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Streszczenie
W niniejszym artykule starano się przedstawić wyniki analiz metod 

i technik badawczych zastosowanych w raportach ewaluacyjnych (w latach 
2002–2011). Do zrealizowania tego celu posłużono się bazą badań ewalu-
acyjnych, zgromadzoną przez Wydział Ewaluacji Departamentu Koordy-
nacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Analiza 
materiału pozwoliła na określenie trendów metodologicznych stosowanych 
w badaniach ewaluacyjnych, zlecanych w związku z realizacją polityk pu-
blicznych. W artykule starano się też uchwycić wpływ teleinformatycznych 
zmian wpływających na stosowane w metodologiach techniki badawcze. 
Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie mobilnych rozwiązań. Biorąc 
pod uwagę to rewolucyjne kryterium, podjęto także próbę metodologicznego 
quasi-podziału. 
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WSTĘP

Na początku XX w. francuski matematyk, fizyk, astronom i filozof nauki – 
Henri Poincaré wypowiedział zjadliwą uwagę, że „socjologia ma najwięcej metod 
i najmniej wyników” [Szczepański 1961: 428]. Na początku XXI w. nikt już takiej 
uwagi pod adresem socjologii nie ośmieliłby się ani przywołać, ani umieścić. 
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Nową dyscypliną społeczną mającą na obalenie tej tezy niewątpliwie duży 
wpływ jest ewaluacja, która w sposób niezwykle szybki i efektywny zaakcep-
towała dorobek socjologów. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz 
wydatkowaniem środków publicznych, polska administracja oraz polskie środo-
wisko badaczy stanęło przed nowymi wyzwaniami związanymi z „mierzeniem” 
rzeczywistości społecznej. Rada Unii Europejskiej na mocy rozporządzeń1 
zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do przeprowadzania ewaluacji 
pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych UE. 

Komisja Europejska przywiązuje bardzo dużą wagę do badań społeczno-
-ekonomicznych programów finansowanych ze środków unijnych. Wydaje się 
oczywiste, że twórcy tych polityk chcą wiedzieć, co konkretnie powstało dzięki 
wsparciu ze środków finansowych Unii Europejskiej. Z dotychczasowych danych 
wynika, że najwięcej informacji dotyczących głównych obszarów interwencji 
dostarczyły wyniki z badań ankietowych [Panorama 2010: 18]. Same dane 
liczbowe jednak nie wystarczą, aby przekonać podatników i twórców polityk, 
że publiczne pieniądze zostały dobrze zainwestowane. Dlatego też badania ewa-
luacyjne wykorzystują nie tylko cyfry, lecz także podejście jakościowe, które 
starają się rozwijać i wprowadzać nowe rozwiązania, wykorzystując w swoich 
metodologiach zarówno dorobek innych nauk, jak i nowoczesne technologie. 

Niniejszy artykuł jest opisem jednego z elementów prac badawczych zmie-
rzających w tym przypadku jedynie do próby „sprawdzenia”, a właściwie „zli-
czenia”, jakie metody i techniki badawcze cieszyły się największą popularnością 
w stosowanych badaniach ewaluacyjnych. Do analiz zjawisk zastosowano takie 
samo podejście jak historyk nauki, który może rejestrować poszczególne etapy jej 
rozwoju, nie ustosunkowując się sam do prawdziwości poszczególnych twierdzeń 
czy teorii w świetle wiedzy dzisiejszej, a jedynie zadowalając się stwierdzeniami, 
iż prawdziwość tych twierdzeń czy teorii w danym okresie uznawano. W podob-
ny – czysto rejestrujący – sposób starano się przeanalizować i opisać metody 
badań stosowane w ewaluacji, nie wypowiadając się na temat ich poprawności 
czy skuteczności, a zadowalając się jedynie stwierdzeniem, iż są w danej nauce 
uznawane i stosowane [Nowak 2008: 23].

Refleksji natomiast poddano nie tyle przywołaną na mocy zawezwanych 
powyżej rozporządzeń „administracyjną konieczność”, bo tego – patrząc cho-

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
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ciażby na liczbę zlecających ewaluację – udowadniać nie trzeba, ale na kwestie 
związane z wykorzystaniem mobilnych technologii. 

PODSTAWA ANALIZ 

Podstawą prac empirycznych była baza badań ewaluacyjnych2 z dnia 
20.12.2011 r.3, zgromadzona przez Wydział Ewaluacji (Krajowej Jednostki Oceny) 
Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego. W sumie analizie poddano 575 raportów ewaluacyjnych. Na poniższym 
wykresie (wykres 1) przedstawiono podział raportów ewaluacyjnych w rozbiciu 
na lata ich opracowywania. 

