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Plan spotkania: 

• Omówienie propozycji działań do opracowanych celów 

• Zarządzanie przez rezultaty z naciskiem na wskaźniki 

• Określenie wskaźników dla celów i działań wraz ze źródłami 

pomiaru 



Działania 

• Czy są precyzyjne? Czy wiemy co się kryje pod tymi 
działaniami? 

• Czy działania są na podobnym poziomie 
szczegółowości?  

• Czy działania są wystarczające do osiągnięcia celu? 
Czy coś dodać? 

• Czy działania są realistyczne – możliwe do 
osiągnięcia? Kto będzie realizował? Skąd środki 
finansowe? 

• Czy działania są bezpośrednio związane z celem? Czy 
nie powinny się znaleźć w innej części. 

• Dążymy do ograniczenia liczby działań. 

 



Co oznacza Zarządzanie przez Rezultaty?   

• Nazwa uwydatnia Rezultaty, bo nie dbamy jedynie o to,  

co robimy (Działania), ale także o to, co osiągamy (Rezultaty) 

• Proces planowania koncentruje się na (strategicznych) związkach 

przyczyny i skutku 

• Monitoring śledzi postępowanie ku rezultatom  

• Dane dotyczące rezultatów służą projektowaniu, zarządzaniu 

i sprawozdawczości 

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 



Monitoring w procesie planistycznym  

- co to jest monitoring? 

Czym jest monitoring? 

  

Systematyczne i bieżące zbieranie i analizowanie informacji 
(rzeczowych i finansowych) związanych z realizacją działań, 
projektu, programu.   

 

Monitoring prowadzony jest w odniesieniu do zakładanych 
rezultatów – cel: zapewnienie zgodności z pierwotnymi 
założeniami. 

 



Zarządzanie przez Rezultaty 

nie oznacza utraty z pola widzenia wdrażania 

Dobre zorientowanie na 

cel 

Dobre wdrożenie 

Dobre wdrożenie 

Brak zorientowania na cel 

Dobre zorientowanie na cel 

Słabe wdrożenie 

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 



Monitoring w procesie planistycznym  

- co to jest monitoring? 

Monitoring posługuje się wskaźnikami: 

• wskaźniki produktu – z reguły prezentujące dosłownie produkty -  

 

 

• wskaźniki rezultatu – starają się pokazywać natychmiastowy efekt 

interwencji, mający bezpośredni wpływ na otoczenie społeczno-

ekonomiczne 
 

 

• wskaźniki wpływu (oddziaływania) – mają specyficzny charakter, 

pokazują z reguły zmiany strukturalne, zatem zachodzące w 

wielkiej skali, czyli nie nadające się do analizy pojedynczych 

projektów, a raczej wielkoskalowych interwencji.  

np. liczbę osób uczestniczących w szkoleniu, długość dróg zbudowanych lub 

zmodernizowanych 

np. liczba osób bezrobotnych znajdujących pracę, ograniczenie czasu 

przejazdu, poprawę jakości środowiska w danym obszarze 

np. natężenie ruchu samochodowego, struktura miejsc pracy 

      - odgrywa najmniejszą rolę w monitoringu  



Monitoring w procesie planistycznym  

- czynniki sukcesu monitorowania efektywności 

Kluczowe czynniki sukcesu monitorowania efektywności 

  

• Określenie jasnych celów działania, które obejmują 
rezultaty najbardziej istotne 

• Rozróżnienie między naszym wkładem  do postępu, a 
innymi czynnikami, na które nie mamy wpływu 

• Dostarczanie informacji na temat kosztów osiąganych 
efektów oraz sposobów poprawy efektywności kosztowej 

• Przygotowywanie wiarygodnej, łatwej w interpretacji 
informacji na temat postępu! 

National Audit Office, Taking the Measure of Government Performance, 2010 



Zarządzenie przez Rezultaty 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/efekty (ZPR) 



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 

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 



Przykład modelu logicznego 

Poprawa umiejętności absolwentów szkół 
podstawowych 

Poprawiona jakość nauczania Poprawiona frekwencja 

Zwiększenie 
zaangażowania 

społeczności 

Ograniczenie 
czynników 

zniechęcających do 
uczęszczania do szkół 

Zwiększenie 
kompetencji MEN 

Poprawa  jakości 
programów nauczania i 

innych materiałów 

Zwiększenie 
umiejętności i wiedzy 

nauczycieli 

Dyskusja  
i planowanie 

między szkołami  i 
społecznościami 

Pomoc dla 
członków 

społeczności 

Przeprowadze-
nie szkoleń dla 

nauczycieli 

Szkolenia i pomoc 
techniczna  

dla specjalistów   
z MEN 

W
YN

IK
I 

D
ZI

A
ŁA

N
IA

 

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 



• Śledzą stopień zaawansowania w 
osiąganiu celów określonych w Etapie 1 

• Wskaźniki realizacji muszą 
spełniać następujący zestaw kryteriów, 
aby być użyteczne w ZPR: 

•bezpośrednie 

•obiektywne 

•praktyczne 

•trafne 

• określone w czasie 

• przydatne w zarządzaniu 

• atrybutywne 

Etap 2  

Określenie 
wskaźników 

Określenie 
oczekiwanych 

rezultatów 

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 



Określenie 
wskaźników 

Przykład do Etapu 2 

Zwiększenie kompetencji  MEN 

Zwiększenie 
umiejętności  

i wiedzy nauczycieli 

Poprawa  jakości 
programów nauczania i 

innych materiałów 

Poprawiona jakość nauczania 
 

• % obserwowanych klas, które spełniły  
co najmniej 7 z 10 kryteriów określających  

