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Czym (dla Państwa) jest jakość? 
 



 Jakość ma różne wymiary i cechy tj.: 
  użyteczność (funkcjonalność);  
  niezawodność (brak wad), bezpieczeństwo użytkowania; perfekcja; 
  zgodność (z założeniami, celami, potrzebami itp., też normami/ standardami);  
  trwałość;  
  łatwość modyfikacji/naprawy/korekty;   
  łatwość obsługi;  
  estetyka/atrakcyjność dla użytkownika  
  i wiele innych    

JAKOŚĆ NIE JEST POJĘCIEM CAŁKOWICIE OBIEKTYWNYM! 

JAKOŚĆ JEST WIELOWYMIAROWA ! 



Koszt usunięcia błędu w fazie analizy  
i projektowania to  

1 jednostka,  

w fazie testowania produktu/rozwiązania to  

10 jednostek,  
a w trakcie wprowadzania  

i wykorzystywania produktu/rozwiązania to nawet  
100 jednostek. (na podstawie M. Polak) 



SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 



 
 Stały monitoring jakości – sprawdzanie, czy projekt jest realizowany zgodnie  

z ogólnie przyjętymi założeniami merytorycznymi  
 

 Badanie wpływu – sprawdzenie, jaki jest wpływ projektu na 
uczestników/instytucję/otoczenie/inne grupy docelowe  
 

 Ewaluacja – sprawdzenie, czy projekt okazał się sukcesem i spełnił założone we 
wniosku cele 
 

 Ryzyko – rozwiązanie problemów, które mogą zawarzyć na powodzeniu projektu 

JAK DBAĆ O JAKOŚĆ W PROJEKTACH 
PARTNERSTW  STRATEGICZNYCH? 



Ewaluacja 

Ład organizacyjny 

Standaryzacja 

Audyt 

Kontrola procesów 

Analiza SWOT 

Monitoring 

Zarządzanie ryzykiem 

„NARZĘDZIA” SYSTEMU ZAPEWNIANIA 
JAKOŚCI 

źródło: http://wvbadbuildings.org/resources/tools/all-bad-building-tools/ 



Ewaluacja vs monitorowanie 

• Monitorowanie - systematyczne zbieranie i analizowanie ilościowych i jakościowych informacji na temat 

wdrażanych projektów i całego programu w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem prowadzenia monitoringu 

jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami. 

 

• Ewaluacja - ocena wartości projektu z zastosowaniem określonych kryteriów np. skuteczności, 

efektywności, trafności, trwałości.  

 

 

 



 

Monitoring  
w projekcie 

 
  



Monitoring polega na systematycznym zbieraniu i raportowaniu informacji 
pokazujących zmiany w czasie i służy do:  
 określenia, jak postępuje wdrożenie projektu i praca nad rezultatami w 

stosunku do założeń określnych we wniosku  
– ile zrobiono, ile wydano pieniędzy, ile poświęcono czasu;  

 
 określenia efektywności /skuteczności w stosunku do planu  

i wskaźników; 
 
 pomaga w zarządzaniu jakością, w zarządzaniu ryzykiem (monitoring jakości i 

monitoring ryzyka) i w zarządzaniu zmianą.   

MONITORING W PROJEKCIE 



Odpowiedzialność za monitorowanie postępów całego projektu  
i  wydatków w projekcie spoczywa na koordynatorze.    

W ramach zarządzania partnerstwem koordynator powinien zadbać, by 
partnerzy monitorowali każdy swoje działania i wydatki.  

Jeżeli wyznaczeni są partnerzy odpowiedzialni za poszczególne działania, to oni 
monitorują realizację tych działań. 

MONITORING W PROJEKCIE 



Dlaczego w projektach 

partnerstw strategicznych  

warto ewaluaowć? 