WYKRES 1. Liczba raportów ewaluacyjnych w podziale na lata4

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych.

2 Zebrane w bazie raporty ewaluacyjne zostały zgromadzone na zasadzie współpracy z zespo-
łami (jednostkami) oceny, ulokowanymi w instytucjach zarządzających programami operacyjnymi, 
instytucjach pośredniczących, z zarządami województw oraz innymi jednostkami administracji 
w zakresie sposobów organizacji oraz zasad przeprowadzania różnych typów ocen (ewaluacji).

3 Do dnia 31.01.2013 r. przedmiotowa baza nie została zaktualizowana.
4 Baza z dnia 20.12.2011 r. nie została uzupełniona o raporty z roku 2011 r., stąd tak mała 

liczba (17) raportów ewaluacyjnych w roku 2011, co nie świadczy o spadku roli ewaluacji w ad-
ministracji, lecz jedynie o braku jej aktualizacji.
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Opracowane dane wyraźnie implikują, że rola ewaluacji systematycznie ro-
śnie. Wynika to nie tylko z dostrzegalnych dowodów, jakimi są raporty, lecz także 
z licznych głosów w debatach uspołeczniających jej terminologię i specyfikę. 
Badania ewaluacyjne nie dotyczą już jedynie kręgów naukowych. Wypracowane 
przez naukowców, dzięki wieloletnim praktykom badawczym, sposoby działa-
nia spotykają się z zainteresowaniem w literaturze przedmiotu, a także znajdują 
praktyczne zastosowanie w realnym życiu społeczno-ekonomicznym.

O coraz większej roli ewaluacji świadczy jej wykorzystanie zarówno w zarzą-
dzaniu publicznym, jak i w wielu instytucjach rynku pracy, w obszarze edukacji, 
w sektorze służby zdrowia, w polityce społecznej, w rozwoju przedsiębiorstw 
i instytucji otoczenia biznesu, w organizacjach pozarządowych, w rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego oraz wielu innych. Kto wie, czy za kilka lat nie 
będzie można napisać, że ewaluację stosuje się praktycznie wszędzie, tzn. we 
wszystkich istotnych dziedzinach życia społeczno-ekonomicznego. 

Jak ważnym narzędziem w procesie planowania i budowie polityki rozwoju 
jest ewaluacja, świadczy coraz większe nią zainteresowanie. Na kolejnym wy-
kresie (wykres 2) podzielono analizowane raporty w ramach dotychczasowych 
okresów programowania, tj. na lata 2004–2006 oraz 2007–2013. 

WYKRES 2. Liczba dokonanych ewaluacji w świetle perspektyw finansowych

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych.

Zaprezentowany wykres wyraźnie pokazuje, że w porównaniu z poprzednim 
okresem programowania (2004–2006) rola badań ewaluacyjnych zwiększyła się 
prawie dwukrotnie. Zapewne powodem takiego wzrostu jest kilka doniosłych 
ról, jakie ma ona odgrywać w bieżącym okresie programowania, tj. stanowić 
podstawę do podejmowania strategicznych decyzji operacyjnych oraz dostarczyć 
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argumentów w trakcie dyskusji nad modelem polityki regionalnej Unii Europej-
skiej po roku 20135.

OGÓLNE WYNIKI ANALIZ 

Metodologia badań ewaluacyjnych dysponuje wieloma technikami groma-
dzenia i analizowania informacji. Katalog „używanych” w ewaluacji metod 
i technik, zaczerpnięty głównie z nauk społecznych (szczególnie socjologii) 
i ekonomicznych, staje się coraz szerszy. Analizując gwałtowny wzrost raportów 
pobadawczych, jakimi w literaturze przedmiotu określane były czasami raporty 
ewaluacyjne, widzimy, jak duże znaczenie ma urzeczywistnienie „polityki opartej 
na dowodach”. Polityki wyznaczającej nowoczesne kierunki rozwoju w admini-
stracji publicznej, opartej na wynikach analiz, faktach i tak zwanych „twardych 
danych”. Co nie oznacza, że źródeł badań ewaluacyjnych bardziej dopatrywać 
się trzeba w pozytywnym programie metodologicznym Comte’a i Durkheima 
niż w programie socjologii rozumiejącej Webera czy Diltheya. Pewne jednak 
wydaje się to, że jeszcze nigdy metody badawcze w badaniach ewaluacyjnych 
nie były wykorzystywane w sposób tak świadomy, przemyślany czy – można 
nawet powiedzieć – wyrafinowany, jak w czasach obecnych. Miejmy nadzieję, 
że tak samo będzie w przyszłości. 

