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Cele spotkania 

• Krytyczne przyjrzenie się PRES Województwa 
Mazowieckiego 

• Sformułowanie wniosków na temat zakresu i 
kierunków ewentualnych zmian dokumentów 
– dostosowanie go do aktualnej sytuacji 



Dlaczego podjęto decyzję o aktualizacji 
PRES? 

• Wiemy więcej o ekonomii społecznej i uwarunkowaniach jej 
rozwoju 
– Badania prowadzone przez ROPS-y 
– Badania prowadzone przez MR i inne podmioty 
– Zdobyte doświadczenie  

• Zmieniły się uwarunkowania strategiczne 
– Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – przyjęty w 

sierpniu 2014 r. 
– Projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu 

podmiotów ekonomii społecznej  
– Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 



Dlaczego warto aktualizować RPRES 

• Ruszyły programy finansowane z funduszy 
europejskich na lata 2014-2020 

– POWER – wsparcie na poziomie krajowym 

• Dla PES – instrumenty zwrotne 

• Dla OWES – sieciowanie, rozwój kompetencji 

• Dla ROPS – wsparcie doradczo – szkoleniowe  

– RPO Województwa Mazowieckiego 

• Projekty konkursowe dla OWES 

• Projekty dotyczące aktywnej integracji, usług społecznych 

• Projekt pozakonkursowy ROPS 



Diagnoza  

• Pozytywy: 

– Szeroki zakres przedstawionych informacji 

– Zebranie aktualnych (na moment jej sporządzenia) 
informacji dotyczących ekonomii społecznej 

– Analiza SWOT – przedstawia syntetyczną ocenę 
sytuacji w województwie 



Diagnoza  

• Co można poprawić: 
– Ograniczyć zakres diagnozy zgodnie z przedmiotem Planu – 

zrezygnować można np. z informacji o bezrobociu, klientach pomocy 
społecznej itd. –  informacje te nie mają przełożenia na zapisy Planu 

– Przedstawione są fakty, brakuje jednak:  
• Jasnego określenia głównego problemu i jego przyczyn (np.: czy liczba CIS w 

województwie jest wystarczająca, czy nie? Dlaczego jest taka, a nie inna) 
• Jasnego pokazania relacji przyczynowo-skutkowych dla zidentyfikowanych 

problemów (jakie są ich przyczyny) 
• Pogłębionej analizy sytuacji, np. kondycji PES, skuteczności podmiotów 

reintegracyjnych itd. 
• Rozwinięcia ocen przedstawionych w analizie SWOT 

– W efekcie proponowane cele i działania nie wynikają z diagnozy (niska 
spójność wewnętrzna dokumentu) 

– Brakuje jasnego wskazania obszarów deficytu wiedzy (czego nie 
wiemy) 

– Zbyt obszerna (34 strony) w stosunku do opisu działań (8 stron) 

 



Drzewo problemów  

 

         
         

 

  

  

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

  

    

 

 
 
 
  
  



