźnik, którego warto-
ści zmieniają się bardzo powoli i w niewielkim stopniu (np. odsetek dzieci wypa-
dających z systemu edukacji czy też wskaźnik skolaryzacji) nie będzie nadawał się 
do mierzenia rezultatów projektu.
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(Attainable) Osiągalny:

• Jakie zmiany są oczekiwane jako rezultaty udzielonej pomocy?

• Czy rezultaty są realistyczne? Niezbędne jest wiarygodne połączenie 
pomiędzy produktami (outputs) a efektami (outcomes).

To kryterium nakazuje analizę możliwej skali oddziaływania projektu. Szczególnie 
w przypadku wskaźników oddziaływania można wyobrazić sobie cały szereg 
wskaźników dotyczących systemu edukacji, na które pojedynczy projekt nie bę-
dzie miał wpływu: np. objęcie programami rozwojowymi 1.000 uczniów nie wpły-
nie na ogólnopolskie wyniki badania PISA.

To kryterium wskazuje również na wagę powiązania logicznego między produk-
tami i rezultatami projektu.

(Relevant) Istotny, odpowiedni:

• Czy wskaźnik oddaje istotę pożądanego efektów?

• Czy jest odpowiedni wobec planowanych produktów i rezultatów? 

• Czy wskaźnik jest w sposób przekonywujący powiązany z celami 
projektu?

Wskaźnik powinien możliwie najlepiej odpowiadać temu, co zostało zaplanowa-
ne do osiągnięcia w projekcie. Jeśli autorzy projektu nie mają jasnej wizji tego, co 
chcą osiągnąć, trudno będzie dobrać właściwe wskaźniki. Wskaźniki mogą być 
też wybrane dlatego, że wcześniej były właśnie takie wykazywane lub dlatego, że 
akurat tego typu dane są dostępne, a jakieś wskaźniki trzeba wykazać.

W sytuacji trudności z doborem wskaźników warto sięgnąć po wskaźniki jakościo-
we czy też wskaźniki zastępcze (proxy indicators). Lepiej jest też wybrać mniejszą 
liczbę rozważnie dobranych wskaźników niż zbyt dużą liczbę wskaźników, które 
faktycznie nie dostarczają potrzebnej informacji.

 (Trackable) Rejestrowalny, możliwy do ustalenia:

• Czy w rzeczywistości dostępne są dane po rozsądnych kosztach i nie 
związane z większymi trudnościami?
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• Czy znamy źródła danych? Decydenci winni ustalić realistyczne zasady, 
mechanizmy i obowiązki w zakresie gromadzenia danych?

Poważnym ograniczeniem dla wyboru wskaźników jest wspominany już dostęp 
do danych. Za każdym razem wybierając wskaźnik, konieczne jest sprawdzenie 
źródła danych, jego dostępności, daty publikacji danych (wiele instytucji publiku-
je dane ze znacznym opóźnieniem; np. dane za rok 2010 w wielu obszarach będą 
dostępne w II kwartale 2011 r.), a także koszty ich pozyskania – niektóre instytu-
cje oczekują wynagrodzenia za przekazanie danych; czasami konieczne jest też 
przeprowadzenie badania – w takie sytuacji konieczne jest rozważenie, jak duże 
powinno być to badanie i jak często powtarzane.

Wskaźnik idealny
Kryteria SMART pokazują, jaki powinien być idealny wskaźnik: konkretny, 
faktycznie mierzący zmianę, zachodzącą dzięki realizacji projektu i możli-
wy do osiągnięcia dzięki podejmowanym działaniom, dobrany właściwie 
do celów projektu i możliwy do zmierzenia po rozsądnych kosztach.

Budując system wskaźników, warto też mieć na uwadze inne kwestie:

• wskaźniki powinny być oparte na wiarygodnych danych nie podda-
nych arbitralnym korektom;

• jeśli dane pochodzą z sondaży, to tylko z reprezentatywnych i spełnia-
jących najwyższe standardy metodologicznie pod względem doboru 
próby, konstrukcji kwestionariuszy, realizacji badań, obróbki danych 
i analizy wyników;

• powinno się unikać wskaźników, które podlegają silnie wpływowi nie-
przewidywalnych (np. pogoda) i nie dających się wyjaśnić  czynników;

• należy zachować ostrożność wobec wskaźników, których wartość 
w znacznym stopniu nie zależy od polityk publicznych, lecz od czynni-
ków niezależnych, np. cyklu koniunkturalnego;