Umiejętność dokonywania właściwych wyborów metodologicznych jest 
kluczowa dla pomyślnego zrealizowania planowanego przedsięwzięcia badaw-
czego. Wybór metod zależy od szeregu czynników. Najbardziej typowe z nich 
to problemy, jakie trzeba rozwiązać, pytania, jakie trzeba zadać, dostępne dane, 
jakimi trzeba „operować”, „aktorzy” objęci interwencją, „aktorzy” dysponujący 
i zlecający daną interwencję, kontekst społeczny i inne – mniej typowe, ale równie 
ważne – warunki. Najczęściej wykorzystywanym przez ewaluatorów podejściem 
badawczym, mającym zmierzyć się ze „zleconą sytuacją badawczą”, jest metoda 
nazywana triangulacją. 

Triangulacja polega na zwielokrotnieniu metod, technik oraz źródeł danych 
w celu konfrontacji otrzymanych informacji i ich ocenienia. Można ją również 
stosować w zespole badawczym poprzez kilkukrotne analizowanie wyników przez 
różnych badaczy. Triangulacja ma pozwolić na zmniejszenie błędów pomiaru 
i podnieść jakość badania. 

5 Z wypowiedzi dra Piotra Żubra, dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej 
podczas [...]
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Dokonując analiz, starano się uchwycić, ile jest opracowań łączących 
w swoim podejściu metodologicznym kilka technik badawczych oraz ile 
jest podmiotów zamierzenie wykorzystujących podejście metodologiczne 
zwane triangulacją. Szczegółowe dane zaprezentowano na poniższym 
wykresie (wykres 3).
WYKRES 3. Stosowanie podejścia opartego na łączeniu kilku technik badawczych oraz celowe 
zastosowanie metody triangulacji 

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych.

Z powyższego wykresu wynika, że w przypadku 62% analizowanych rapor-
tów wykorzystano triangulację polegającą na łączeniu kilku technik badawczych, 
w przypadku 29% było to „pełne” wykorzystanie metody, polegające na trian-
gulacji danych pochodzących z różnych źródeł, zbieranych różnymi metodami 
i przez różnych badaczy.

Stosowane schematy metodologiczne nie tylko się spotykają, lecz także 
zazębiają i nawzajem uzupełniają. Pytanie, czy oprócz doniosłości, wspania-
łości i szlachetności zyskują również oczekiwaną użyteczność. Pojawiają się 
bowiem zarzuty, że ewaluacja w znacznym stopniu koncentruje się właśnie na 
techniczno-metodologicznej stronie prowadzenia ewaluacji, nie zaś na jej final-
nej użyteczności [Pietras-Goc 2008: 6]. Nie zmienia to jednak faktu, że zaan-
gażowani w badania ewaluacyjne mają szansę wnieść do tej dyscypliny więcej 
niż kiedykolwiek w przeszłości. Dodatkowo, trzeba zauważyć, że stosowane 
podejścia badawcze i wykorzystane techniki zależą od rodzaju interwencji, celu 
oceny czy etapu programu.
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Odbiegając nieco od meritum, ciekawe wydaje się kim – oprócz zaangażowanej 
w zlecanie administracji publicznej – są aktorzy wykonujący ten rodzaj badań. 
Poniższy wykres (wykres 4) przedstawia szczegółowy udział wykonawców 
w rynku badań ewaluacyjnych. 

WYKRES 4. Wykonawcy badań ewaluacyjnych

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych.

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że największy udział na rynku 
ewaluacyjnym mają firmy badawcze i konsultingowe. Biorąc pod uwagę, że 
tworzące się w związku z realizacją badań konsorcja występują w partnerstwie 
z prywatnymi firmami, głównymi wykonawcami są właśnie one – obejmują ponad 
3/4 rynku. Wybór tej grupy wykonawców może uzasadniać fakt, że w swoich 
koncepcjach badawczych starają się oni prowadzić badania na podstawie rozbu-
dowanej, indywidualnej i często autorskiej koncepcji badawczej, która zakłada 
zastosowanie szerokiego zestawu ilościowych i jakościowych metod badawczych 
z rozbudowanym komponentem analitycznym i eksperckim.

W dalszej części przedstawiono najczęściej występujące metody i techniki 
badawcze oraz wybrane (najczęściej stosowane) metody analizy (wykres 5).
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WYKRES 5. Stosowane w raportach ewaluacyjnych metody i techniki badawcze oraz wybrane 
metody analizy

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych.