Budowanie drzewa problemów - przyczyny  
 Pogarszanie się jakości wody w 

rzekach 

Fabryki i gospodarstwa 
domowe zrzucają ścieki do 

rzek 

Wysoki poziom odpadów 
stałych zrzucanych do rzek 

25% gospodarstw domowych 
I 20% przedsiębiorstw nie 

podłączonych do kanalizacji 

Podmioty 
zanieczyszczające 

są słabo 
kontrolowaen 

Agencja ochrony 
środowiska 

nieefektywna 

Zarządzanie ściekami 
przemysłowymi nie spełnia 

standardów 

Społeczeństwo jest 
nieświadome 

ryzyka 
zanieczyszczeń 

Brak informacji 
publicznej o ryzyku 

zanieczyszczeń 

Niedostateczny poziom 
inwestycji władz lokalnych I 

słaba jakość planowania 
przestrzennego 

Brak zasobów I 
korupcja 

Zanieczyszczenie 
rzek jest mało 

istotne dla 
polityków 



Budowanie drzewa problemów - skutki 
 

Pogarszanie się jakości wody w 
rzekach 

Zagrożony ekosystem rzek 
Wzrost zachorowań na 

choroby związane z wodą, 
szczególnie u dzieci 

Spadek połowów I 
dochodów rybaków 

Spadek liczby ryby Wzrost zapotrzebowania na 
usługi zdrowotne 

Wzrost zapotrzebowania 
na zasoby 

Wzrost śmiertelności z 
powodu chorów 

związanych z wodą 

Spowolnienie lokalnej 
gospodarki 



5 x dlaczego 



Przykład drzewa problemów dla RPRES 
Wielkopolski 



Struktura uzasadnienia dla RPRES 
Wielkopolski 

Zbyt niski udział PES w rynku pracy, 
dostarczaniu usług użyteczności 

publicznej oraz aktywizacji 
społeczno-zawodowej 

zbyt małej liczby trwałych miejsc 
pracy w PES 

zbyt małej skuteczności działań 
integracyjnych PES 

zbyt mała skala pozytywnych 
postaw wobec ekonomii społecznej 

w społeczeństwie i wśród 
kluczowych interesariuszy 

konieczności wzmocnienia systemu 
koordynacji ekonomii społecznej na 

poziomie regionalnym 



W jakim stopniu cele są określone jako 
rezultaty 

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 rezultatów. 
Ale punktem wyjścia zawsze jest określenie celu i 
misji instytucji – które niemal zawsze są 
niemierzalne, ale nie muszą być bezmyślne 
 



Dlaczego warto koncentrować się 
na rezultatach? 

Lepsze przypisanie zasobów i wysiłków do osiągnięcia pożądanych celów 

Wspólna wizja celów – i sposoby ich osiągnięcia – na wszystkich poziomach 
organizacji lub programu 

Poprawiona komunikacja z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami  
i interesariuszami 

Zarządzania na podstawie dowodów 

Zwiększona wiarygodność programów i instytucji publicznych 



Zarządzanie zorientowane na rezultat składa 
się z 6 procesów 

Określenie 
wskaźników 

Określenie 
oczekiwanych 

rezultatów 

Stworzenie  
Planu Monitoringu 

Rezultatów 

Zebranie danych 

Analiza osiągniętych 
wyników 

(podstawa 
przeprowadzenia 

ewaluacji) 

 Wykorzystanie 
analiz  

do podejmowania 
decyzji 



Zarządzanie przez rezultaty: Etap 
1  

• Rezultaty są prawie zawsze umieszczone 
w ramach strategicznych lub w formie 
modelu logicznego 

• Ten etap precyzuje związek 
przyczynowo-skutkowy  
"jeśli ... to" pomiędzy wynikami, tak 
by zapewnić wysoki poziom zarządzania 

Określenie 
oczekiwanych 

rezultatów 



Model logiczny (drzewo 
rezultatów) 

Dlaczego? 

Jak? 

Co 
jeszcze? 

• Graficzne przedstawienie związków przyczynowo - 
skutkowych między kilkoma powiązanych ze sobą rezultatami na 
poziomie strategicznym programu. 

• Każdy poziom określa rezultaty, które są "konieczne  
i wystarczające", aby osiągnąć kolejny poziom modelu logicznego. 



Przykład modelu logicznego 

Poprawa umiejętności absolwentów szkół 
podstawowych 

Poprawiona jakość nauczania Ograniczona absencja szkolna 

Zwiększenie 
zaangażowania 

społeczności 

Zmniejszenie 
czynników 

zwiększających 
absencję 

Zwiększenie 
kompetencji MEN 

Poprawa  jakości 
programów nauczania i 

innych materiałów 

Zwiększenie 
umiejętności i wiedzy 

nauczycieli 

Dyskusja  
i planowanie 

między szkołami  
oraz 

społecznościami 

Pomoc dla 
członków 

społeczności 

Przeprowadze-
nie szkoleń dla 

nauczycieli 

Szkolenia i pomoc 
techniczna  

dla specjalistów   
z MEN 
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Jeśli 

to 

 Rolnicy przeszkoleni 

 Zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 
rolników na temat ulepszonych metod uprawy 

 Wzrost produkcji 
rolniczej 

 Częstsze wykorzystanie 
ulepszonych metod 
uprawy 

Wszystkie projekty  
i programy, które zostały 
zakończone sukcesem, 
same tłumaczą leżącą  
u swych podstaw logikę 