• dane powinny być aktualne;

• należy ocenić wskaźniki z punktu widzenia tego, czy zmiany ich warto-
ści właściwie oddają zmiany pod wpływem interwencji;
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• wskaźnik powinien zmieniać wartość, jeśli interwencja przynosi efekty, 
natomiast nie powinien podlegać zbyt łatwo zmianom pod wpływem 
błędów i zakłóceń;

• wskaźniki powinny dać się powiązać z działaniami;

• wskaźniki nie powinny pozwalać na manifestowanie pozornych efek-
tów (np. proporcję podmiotów objętych świadczeniem można łatwo 
zwiększyć przyznając na szeroką skalę minimalne świadczenia);

• należy sprawdzić, czy zmienność wartości wskaźnika w czasie (np. se-
zonowe) i przestrzeni (np. pomiędzy regionami) oddaje wiarygodnie 
zmiany w relacji do celów, czy też odzwierciedla zmiany niezależne7.

7 Atkinson T., Cantillon B., Marlier E., Nolan B., „Social Indicators. The EU Social Inclusion”, Oxford University Press, New 
York 2002.
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4. Źródła weryfikacji osiągania wskaźników

W tej części omówimy kwestie źródeł danych: danych pochodzących z mo-
nitoringu projektu, z dostępnych źródeł zewnętrznych (statystyka, dane 
administracyjne), z własnych badań.
Omówione zostaną kwestie użyteczności, wiarygodności i rzetelności 
poszczególnych źródeł danych, a także kwestie kosztów pozyskiwania 
danych.

Wybierając wskaźniki monitorowania konieczne jest upewnienie się, że dostępne 
są dane niezbędne do policzenia wskaźnika. Dla każdego wskaźnika należy wska-
zać wyraźnie źródło danych.

Zasadniczo projektodawca może dysponować czterema grupami źródeł 
informacji:

• dane monitoringowe z realizacji projektu (liczba osób, które otrzymały 
wsparcie, liczba publikacji, wyniki egzaminów sprawdzających poziom 
uzyskanej wiedzy, ankiety ewaluacyjne itd.);

• dane administracyjne – zbierane przez instytucje publiczne w związku 
z realizacją ich zadań ustawowych. Część tych danych jest udostępnia-
na i może służyć jako podstawa do oszacowania wartości wskaźnika, 
np. dane dotyczące wyników egzaminów zewnętrznych w danej gmi-
nie czy danej szkole. W przypadku projektów edukacyjnych duże zna-
czenie mogą mieć dane, którymi dysponuje Centrum Informatyczne 
Edukacji (zarządzające Systemem Informacji Oświatowej), kuratorium 
oświaty, Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne;

• dane statystyczne – zbierane i publikowane przez Główny Urząd 
Statystyczny. Część danych statystycznych to przetworzone dane ad-
ministracyjne pochodzące z systemu edukacji;

• badania własne – często w celu zweryfikowania rezultatów projektów 
konieczne jest przeprowadzenie badań własnych – np. monitoring sy-
tuacji beneficjentów pół roku po zakończeniu udziału w projekcie.

Podstawowym źródłem danych jest system monitorowania projektu. 
Projektodawca zobowiązany jest do zbierania informacji o liczbie osób uczestni-
czących w projekcie, w podziale na poszczególne kategorie, z uwzględnieniem 
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czy osoby te zakończyły czy też przerwały udział w projekcie. W przypadku PO KL 
system monitorowania jest tak skonstruowany, aby przynajmniej w odniesieniu 
do wskaźników określonych w PO KL dostarczał niezbędne dane.

Podstawowym narzędziem monitorowania projektu jest wniosek beneficjenta 
o  płatność, gdzie powinny znaleźć się podstawowe informacje o postępie rze-
czowym projektu. Wniosek beneficjenta o płatność przewiduje też szereg tabel 
zawierających informacje o beneficjentach.

• Informacja o udzielonym wsparciu – informacje o tym, ile osób rozpo-
częło udział w projekcie, ile zakończyło, ile kontynuuje i ile przerwa-
ło. Informacja ta podawana jest dla całego okresu realizacji projektu, 
jak również dla danego okresu sprawozdawczego. Z punktu widzenia 
monitorowania postępów w osiąganiu celów projektu ważniejsza jest 
informacja o postępie od początku realizacji projektu.

• Informacja o statusie beneficjentów na rynku pracy,

• Podział beneficjentów ze względu na wiek, poziom wykształcenia.