Autorce wydaje się, że nie ma ani miejsca ani większego sensu, aby przed-
stawiać zastosowane w raportach metody i techniki w postaci klasycznych opi-
sów definicyjnych, funkcjonujących w wielu podręcznikach akademickich, czy 
wskazywanie ich wad oraz zalet. Ciekawszą sprawą wydaje się ich ewaluacyjne 
urzeczywistnienie. Poniżej kilka wybranych metod i technik wyłonionych z uwagi 
na ich najczęstsze zastosowanie. 

WYBIÓRCZY OPIS NAJPOPULARNIEJSZYCH METOD  
I TECHNIK BADAWCZYCH STOSOWANYCH W EWALUACJI

Punktem wyjścia właściwie we wszystkich pracach tego rodzaju jest analiza 
danych zastanych (desk research). Analiza dokumentów nierzadko stanowi też 
kluczową metodę badawczą. Cel zastosowania tej metody jest rozmaity. Często 
służy do przygotowania raportu metodologicznego, w szczególności weryfikacji 
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i ewentualnego rozszerzenia katalogu pytań badawczych oraz do przygotowania 
projektów narzędzi. Równie często metoda ta zostaje także zastosowana w celu 
określenia rzeczywistego, jak najbardziej obiektywnego stanu problematyki, 
który w pewnych częściach pozwala na scharakteryzowanie i ocenę interwencji.

Najczęściej analizie poddawane są następujące źródła informacji: 
 – dokumenty programowe oraz ich uzupełnienia wyznaczające zasady 

zarządzania i wdrażania funduszy unijnych, odnoszące się do analizowanych 
programów, działań i poddziałań, a także wytyczne i procedury oceny,

 – akty prawne, ustawy i rozporządzania krajowe,
 – dokumenty strategiczne opracowane na poziomie zarówno krajowym, 

regionalnym, jak i lokalnym: strategie rozwoju województw, powiatów, gmin, 
plany, programy, polityki i strategie określające uwarunkowania społeczno-go-
spodarcze oraz kierunki rozwoju kraju, regionów, podregionów lub ich części, 

 – dane statystyczne, analizy, raporty (w tym przede wszystkim ewaluacyj-
ne, których zakres jest zbieżny z tematem badań), opracowania, sprawozdania 
dotyczące przedmiotu badania (programów, działań, poddziałań, projektów),

 – bazy danych,
 – projekty (bardzo duże próby: „ostatecznie badaniem objęto 5 589 projektów 

współfinansowanych z funduszy UE6”, „łącznie badaniem objętych zostanie 6 850 
projektów”), dane z systemu sprawozdawczości i monitoringu, dokumentacja 
projektowa (dokumentacja planistyczna i koncepcyjna), 

 – harmonogramy szkoleń, programy szkoleń, listy uczestników szkoleń, 
seminariów, itp.,

 – literatura przedmiotu, w tym literatura naukowa dotycząca obszarów 
problemowych, 

 – kwerenda prasy lokalnej i regionalnej.

Źródłem istotnych dla badań ewaluacyjnych (i nie tylko) danych są też analizy 
stron i forów internetowych, a także celowe ich tworzenie na potrzeby badań – 
crowdsourcing. Metody te stosowane są w przypadku 5% badanych dokumentów 
(raportów). Najczęściej badane są strony internetowe instytucji odpowiedzialnych 
za zarządzanie i wdrażanie funduszy unijnych. W tym celu opracowywane są 
zestawy kryteriów do zobiektywizowanych ocen stron. W badaniach tego rodzaju 
wykorzystywane są wskaźniki funkcjonalności stron. Dokonywana jest również 
ocena sekcji merytorycznych i graficznych, dotyczących np. analizy zawartości 
witryn internetowych instytucji pod kątem ich dostępności, aktualności, atrak-

6 Wszystkie prezentowane w artykule cytaty pochodzą z analizowanych raportów ewaluacyj-
nych.
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cyjności wizualnej, przejrzystości i komunikatywności, funkcjonalności czy 
użyteczności informacji.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również analizy porównawcze 
(benchmarking). Technika ta znajduje zastosowanie w przypadku 9% badanych 
metodologii. Najczęściej dotyczy porównywania instytucji czy wybranych 
obszarów działania. Wspomagana jest innymi technikami (np. wywiadami tele-
fonicznymi). Wykorzystuje się ją też do innych metod (np. case study). Oparta 
jest na dobrych praktykach – rozwiązujących badany problem czy służących 
najlepszym rozwiązaniom – stosowanych w innych projektach, regulacjach 
czy krajach. Metoda ta zwiększa możliwość zaadaptowania zidentyfikowanych 
mechanizmów i przykładów do specyfiki badanego problemu. Czasami stoso-
wana jest w myśl zasady, że „trzeba się uczyć na błędach, ale lepiej uczyć się na 
cudzych błędach, niż na swoich”.