Jeśli 

Jeśli 

to 

to 

Działania 
 planowe  

Produkty 

Rezultat 

Rezultat wyższego 
rzędu 



Legenda: 
Odpowiedzialność 

Organizacji 

Odpowiedzialna 

Organizacja 

i Partner/rzy 

Odpowiedzialny/ni 

Partner/rzy 

 

Poprawa dostępu rolników 

do kapitału rynkowego 

Zmniejszenie kosztów 

transportu  produktów 

rolniczych 

Wzrasta wiedza rolników  

na temat  efektywnych 

metod produkcji 

Wzrost zdolności 

kredytowej 

rolników (4 lata) 

Polityka 

kredytowa 

banków  bardziej 

korzystna dla  

sektora 

rolniczego 

(3 lata) 

Zwiększona 

zdolność do 

negocjacji 

kontraktów 

przez związki 

rolnicze  

(4 lata) 

W regionie 

zbudowane 

dodatkowe 

miejsca 

sprzedaży 

hurtowej  

Z Bankiem 

Światowym 

Nowe 

technologie 

udostępnione 

przez Bank 

Światowy 

Wzrost liczby 

rolników którzy 

zdobyli 

potrzebne 

kompetencje 

Wzrost produkcji rolniczej  

Przykład modelu logicznego 

Założenia krytyczne 

1. Ceny rynkowe produktów 
rolniczych pozostają stabilne lub 
wzrastają 

2. Ceny środków produkcji rolnej 
pozostają stabilne lub spadają 

3. Istnieje infrastruktura potrzebna do 
transportowania żywności 

4. Warunki pogodowe pozostają 
stabilne 



Ogólny model logiczny PRES WM 



Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 



Model logiczny dla CS1 

• Związki przyczynowo-skutkowo mniej oczywiste 
• Niektóre związki przyczynowo-skutkowe mogą być nietrafne 
• Niejasne przypisanie działań do Priorytetów 
• Czy lista priorytetów jest wystarczająca i konieczna? 
• Niektóre priorytety sformułowane w sposób trochę niejasny 
 



Model logiczny dla CS4 





Ogólny model logiczny RPRES 
Wielkopolski 

Zwiększenie udziału podmiotów 
ekonomii społecznej w rynku 
pracy, aktywizacji społeczno-

zawodowej i dostarczaniu usług 
użyteczności publicznej. 

Zwiększenia liczby trwałych 
miejsc pracy w PES, ze 

szczególnym uwzględnieniem 
miejsc pracy dla osób w 
najtrudniejszej sytuacji,  

Poprawa skuteczności i 
efektywności działań 
integracyjnych PES 

Upowszechnienie pozytywnych 
postaw wobec ekonomii 

społecznej 

Poprawa koordynacji ekonomii 
społecznej na poziomie 

regionalnym  



Kwestie do rozstrzygnięcia 

• Wobec lepszej wiedzy o dostępnych zasobach i 
możliwościach wdrożenia, należy zastanowić się:  
– Które działania PRES są konieczne dla osiągnięcia 

założonych rezultatów i powinny być traktowane jako 
priorytetowe 

– Które są konieczne, ale nie priorytetowe lub które nie 
są konieczne, 

– Czy na pewno uwzględniono wszystkie niezbędne 
elementy, aby osiągnąć oczekiwany efekty? 

– W jaki sposób poprawić spójność wewnętrzną 
dokumentu?  

 



Struktura PRES 

Działania 

64 

Priorytety 

19 

Cele szczegółowe 

 5 

Cel główny 

1 



Ocena struktury PRES 

• Struktura jest zbyt rozbudowana – utrudnia to zarządzanie i 
monitorowanie planu, nie ma też uzasadnienia merytorycznego 

• Wskazane jest uproszenie procedury i rezygnacja z jednego 
poziomu. Docelowa struktur:  
– Cel główny (cel specyficzny) 
– Cele szczegółowe (rezultaty pośrednie) i odpowiadające im priorytety 
– Działania (odpowiadające dzisiejszym priorytetom) 

• Dzisiejsze Działania powinny stanowić podstawę dla opisu działań 
(być może należałoby je rozwinąć i ukonkretnić) 

• Warto rozważyć zmniejszenie liczby działań – obecnie niektóre 
treści powtarzają się lub nakładają się na siebiewww 



STWIERDZENIA EFEKTÓW:  
co udało się osiągnąć, a nie jakie procesy były podjęte lub 

ukończone. 