EWALUACJA 
 

 …podnosi jakość projektu pokazując jego słabe i mocne strony 

 …pomaga zrealizować działania projektowe zgodnie z przyjętymi założeniami 

 …pozwala sprawdzić, czy zaplanowane aktywności zakończyły się powodzeniem 

 …umożliwia ocenę jakości rezultatów, a przez to lepsze rozpowszechnianie wyników 

 …umożliwia poprawę jakości kolejnych projektów  

 …pozwala dowiedzieć się, co o projekcie myślą sami uczestnicy  

 …umożliwia poznanie opinii o zrealizowanych działaniach innych grup docelowych i 
potencjalnych interesariuszy 

 



PO CO? 

KTO? 

DLA KOGO? 

KIEDY? 

ZA ILE? 

CO WIEMY? 

PLANOWANIE EWALUACJI 

• określenie jej celów i sposobu wykorzystania wyników             

• zidentyfikowanie interesariuszy/odbiorców ewaluacji  

• oszacowanie niezbędnych do jej przeprowadzenia zasobów:  

 ludzkich  

 czasowych 

 finansowych 

 Informacyjnych 

 Ewaluację planujemy na etapie projektowania przedsięwzięcia.  

 Przed jej rozpoczęciem opracowujemy harmonogram prac i określamy format raportu   

 Zasoby przeznaczone na prowadzenie ewaluacji muszą być adekwatne do jej zakresu 

mat. opracowane przez: Beata Ciężka, Monika Bartosiewicz-Niziołek, Maciej Szałaj 



Ewaluacja - kryteria 

• Trafność (relevance) - pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym 
problemom w obszarze objętym projektem i/lub realnym potrzebom beneficjentów 

• Efektywność (efficiency) - pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek poniesionych 
nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie i 
poświęcony czas 

• Skuteczność (effectiveness) - pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie 
programowania zostały osiągnięte 

• Użyteczność (utility) - pozwala ocenić, w jakim stopniu realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania 
zidentyfikowanego problemu i/lub przyniosła korzyści beneficjentom 

• Trwałość (sustainability) – pozwala ocenić czy pozytywne efekty projektu na poziomie jego celów mogą trwać po 
zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w 
dłuższym okresie czasu 

• Oddziaływanie/wpływ (impact) - pozwala ocenić szerszy, uogólniony wpływ podjętych działań, wykraczający poza 
bezpośrednich odbiorców np. na daną społeczność, sektor, region, kraj 

• mat. opracowane przez: Beata Ciężka, Monika Bartosiewicz-Niziołek, Maciej Szałaj 
 



Co można ewaluować?  

 Jakość rezultatów (produktów); 

 Przyrost wiedzy uczestników; 

 Wzrost kompetencji beneficjentów; 

 Postęp prac w projekcie; 

 Jakość organizowanych spotkań partnerskich; 

 Zaangażowanie partnerów/uczestników; 

 Efektywność komunikacji; 

 Skuteczność strategii upowszechniania  projektu, itp. 



Metody ewaluacji 

• Ankieta – papierowa, elektroniczna; 

 

• Wywiad – indywidualny lub grupowy;  

według scenariusza;  

 

• Obserwacja – czynny lub bierny udział  

działaniach projektowych; 

 
• Techniki grupowe – spotkanie uczestników,  

przedstawicieli innych grup docelowych,  

decydentów, członków zespołu projektowego; 

 

• Analiza - wypracowanych w projekcie dokumentów, efektów materialnych, dokumentów 

kontekstowych, (np. programów kształcenia, rekomendacji, artykułów). 