W dalszej części przedstawiono kilka technik badań społecznych. 
Rozpoczynając od najczęściej stosowanych technik jakościowych, na 

szczególna uwagę zasługują indywidualne wywiady pogłębione (IDI – od ang. 
Individual In-Depth Interview). Ten rodzaj wywiadu zastosowano w przypadku 
60% badanych metodologii. Zostaje on wykorzystywany we wszystkich (róż-
nych) fazach realizacji badań, do różnych celów – od eksploracji problematyki 
badawczej, przez badania właściwe, po weryfikację rekomendacji. W wypadku 
tej techniki brak jest typowych (często powtarzających się) grup respondentów.

Drugą z dominujących w badaniach ewaluacyjnych technik jakościowych 
jest zogniskowany wywiad grupowy (FGI – od ang. Focus Group Interview). 
Ten rodzaj techniki znalazł zastosowane w przypadku 31% badanych metodo-
logii. W ewaluacjach umożliwia on zebranie w jednym miejscu reprezentantów 
różnych instytucji związanych z realizacją interwencji dofinansowanych z UE, 
w celu przeprowadzenia dyskusji i konfrontacji opinii. Są szczególnie użyteczne 
w przypadku konieczności analizy zagadnień i obszarów, w których występuje 
duże zróżnicowanie opinii. Ich najczęstszym celem jest weryfikacja wniosków 
z przeprowadzonych badań, wypracowanie rekomendacji i zaleceń przez pogłę-
bienie, uszczegółowienie, nadanie priorytetów i „uobiektywnianie” informacji. 

Kolejną, coraz częściej stosowaną w raportach ewaluacyjnych techniką 
badawczą są studia przypadków (case study). Technika ta znajduje zastosowane 
w przypadku 24% badanych metodologii. Zazwyczaj jest wspomagana, czyli 
wyłaniana, uzupełniana lub pogłębiana różnymi innymi technikami (analizą 
danych zastanych, IDI, TDI, CATI, obserwacją, dokumentacją zdjęciową). Za-
zwyczaj technika ta pokazuje przykłady dobrych praktyk. Badacze, wyłaniając 
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takie przykłady, stosują „branżowe” kryteria wyboru (np. beneficjent wzorcowy, 
beneficjent problemy, beneficjent interesujący).

Coraz większą popularnością cieszą się telefoniczne wywiady pogłębione 
(ITI – od ang. In-depth Telephone Interviewing), które znajdują zastosowane 
w przypadku 10% badanych metodologii. Wywiady telefoniczne opierają się 
na pogłębionej rozmowie przeprowadzonej przez wykwalifikowanego badacza 
z wybranym rozmówcą drogą telefoniczną (rozmowa za zgodą respondenta jest 
nagrywana). Technika ta jest stosowana zamiennie z indywidualnymi wywia-
dami pogłębionymi przeprowadzanymi face-to-face. Jest to technika oszczędna 
i efektywna. Znajduje też uzasadnienie w przypadku krótkiego czasu realizacji 
badania, np. w przypadku kiedy respondent jest oddalony geograficznie lub 
trudno dostępny. Zdarza się, że wywiady często mają formę rozmów telefonicz-
nych prowadzonych przez kilka dni, aby uzupełnić albo zweryfikować uzyskane 
informacje. Zazwyczaj tego rodzaju wywiad stosowany jest jako dodatkowa, 
uzupełniająca i pogłębiająca technika badawcza.

Cieszącą się dużym zainteresowaniem w ewaluacjach metodą heurystyczną 
jest panel ekspertów. Wykorzystany w przypadku 22% badanych metodologii, 
głównie do oceny wniosków i rekomendacji. Celem panelu jest wtedy weryfikacja, 
precyzowanie i „priorytetyzacja”. Często członkami panelu są osoby z zespołu 
zaangażowanego w realizację badania. Z roku na rok coraz większym zaintere-
sowaniem cieszy się metoda nazywana „panelem dyskusyjnym” (zastosowana 
w przypadku 3% badanych metodologii), która spełnia cele i zadania panelu 
eksperckiego. Można się domyślać, że nie tylko w tym przypadku wieloznaczność 
i nieostrość terminów metodologicznych potęgować będzie różne zastosowania 
„podebranych” od socjologii (i nie tylko od niej) metod oraz technik badawczych.