NIE TAK: Promowanie przyjęcia nowych przepisów dotyczących 

transportu żywności. 

TAK TEŻ NIE: Stosowanie nowych przepisów regulujących transport 

żywności. 

ALE TAK: Nowe przepisy regulujące transport żywności zostały 

przyjęte. 

Dobrze zaprojektowane rezultaty 
to… 

 



Działania i procesy a 
rezultaty 

Uważaj, by nie mylić działań  
z pożądanym końcowym rezultatem, np.: 

Trening   

Poprawa polityki  
i regulacji 

Poprawa obsługi 

Poprawa/ nowe zdolności 

Lepiej poinformowana  
grupa docelowa 

Rozpowszechnianie 
informacji 

Ekspert pomocy technicznej 

Rozwój instytucjonalny 



JEDNOWYMIAROWE:  

Jeden element w jednym stwierdzeniu rezultatu,  
chyba że elementy są ściśle ze sobą powiązane i obie są wspierane 
przez to, co stoi poniżej w DR. 

 
NIE TAK:  

Przyjęto nowe zasady współpracy z NGOs i zwiększono budżet samorządu 

na tę współpracę. 

ALE TAK:  

Dwa oddzielne cele: (1) Przyjęto nowe zasady współpracy z NGOs oraz (2) 

Zwiększono budżet samorządu na współpracę z NGOs. 

Dobrze zaprojektowane 
rezultaty są… 



JEDNOPOZIOMOWE 

Bez wbudowania w jeden cel konstrukcji „jeśli-to” 

NIE TAK:  Poprawa wyników studentów w nauce dzięki poprawie jakości 

nauczania 

A TAK: Dwa osobne cele: (1) Poprawa wyników studentów w nauce 

ORAZ, na „niższym” poziomie (2) Poprawa jakości nauczania. 

UNIKAJ: w stwierdzeniach na temat celów zwrotów "Do ...", "w celu ...", 

"w wyniku ...", "tak, aby ... ", " poprzez… " oraz podobnych określeń. 

Dobrze zaprojektowane 
rezultaty są… 



PRECYZYJNE 

Nie zmuszajmy czytelnika, aby sprawdzał wskaźniki, żeby zobaczyć, 
co zostało zamierzone jako rezultat 

NIE TAK: Poprawa umiejętność pracowników w Ministerstwie Zdrowia  

A MOŻE TAK: Poprawa umiejętności prowadzenia analiz w zakresie 

polityki zdrowotnej 

Dobrze zaprojektowane 
rezultaty są… 

jeśli naprawdę myślimy o … 



MIERZALNE I OBIEKTYWNIE SPRAWDZALNE 

Jeśli nie możemy ich zmierzyć (dzięki danym ilościowym lub 
jakościowym), w jaki sposób osiągniemy cel lub będziemy wiedzieć, 
kiedy się to udało lub nie udało? 

NIE TAK: Poprawa przywództwa władz lokalnych  (termin 

"przywództwo" jest subiektywny i trudny do oszacowania)  

A MOŻE TAK: Zwiększenie dostępu do lokalnych władz dla członków 

społeczności 

LUB TAK:  Zwiększona zdolność reagowania władz na problemy lokalne 

Dobrze zaprojektowane 
rezultaty są… 



Ocena celów i priorytetów 

• W jakim stopniu spełniają kryterium:  

– Stwierdzają efekty 

– Są jednowymiarowe 

– Są jednopoziomowe 

– Są precyzyjne  

– Są mierzalne i obiektywnie sprawdzalne 

 



Kwestie, które wymagają przemyślenia 

• Z PRES nie wynika jasny podział zadań OWES, MCPS i innych aktorów 
– Zadania MCPS i OWES pojawiają się w niemal wszystkich Priorytetach w 

różnych ujęciach 
– Dobrą praktyką jest zapewnienie spójności planu z liniami budżetowymi 