 

 



Alternatywne metody Ewaluacji 

  Wywiady grupowe z użyciem metod aktywizujących  

        (stoliki ekspercie, stoliki „przechodnie”, „kapelusze”) 

  Sesje plakatowe po szkoleniu (gadająca ściana) 

  Krótkie formy (kosz/ walizka, „światła drogowe”) 

 „List do organizatorów”, „list do trenera” 

  Aplikacje na smartforn (np. Kahoot) 

  Studium przypadku (dobre/ złe praktyki) 

  Dzienniczki (stażysty, uczestnika wizyt studyjnych) 

  Cień użytkownika (deklaracje vs zachowania) 

  Mapa podróży użytkownika (kolejnych czynności podczas korzystania z usługi) 

  Service safari (doświadczanie/ testowanie) 



https://kahoot.it/ 



 

wskaźniki  
w projekcie 

 
  



RODZAJE WSKAŹNIKÓW 

ilościowe 

to miary statystyczne mierzące 
poziom rezultatów, określają 
wymierne cechy faktu, np. 

odsetek uczestników projektów, 
którzy zdali egzamin, liczba 

odbytych godzin zajęć 
komputerowych, itp. 

jakościowe 

opisują opinie, przekonania, 
postrzeganie i postawy wobec 
danego zagadnienia, np. opinie 

uczestników na temat 
warsztatów, opinia uczestników 
na temat zająć komputerowych 

ich użyteczności 



WSKAŹNIKI – CECHY DOBRYCH WSKAŹNIKÓW 

 Znaczenie dla projektu – wskaźniki powinny dotyczyć najbardziej istotnych 
obszarów działania / procesów / produktów / rezultatów projektu.  

 Uniwersalność – należy unikać rozdrabniania się na dziesiątki bardzo 
specyficznych wskaźników. 

 Prostota – proponowane wskaźniki jakościowe powinny być dobrze rozumiane 
przez wszystkich (zespół projektowy, beneficjenci, ewaluatorzy). 

 Aktualność danych wyjściowych potrzebnych do oszacowania wskaźników.   

 Precyzja i jednoznaczność wskaźnika jakości.  

 Dostępność / osiągalność danych wyjściowych w odpowiednim czasie. 

 Wydajność v. koszt  – nakład pracy i czasu potrzebnego na zebranie oraz 
przetworzenie danych potrzebnych do oszacowania wskaźników muszą 
pozostawać w logicznej proporcji do korzyści. 



 

ryzyko  
w projekcie 
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RYZYKO W PROJEKCIE 

 Źródła potencjalnego ryzyka (organizacyjne, finansowe, techniczne, prawne, 
jakościowe, siły wyższej, …..) 

 

 Ryzyko w projekcie ma nie tylko konotację negatywną, ale i pozytywną – 
przykłady „pozytywnego” ryzyka 

 

 Ryzykiem trzeba w rozsądny i racjonalny sposób zarządzać, co powinno być 
uwzględnione w kosztach realizacji projektu 

 

 Tolerancja dla wystąpienia ryzyka / zagrożenia o mało istotnym znaczeniu dla 
realizacji projektu jest rzeczą normalną – nie przesadzajmy!  
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Ryzyko w projekcie 

Przykład prostego rejestru ryzyka 

projektowego: 

Zdarzenie Skutek 
Prawdopodo-

bieństwo 
Wpływ Reakcja  Działanie 

Zmiany  kursowe w złym 
kierunku 

Niższy budżet na realizację  
projektu 

średnie średni akceptacja 
Stworzenie  rezerwy 
budżetowej 

Napięty harmonogram  
działań 

Niewykonanie w 
założonym terminie 

duże b. duży redukcja  zagrożenia 
Rozpoczęcie prac 
wcześniej, monitorowanie  

Możliwe zmiany  
w składzie zespołu 
(odejścia) 

Brak potrzebnych 
kompetencji w zespole i 
ciągłości wiedzy 

duże duży 
redukcja  zagrożenia 

 
Uzgodnienie 
ewentualnych zastępstw 

Brak dostępu do 
platformy e-learningowej 

Niemożność realizacji IO4 
i IO5 

małe b. duży 
redukcja  zagrożenia 

 
Ew. dostęp do platformy 
Partnera nr 3 



Jakoś to zawsze będzie  