Należy pamiętać, że podstawowy system monitoringu projektów w ramach PO KL 
może okazać się niewystarczający. W takim przypadku konieczne jest uwzględ-
nienie dodatkowych danych, które będą zbierane w trakcie realizacji projektu. 
Zakres tych danych powinien być zgodny z przyjętym na potrzeby projektu sys-
temem wskaźników.

Uwaga!

Określenie rodzaju i zakresu danych potrzebnych do monitorowa-
nia projektu powinno mieć miejsce w trakcie planowania projektu. 
Kiedy projekt jest już realizowany może być za późno na wprowa-
dzenie odpowiednich mechanizmów.

Jeżeli zakładane jest zbieranie danych, konieczne jest stworzenie systemu ich 
zbierania. Jeśli projektodawca planuje monitorować postępy uczniów analizując 
ich średnie oceny, to powinien uzgodnić to z dyrektorem szkoły, umówić się z na-
uczycielami, w jaki sposób i z jaką częstotliwością będą przekazywane dane, kto 
będzie za to odpowiedzialny.
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Analogicznie w przypadku danych administracyjnych i statystycznych konieczne 
jest wcześniejsze upewnienie się, w jaki sposób potrzebne dane mogą być pozy-
skane, w jakich terminach i ile to kosztuje.

Należy pamiętać, że instytucje publiczne i urzędy statystyczne dysponują dużą 
liczbą danych, które nie są publikowane albo nie są publikowane w potrzebnym 
dla nas układzie (np. publikowane są dane w podziale na województwo, a do mo-
nitorowania projektu konieczne są dane na poziomie gminy).

Jeśli nie znamy pełnego zakresu zbieranych danych, warto skontaktować się 
z właściwą instytucją lub urzędem statystycznym w celu sprawdzenia, jakie dane 
mogą być pozyskane. Należy pamiętać, że w sytuacji konieczności przeliczenia 
danych na nasze potrzeby może zajść konieczność dokonania opłaty – warto to 
uwzględnić w budżecie projektu.

Najdroższym sposobem pozyskiwania danych monitoringowych jest prowadze-
nie własnych badań. Jest to jednak konieczne, jeśli chcemy monitorować zmianę 
wśród uczestników projektu.

Badanie może być prowadzone w różnych momentach:

• badanie w momencie kończenia udziału w projekcie pozwala zmierzyć 
satysfakcję uczestników, a także poziom wiedzy i umiejętności w da-
nej dziedzinie. Nie jest nam jednak znany poziom wiedzy uczestników 
przed rozpoczęciem udziału w projekcie, dlatego też trudno oceniać 
wpływ projektu.

• badanie na początku i na zakończenie udziału w projekcie – choć anga-
żujące więcej zasobów, to jednak dostarcza ważnej informacji na temat 
postępów uczestników projektu w danym obszarze.

• badanie po zakończeniu udziału w projekcie – zazwyczaj realizowa-
ne w okresie 3 - 6 miesięcy od zakończenia – pozwala ocenić trwałość 
efektów projektu. Umożliwia też ocenę na ile zdobyta wiedza jest prak-
tycznie wykorzystywana (należy pamiętać, że niektóre efekty projektu 
potrzebują czasu, aby się uaktywnić).

Badanie w ramach projektu może być prowadzone na kilku poziomach. 
Proponujemy w tym miejscu odwołanie się do modelu Donalda Kirkpatricka, któ-
ry dotyczy oceny projektów szkoleniowych.
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• Reakcji – czyli ogólnej oceny otrzymanego wsparcia. W takim przypad-
ku ocenie podlega zadowolenie uczestników projektu z jakości szkole-
nia, przygotowania trenerów, otrzymanych materiałów. Wstępnej oce-
nie może być poddana też adekwatność wsparcia do potrzeb i ogólna 
satysfakcja z udziału w projekcie.

• Wiedzy – oceniana jest wiedza uczestników szkolenia – czyli czego tak 
naprawdę uczestnik się nauczył. Pomiar może być dokonywany bezpo-
średnio po zakończeniu udziału w projekcie.

• Zachowania – oceniane jest faktyczne wykorzystanie zdobytej wie-
dzy, umiejętności w pracy zawodowej lub w procesie nauki ucznia. 
Przykładowo, jeśli nauczyciel odbył staż w przedsiębiorstwie, to mo-
żemy badać na ile zmieniło to faktycznie jego zachowania w szkole. 
Pomiar powinien być dokonywany po pewnym czasie od zakończenia 
udziału w szkoleniu, aby wyniki udziału w projekcie miały szanse się 
uaktywnić. W przypadku uzyskania wiarygodnych wyników wskazane 
jest badanie również grupy kontrolnej.