• Brakuje wyraźnego nacisku na powstawanie nowych, trwałych miejsc 
pracy w PES 
– Liczba miejsc pracy określona w RPO WM jest zdecydowanie mniejsza niż 

wynika to z KRPES 
– Nie jest jasne, czy Mazowsze chce koncentrować się na tworzeniu nowych, czy 

wspieraniu istniejących PES, 
– Nie jest wyjaśnione, czy i w jaki sposób mobilizowane będą dodatkowe zasoby 

do tworzenia nowych miejsc pracy (np. PUP, PFRON) 

• Brakuje nacisku na usługi społeczne użyteczności publicznej jako 
potencjalną przestrzeń rozwoju ekonomii społecznej (podobnie brakuje 
nacisk  na rozwój lokalny) 

– Jaka powinna być rola PES w tych sektorach? 
– W jaki sposób rozwijać potencjał PES do aktywności w tym sektorze? 

 



Kwestie, które wymagają przemyślenia 

• Zaangażowanie samorządu lokalnego w 
niedostatecznym stopniu uwzględnia konieczność 
upowszechniania odpowiedzialnych zamówień 
publicznych 
– Jaka jest skala wykorzystania odpowiedzialnych 

zamówień publicznych? 
– Jakie działania należy podjąć, aby tę skale (mierzoną 

liczbą JST, liczbą postępowań i ich wartością) istotnie 
zwiększyć 

• Z planu nie wynika, jaki jest stosunek do PES 
tworzonych przez osoby prawne (np. spółdzielnie 
osób prawnych) 
 



Kwestie, które wymagają przemyślenia 

• W Planie praktycznie nie są uwzględnione podmioty reintegracyjne:  
– Czy planuje się tworzenie nowych? Jeśli tak, to jakie są założenia (ile, gdzie, za 

ile) i jaka jest oczekiwana skala ich działania? 
– W jaki sposób planuje się doskonalić usługi tych podmiotów, w tym szczególnie 

poprawiać ich skuteczność? 
– W jaki sposób działania podmiotów reintegracyjnych mają być koordynowane 

z działaniami innych PES i OWES? 

• W planie przewiduje się stworzenie regionalnych „standardów i 
kompleksowego katalogu działań OWES” – czy nie należy z tego 
zrezygnować wobec działania AKSES? 

• W Planie przewiduje się tworzenie regionalnego funduszu pożyczkowego – 
czy jest to zasadne wobec planowanego uruchomienia funduszu 
krajowego? 

• W niewystarczającym stopniu opisany jest system zarządzania 
– Brakuje Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i zasad jego 

działania 
 



Finanse 

• W dokumencie określono tylko źródła 
finansowania, brakuje informacji o podziale 
środków pomiędzy poszczególne cele i 
priorytety (chociaż indykatywnego) 

– Utrudnia to ocenę trafności zaplanowanej 
interwencji 

– Niezbędne jest uzupełnienie na podstawie 
dostępnych informacji o dostępnych zasobach 
finansowych 



System monitorowania 

• Liczba wskaźników jest zdecydowanie zbyt duża – należy 
ograniczyć ich liczbę do 2/3 na Priorytet / Działanie 
– Należy ograniczyć do minimum wskaźniki produktu, w tym 

szczególnie te dotyczące bardzo specyficznych działań (np. liczba 
stworzonych gier i narzędzi symulacyjnych) 

– Należy koncentrować się na wskaźnikach rezultatu, dotyczących 
zmiany sytuacji odbiorców wsparcia 

– Wskaźniki muszą być zweryfikowane pod kątem możliwości ich 
pomiaru 

• Wskazane jest uspójnienie katalogu wskaźników ze 
wskaźnikami EFS, KRPES i AKCES,  
– Szczególny nacisk powinien być położony  na liczbę i trwałość 

tworzonych miejsc pracy 

•   



System zarządzania planem  

• System zarządzania nie jest opisany, w tym 
szczególnie:  

– Jaka instytucja jest odpowiedzialna za realizację 
Planu 

– jak często wykonywana jest ocena postępów, na 
jakich zasadach i na bazie jakich danych 

– Jaki jest podział zadań pomiędzy głównych 
aktorów 

– W jaki sposób realizowana jest ewaluacja Planu 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 

Piotr Stronkowski 

pstronkowski@wp.pl 