Jeśli chodzi o techniki ilościowe, to największą popularnością w badaniach 
ewaluacyjnych cieszy się wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo 
(CATI – od ang. Computer Assisted Telephone Interview). Został on zastosowany 
w przypadku 38% badanych metodologii. Zazwyczaj wykorzystywany jest jako 
technika pozyskiwania danych od beneficjentów czy beneficjentów ostatecz-
nych / uczestników projektów oraz wnioskodawców („wywiad telefoniczny jest 
metodą, z którą beneficjenci są już oswojeni”, „nastąpiła akulturacja tej metody, 
dzięki czemu respondenci nie mają oporu przed uczestniczeniem w wywiadzie”). 
Technika ta sprzyja osiąganiu wysokiego poziomu założonej do realizacji próby 
ale czasami okupionej dużym wysiłkiem („podjęto 3 346 prób dotarcia do 540 
beneficjentów”). Często wybór metody uzasadniany jest koniecznością zebrania 
dużej liczby odpowiedzi w ograniczonym czasie. 
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Dugą pod względem popularności stosowaną w ewaluacjach metodą ilościową 
jest ankieta internetowa (CAWI – od ang. Computer-Assisted Web Interview). 
Technika ta została zastosowana w przypadku 27% badanych metodologii. Jest 
to najpopularniejsza technika badań ilościowych realizowana z wykorzystaniem 
Internetu. Dla zmaksymalizowania stopy zwrotu ankiet wspomagana stosowa-
niem szeregu środków zaradczych (listy polecające od zamawiających instytucji, 
monity telefoniczne), zazwyczaj wykorzystywana jako technika pozyskiwania 
danych od pracowników administracji publicznej (największa zwrotność, naj-
większa efektywność). Technika ta realizowana jest na dużych próbach (badanie 
zdecydowano się przeprowadzić na całej populacji wnioskodawców – grupa 
86 371 projektów), czasami bywa niestandardowo mierzona – „liczbą kliknięć”. 
Zdarza się, że ankieta wysyłana jest bez użycia platformy – jako zwykły e-mail. 

Trzecią pod względem popularności metodą ilościową są bezpośrednie wy-
wiady kwestionariuszowe (PAPI – od ang. Paper and Pencil Interview). Technika 
ta zastosowana została w przypadku 10% badanych metodologii. W porównaniu 
z innymi badaniami ankietowymi wyraźnie zwiększa stopień realizacji próby. 
Z reguły stosowana jest w badaniach realizowanych na ogólnopolskich próbach 
reprezentatywnych, ale także na małych próbach celowych. W przypadku badań 
ewaluacyjnych rzadko uzasadniana jest możliwością stosowania rozbudowanego 
kwestionariusza i większą niż w wielu innych technikach pomiaru liczbą pytań. 
Rzadko w uzasadnieniach techniki wspominano też o możliwości kontrolowania 
przez ankietera odpowiedzi nieścisłych, sprzecznych czy po prostu nieprawdziwych.

Dużą kontrowersję w środowisku akademickim może wzbudzić informacja 
o braku popularności ankiety pocztowej. W badaniach ewaluacyjnych technika ta 
została zastosowana tylko w jednym procencie. Być może w pewnych warunkach 
i dla określonych celów badawczych może okazać się ona użyteczna [Nachmias 
2001: 242], ale nie w przypadku badań ewaluacyjnych. Korzystając z metafor 
prof. Sułka, ta odmiana chrząszcza na tym obszarze napotkała poważnych ry-
wali [Sułek 2002: 30]. Powód? Zbyt długi okres lęgowy stonki spowodował 
brak możliwości jej rozwoju. Chciano tym samym powiedzieć, że przeszkodą 
w stosowaniu techniki pocztowej jest zazwyczaj krótki okres realizacji badania. 

EWALUACJA A ROZWIĄZANIA MOBILNE 

Ostatnie trzy dekady przyniosły trzy zmieniające obraz życia rewolucje. 
Pierwszą falę istotnych przemian wprowadził w latach 80. XX w. komputer 
osobisty, dając asumpt do formowania się społeczeństwa informacyjnego. Drugą 
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falę zapoczątkował w latach 90. XX w. Internet, który zrewolucjonizował nie 
tylko sposób komunikowania się, ale także sferę pracy, nauki czy spędzania czasu 
wolnego. Natomiast trzecia fala to masowe użytkowanie telefonów komórkowych. 
Jej kontynuacją jest doświadczana obecnie konwergencja technik mobilnych 
z klasycznymi, przejawiająca się m.in. możliwością bezprzewodowego dostępu 
do Internetu za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, 
smartfony, tablety czy laptopy [Strategia Badań 2008: 12].

