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Trzy główne nurty badania  
 

 

Obliczenie wartości 
wskaźników 

rezultatu 
długoterminowego;  

Podsumowanie 
wiedzy o wsparciu w 
obszarach, których 

dotyczy EFS 

Charakterystyka 
ewaluacji EFS i 

wykorzystywania jej 
wyników 

Produkty ewaluacji: 
• Raport 

metodologiczny 
(2016, coroczne 
raporty otwarcia) 

• 3 raporty cząstkowe 
(2016, 2017, 2018) 

• Raport końcowy 
(2019) 



 
Charakterystyka ewaluacji w 

ramach EFS   

 

 



Kilka liczb nt. ewaluacji 
 

 

Na podstawie badania ewaluacyjnego Metaanaliza wyników 
badań ewaluacyjnych współfinansowanych z EFS 
* dot. liczby dotychczas opracowanych raportów 

Źródło: plany ewaluacji  programów operacyjnych 



 

 
Odsetek raportów z badań ewaluacyjnych odnoszących się do poszczególnych 

dziedzin tematycznych   

Jakie dziedziny były najczęściej ewaluowane? 
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Odsetek raportów z badań ewaluacyjnych obejmujących daną liczbę dziedzin 
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 Dominacja badań z zakresu zarządzania i wdrażania 

(badanie obowiązkowe) 

 

 Badania mało przekrojowe – przewaga badań dot. 

jednej dziedziny 
 

Kompleksowo czy szczegółowo? 



 

 
Odsetek raportów, z zastosowaniem różnego rodzaju podejść 

metodologicznych 
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Poziom metodologiczny 1 - badania
eksperymentalne

Poziom metodologiczny 2 - kontrfaktyczne
badania quasi-eksperymentalne

Poziom metodologiczny 3 - analiza danych
urzędowych

Poziom metodologiczny 4 - badania obserwacyjne
nie oparte na deklaracjach

Poziom metodologiczny 5 - badanie oparte na
deklaracjach/wypowiedziach respondentów,

wykorzystujące triangulację

Poziom metodologiczny 6 - badanie oparte na
deklaracjach/wypowiedziach respondentów, nie

wykorzystujące triangulacji

2007-2013 (n=345) 2014-2020 (n=87)

Metodologia – nowe czy utarte ścieżki? 

Dominują wyraźnie dwa 
poziomy: 

1) badania oparte na 
deklaracjach 
wykorzystujące 
triangulację   

2) analizy wykorzystujące 
różnego rodzaju dane o 
charakterze urzędowym 
(np. zbierające dane o 
uczestnikach jak PEFS czy 
SL2014, czy o projektach w 
SIMIK lub SL2014, GUS, 
BDL) 

-> Niewielki odsetek badań 
wykorzystujących techniki 
kontrfaktyczne 



) 

• Średnio, w jednym badaniu zastosowano 5,3 metody zbierania danych 

• Technikę CAWI wykorzystywano głównie do badania wnioskodawców oraz 

samorządów 

• Takie techniki, jak PAPI czy CAPI, były stosowane rzadko i wyłącznie w 

sytuacjach, gdy dotarcie do respondentów byłoby w inny sposób zbyt 

utrudnione 

Wykorzystanie metod badawczych w badaniach ewaluacyjnych  2014-2020 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie matrycy oceny raportów ewaluacyjnych, n=91; pokazano wartości ≥4% 

Z jakich metod badawczych korzystamy? 



Jak zmieniała się jakość przeprowadzonych ewaluacji? 
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1. badanie budzi poważne zastrzeżenia
metodologiczne, jedynie cześć wyników

badań można uznać za uzyskane w
rzetelny sposób

2. badanie budzi pewne zastrzeżenia
metodologiczne, jednak większość

wyników można uznać za uzyskane w
rzetelny sposób

3. badanie nie budzi zastrzeżeń
metodologicznych

2007-2013 (n=345) 2014-2020 (n=89)

. Ocena jakości ewaluacji  



Pozytywne zmiany na przestrzeni lat  

 

 

 

 

 

 
2007-2013 2014-2020 

25% badań nie stosowało 
triangulacji danych 

Tylko 8% badań nie zastosowało 
triangulacji danych 

„Żelazny zestaw” badanych grup 
respondentów 

Obejmowanie badaniem bardziej 
różnorodnych grup respondentów 

Niedostatek badań, które 
badały relacje przyczynowo-
skutkowe 

Większe zastosowanie TBE 

Niewystarczające stosowanie 
partycypacyjnego procesu 
wypracowywanie rekomendacji 

Większy udział ekspertów w 
wypracowanie rekomendacji. 
Stosowanie warsztatów/ panelów 
dyskusyjnych. 



Wybrane wartości wskaźników 

rezultatu długoterminowego 



 

 

Wartości ogółem – 33%  
Wartości 
ogółem – 23%  



 

 

Wartości ogółem – 41%  Wartości 
ogółem – 23%  

Wartości ogółem 
– 26%  



Co jeszcze możemy 

dowiedzieć się z danych EFS? 



Efektywność kosztowa 

Na jednego uczestnika przypadało 
średnio 12 tys. złotych wydatków 

kwalifikowalnych 

Na jednego uczestnika 
pracującego 6 miesięcy po 

zakończeniu projektu przypadało 
średnio 20 tys. złotych wydatków 

kwalifikowalnych 

Wskaźnik efektywności kosztowej w 
grupie docelowej osób o trudnej 
sytuacji na rynku pracy (bierni 
zawodowo, bezrobotni, osoby o niskich 
kwalifikacjach) był wyższy od średniej 

Wskaźnik efektywności kosztowej w grupie 
docelowej osób w niekorzystnej sytuacji 
społecznej (mniejszości etniczne, osoby z 
niepełnosprawnościami, mieszkańcy 
terenów wiejskich) nie odbiega od 
średniej 



Analiza kontrfaktyczna – wpływ EFS na regionalne rynki 
pracy 

 
Interwencje prozatrudnieniowe finansowane ze środków EFS mają rzeczywisty 
wpływ na lokalne rynki pracy, przyczyniając się do zmniejszenia poziomu 
bezrobocia i zwiększenia liczby funkcjonujących działalności gospodarczych. 

Wsparcie udzielone 
osobom bezrobotnym 
przyczyniło się do 
zmniejszenia poziomu 
bezrobocia rejestrowanego 
na poziomie lokalnym.  

Przyznanie w latach 2015-2017 tysiąca 
dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej przyczyniło się do zwiększenia 
liczby osób fizycznych prowadzących w 2018 
roku działalność gospodarczą w powiecie 
zamieszkania uczestników projektu o 
średnio 760.  

Zmniejszenie liczby bezrobotnych w powiecie o 1 
osobę wymagało poniesienia wydatków 
kwalifikowalnych na wsparcie zarejestrowanych osób 
bezrobotnych w wysokości średnio 7 tysięcy złotych.  



Dziękuję za uwagę 

 
 
 