• Wyników – ostateczną miarą sukcesu projektu jest sytuacja, kiedy 
udział w projekcie przekłada się na wyniki działania danej instytucji. 
Możliwe jest badanie wyników egzaminów zewnętrznych lub poziomu 
satysfakcji klientów (uczniów, rodziców). Ocena może też być doko-
nywana przez przełożonych lub kolegów/koleżanki z pracy. To bada-
nie powinno odbywać się po pewnym czasie od zakończenia udziału 
w projekcie (3 - 6 miesięcy).

Powyższy model stanowi doskonały przykład pokazujący relację między bezpo-
średnimi efektami działań, a ich oddziaływaniem na sytuację jednostki i na sytu-
ację globalną (tu definiowaną jako przedsiębiorstwo).

4.1. Opis wskaźnika

Przytoczone przykłady wskaźników często zawierają ogólne ich nazwy. A w przy-
padku wskaźników monitorowania niezwykłe znaczenie mają szczegóły doty-
czące dokładnego określenia, co będzie mierzone. Ponieważ pamięć ludzka jest 
zawodna, a pamięć instytucjonalna jeszcze bardziej, konieczne jest opracowanie 
dla każdego ze wskaźników fiszki, gdzie zawarte będą następujące informacje:

• typ wskaźnika (produktu, rezultatu, oddziaływania);
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• nazwa wskaźnika;

• definicja wskaźnika (z precyzyjnym określeniem, co będzie mierzone);

• konstrukcja formalna i jednostka miary;

• źródła danych (możliwie precyzyjnie – np. samo GUS nie jest wystar-
czające. Konieczne jest wskazanie nazwy badania lub tytułu publikacji);

• metoda obliczeń (np. wzór na obliczenie wskaźnika);

• częstotliwość pomiaru (regularnie, jednorazowo w trakcie trwania pro-
jektu, w punktach krytycznych projektu);

• terminy pozyskiwania danych i koszty.

4.2. Jak często prowadzić pomiar wskaźników?

W zależności od specyfiki wskaźników należy precyzyjnie określić dla każdego 
z nich, jak często będzie on mierzony i w którym momencie realizacji projektu. 
Należy przy tym uwzględnić z jednej strony potrzeby osób zarządzających pro-
jektem, a z drugiej strony koszty pozyskiwania danych.

W przypadku wskaźników produktu pomiar powinien odbywać się na bieżąco. 
Informacje o uczestnikach, wytworzonych produktach powinny być stale zbiera-
ne i aktualizowane. Dane te są również niezbędne do wypełnienia wniosku o płat-
ności, dlatego też powinny być możliwie aktualne.

W przypadku wskaźników rezultatu pomiar powinien odbywać się co najmniej na 
zakończenie udziału danej osoby w projekcie. Czy pomiar powinien być wykony-
wany raz czy więcej razy, zależy już od specyfiki projektu.

W przypadku wskaźników oddziaływania pomiar powinien być dokonywany co 
najmniej raz w roku.
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5. Zakończenie

Mamy nadzieję, że w niniejszym poradniku udało się nam zaproponować pewien 
spójny sposób postępowania, oparty na solidnych podstawach teoretycznych, 
który ułatwi opracowanie dobrego systemu monitorowania. Staraliśmy się wy-
kazać, że budowa takiego systemu wymaga całościowego podejścia do efektów 
projektu, zarówno na etapie planowania, monitoringu, jak i ewaluacji. Jeśli pro-
jekt oparty jest na dobrym rozpoznaniu problemu, w sposób jasny i precyzyjny 
określono jego cele oraz rezultaty, zidentyfikowano niezbędne działania, harmo-
nogram i budżet, to wskaźniki monitorowania stają się naturalnym elementem 
projektu. Co więcej, myślenie w kategoriach mierzalnych o zamierzonych efek-
tach projektu może poprawić jakość projektu – zmusza do konkretnego stwier-
dzenia, co uda się zrobić i w jakiej skali.

Zdajemy sobie sprawę, że określenie wskaźników, szczególnie pierwszy raz, może 
być trudne.  Z drugiej strony należy sobie uświadomić, że za każdym kolejnym 
razem będzie to zadanie łatwiejsze. Ważne jest, aby wyciągać wnioski z wcześniej-
szych doświadczeń.
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