W niniejszym opracowaniu starano się pogrupować techniki badawcze, które 
wykorzystują mobilne techniki dostępu, usług i produktów teleinformatycznych 
oraz oddzielić je od tych technik, które z tego nie korzystają. Zadanie to z pozoru 
dość proste przy głębszej refleksji wydaje się bardzo kłopotliwe.

Jeśli chodzi o badania jakościowe, zdawać by się mogło, że dominują techniki 
tradycyjne, podczas gdy w badaniach ilościowych tendencja jest odwrotna. Po-
niższe dwa wykresy przedstawiają pogrupowane – według kategorii tradycyjne, 
„mieszane” i z wykorzystaniem IT – dane (wykresy 6 i 7). 

WYKRES 6. Techniki jakościowe pogrupowane według kategorii: tradycyjne, „mieszane”, z wy-
korzystaniem IT

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych.

Najmniej budzącą wątpliwości z punktu widzenia zaproponowanej typologii 
techniką zbierania danych są telefoniczne wywiady pogłębione (ITI). Możemy 
zaliczyć je do grupy narzędzi wykorzystujących urządzenia teleinformatyczne. 
Do grupy technik „mieszanych” możemy zaliczyć techniki typu mystery shop-
ping, mystery calling oraz mystery visiting, a także metodę case study, która 
– tak jak to wcześniej powiedziano – zawiera w sobie kilka technik zbierania 
danych. Najwięcej wątpliwości budzi grupa technik tradycyjnych ugruntowanych 
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w praktyce badań socjologicznych. Mowa tu przede wszystkim o obserwacjach, 
indywidualnych wywiadach pogłębionych oraz wywiadach fokusowych. Powstaje 
pytanie, czy z punktu widzenia wykorzystywania nowoczesnych technologii na-
dal można zaliczać do technik tradycyjnych te techniki, które – aby przetworzyć 
i przechować dane – współpracują z urządzeniami informatycznymi. Co zrobić 
z faktem, że coraz częściej zarówno do kodowania danych, jak i do transkrypcji 
zebranych materiałów korzysta się ze specjalnie przeznaczonego do tego celu 
oprogramowania, wspominając zaledwie o zapisie za pomocą różnych nośników 
danych typu dyktafon, kamera czy aparat fotograficzny? 

Trudno w tym momencie o jednoznaczny wniosek. Jak na razie wydaje się, 
że techniki jakościowe w swojej zasadniczej specyfice czy właściwościach nie 
zostały jeszcze przez nie zdominowane. Ale ponieważ nie ma, a właściwie nie 
może być w nauce zdań ostatecznych [Popper 2002: 42], pewnie w drodze falsy-
fikacji niektórych konkluzji zwolennicy mobilnego świata będą uważali, że jest 
zgoła inaczej, co pewnie bez problemu będą potrafili uzasadnić. 

W przypadku technik ilościowych tendencja jest odwrotna. Pogru-
powane techniki ilościowe, wykorzystane w analizowanych raportach, 
przedstawia kolejny wykres (wykres 7).
WYKRES 7. Techniki ilościowe pogrupowane według kategorii: tradycyjne, „mieszane”, z wy-
korzystaniem IT

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych.

Z analizy danych wyraźnie wynika, że aż 77% technik ilościowych wyko-
rzystuje techniki mobilne. Mamy tu na myśli takie techniki jak: CATI, CAWI 
i CAPI. Jedynie 14% stanowią techniki tradycyjne, tzn. bez wykorzystania no-
woczesnych technologii. Zostaje jeszcze 9% niezakwalifikowanych do żadnej 
z kategorii badań ankietowych, gdzie autorzy raportów nie określili sposobu 



 WPŁYW UNII EUROPEJSKIEJ NA WYKORZYSTANIE TECHNIK... 57

dystrybuowania ankiety. Trudno w tym przypadku określić, czy zastosowano 
narzędzia mobilne, czy też nie.

Summa summarum odnośnie stosowania nowoczesnych technologii w ba-
daniach ewaluacyjnych trudno w tym momencie mówić o stricte innowacyjnych 
produktach i usługach wykorzystujących techniki komunikacji mobilnej i bezprze-
wodowej. Powód? Po prostu rynek na razie tego na potencjalnych wykonawcach 
nie wymusza. Cały horyzont możliwych perspektyw z wykorzystaniem platform 
mobilnych pozostaje jeszcze otwarty.

NOWY RESPONDENT, CZYLI „RESPONDENT ZOBOWIĄZANY”, 
A NAWET „RESPONDENT OCZEKUJĄCY”  

– CZY TO W OGÓLE MOŻLIWE? 

Respondenci (w nomenklaturze unijnej nazywani najczęściej beneficjentami, 
beneficjentami ostatecznymi lub w obecnym okresie programowania uczestnikami 
projektów) biorący udział w badaniach ewaluacyjnych są niejako przygotowani 
na kontakt z badaczem. Korzystając z pomocy UE, zdają sobie sprawę z faktu, 
że w którymś momencie jakiś badacz „zapuka do ich drzwi”. Kluczem pomaga-
jącym otwierać te drzwi jest powoływanie się badaczy na umowę (jeśli istnieje 
zapis dotyczący możliwości udziału w badaniach emulacyjnych) sporządzoną 
z instytucją udzielającą pomocy oraz wspomagający list polecający, informujący 
o realizacji badania. Rzadko jednak zdarzają się sytuacje, w których ci respondenci 
na takie pukanie czekają. W sumie trudno im się dziwić. Biorąc pod uwagę fakt, 
że (przykładowo) respondent biorący udział w szkoleniach organizowanych przez 
EFS musi wypełnić kilka ankiet audytoryjnych i w co ambitniejszych projektach 
wziąć udział w ewaluacji na poziomie projektu (co w obecnym okresie progra-
mowania staje się już standardem i koniecznością), może czuć się zniechęcony, 
uczestnicząc jeszcze w badaniu na poziomie działań / osi oraz na poziomie całego 
programu. I niestety, mimo że niewielu z nas pamięta o „przybyszach w czer-
wonych krawatach” czy „w szarych prochowcach”, to i tak mało jest chętnych, 
którzy chcieliby się dzielić swoim „intymnym życiem zawodowym”. Mimo, że 
w jednym z analizowanych raportów odnotowano następującą wypowiedź: „[...] 
w niektórych przypadkach temat prowadzonych rozmów wywoływał tak wiele 
emocji, że respondenci wykorzystywali okazję do przedstawienia wszystkich 
swoich oczekiwań co do analizowanych inwestycji, bo pojawił się wreszcie ktoś 
chętny, by ich wysłuchać)”Ale jest to sytuacja mało typowa, a jeszcze mniej 
typowy jest uczestniczący w przywołanej sytuacji respondent.
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ZAKOŃCZENIE 

„Każde «spełnienie» naukowe rodzi nowe «pytania»” [Weber 1946: 138]. 
Powstaje zatem pytanie, zadawane zresztą w refleksji myśli socjologicznej nie 
po raz pierwszy [Giza-Poleszczuk 1990: 7]. Otóż, czy owa ekspansja, towarzy-
sząc rozprzestrzenianiu się ewaluacji i badań ewaluacyjnych w postaci raportów 
ewaluacyjnych, wraz z legitymizującą metodologią, wiąże się z naukowymi (teo-
retycznymi) sukcesami, będącymi efektem stosowania różnego rodzaju narzędzi 
– narzędzi przecież zawsze zakładających teorię przedmiotu, do którego się odno-
szą? Czy też może wiążą się raczej z instytucjonalnym nakazem i osiągnięciami 
społecznej praktyki posługującej się danymi zbieranymi różnymi technikami 
i metodami jako podstawą racjonalizacji posunięć, gdzie coraz częściej praktyka 
społeczna – szczególnie w nowszej filozofii nauki – nadaje prawomocności i sensu 
nauce? W związku z tym niewątpliwie większe włączenie badań ewaluacyjnych 
w obręb nauki użyczyłoby im nieosiągalnego w inny sposób – w dobie wiary 
w postęp nauki – prestiżu. Czy jednak stać się one mogą również czynnikiem 
postępu – nade wszystko postępu teoretycznego – nauki społecznej?
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THE INFLUENCE OF THE EUROPEAN UNION ON THE USE  
OF RESEARCH TECHNIQUES AND METHODS IN EVALUATION STUDIES

(Abstract)

In the present article one was trying to present the results of analyses of methods and research 
techniques applied in evaluation reports (in years 2002–2011). For fulfilling this purpose one has 
used the base of evaluation examinations collected by the Department of the Evaluation of the 
Department of Structural Policy Coordination of the Ministry of Regional Development. Analysis 
of material allowed for determining the methodological trends applied in evaluation examinations, 
commissioned in relation to the implementation of the public policies. In the article one was also 
trying to catch the influence of teleinformatic changes, which influence on the research techniques 
adopted in methodologies. The special attention was paid for using the mobile answers. Considering 
this revolutionary criterion, an attempt of the methodological quasi-division was also made.

Key words: Evaluation, evaluation examinations, evaluation reports, research methods, 
research techniques, triangulation, quality methods, quantitative methods, desk research.
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