"jakość nauczania" 

Większa konsekwencja w uczęszczaniu do szkoły 
 

•wskaźnik  trwałości uczestnictwa w kształceniu (K / M) 
• % uczniów uczęszczających do szkoły przez co najmniej 80% dni 

nauki (K / M) 

Zwiększenie 
zaangażowania 

społeczności 

Zmniejszenie 
czynników 

pogarszających 
obecność 

Poprawa umiejętności absolwentów szkół podstawowych 
 

• zbadanie poziomu umiejętności pisania absolwentów (K / M) 
• zbadanie poziomu umiejętności  liczenia absolwentów (K / M) 

 

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 



Plan Monitoringu Rezultatów (PMR): 

• ułatwia zbieranie  porównywalnych w czasie danych 

• pomaga w zarządzaniu procesem zbierania danych 

• wspiera proces analizy danych 

Określenie 
wskaźników 

Określenie 
oczekiwanych 

rezultatów 

Stworzenie  
Planu Monitoringu 

Rezultatów 

Etap 3  

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 



Cel bezpośredni i wyniki pośrednie 

   4. 

   3. 

  Definicja:  

 

 

  Jednostka: 

   2. 

   1. 

Cel bezpośredni: 

KTO DLACZEGO KTO KIEDY 

WYKORZYSTANIE   

ANALIZ I RAPORTOWANIE 
ZEBRANIE DANYCH 

METODA/PODEJŚC

IE ZEBRANIA 

DANYCH LUB 

WYLICZEŃ 

ŹRÓDŁO 

DANYCH 
DEFINICJA WSKAŹNIKA  

I JEDNOSTKI MIARY 

WSKAŹNIK 

EFEKTYWNOŚCI 

DZIAŁANIA 

 KOMENTARZE/ NOTATKI: 

 

  Definicja: 

 

 

  Jednostka: 

  Definicja: 

 

 

  Jednostka: 

  Definicja: 

 

  Jednostka: 

Stworzenie  
Planu Monitoringu 

Rezultatów 

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 

c.d. Etapu 3  



• Zbieranie i zestawianie danych 
pierwotnych 

• Wykorzystanie wtórnych źródeł danych 

Etap 4  

Określenie 
wskaźników 

Określenie 
oczekiwanych 

rezultatów 

Stworzenie  
Planu Monitoringu 

Rezultatów 

Zebranie danych 

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 



Analiza uzyskanych danych powinna 
odpowiedzieć na te trzy pytania: 

• Jaki jest poziom efektywności? 

• Czy ten poziom spełnia oczekiwania? 

• Co może powodować rozbieżności? 

Określenie 
wskaźników 

Określenie 
oczekiwanych 

rezultatów 

Stworzenie  
Planu  

Monitoringu 
Rezultatów 

Zebranie  
danych 

Analiza osiągniętych 
wyników 

(podstawa do 
prowadzenia 

ewaluacji) 

Etap 5  

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 



Tabela wyników 

Cel/ wskaźnik 
Wartość 
bazowa 

Rok 1 Rok 2 Rok 3 

Cel 
Stan  

rzeczy-
wisty 

Cel 
Stan  

rzeczy-
wisty 

Cel 
Stan  

rzeczy-
wisty 

Cel bezpośredni: Poprawiona frekwencja 

Wskaźnik: wskaźnik  trwałości 
uczestnictwa w kształceniu 

40 45 40 50 50 60 65 

M 55 60 55 65 68 70 80 

K 20 25 20 30 27 45 35 

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 

c.d. Etapu 5  Analiza osiągniętych 
wyników 

(podstawa do 
prowadzenia ewaluacji) 



Prosta Analiza Trendu 

Stan 
rzeczywisty 

Stan 
oczekiwany 

Rok 3 Wartość bazowa 

Porównanie  
tendencji  
rzeczywistej  
i oczekiwanej 

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 

c.d. Etapu 5  Analiza osiągniętych 
wyników 

(podstawa do 
prowadzenia ewaluacji) 



ZPR = następujące po sobie działania i cykl… 

Określenie 
wskaźników 

Określenie 
oczekiwanych 

rezultatów 

Stworzenie  
Planu Monitoringu 

Rezultatów 

Zebranie danych 

Analiza osiągniętych 
wyników 

(wywołuje 
ewaluację) 

 Wykorzystanie 
analiz do 

podejmowania 
decyzji 

Etap 6  

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 



• Analiza dostarcza informacji dotyczących 
wybranych aspektów osiągnięć/ efektywności. 

• Ostatnim krokiem jest podejmowanie decyzji  
i działań na podstawie tych informacji. 

• Decyzje będą się koncentrować  
na strategicznych i wdrożeniowych  
zagadnieniach oraz możliwych opcji działania. 

 Wykorzystanie 
analiz  

do podejmowania 
decyzji 

c.d. Etapu 6  

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 



ZPR –  koncentruje się na poprawie wyników, wydajności instytucji, 
ale jednocześnie może poszerzać wiedzę  

o procesach instytucjonalnych… 

• Stosuj ten proces  

do tworzenia i zarządzania  

projektami i programami  

• Jego wyniki mogą również służyć 

informacją, która wzbogaci 

pozostałe działania 

i zadania instytucji 

(np. planowanie zatrudnienia, 

alokacji zasobów czy ocena 

personelu) 

ZPR koncentruje się na poprawie wydajności programu,  

ale też dostarcza informacji dla innych obszarów działania 

Określenie 
wskaźników 

Określenie 
oczekiwanych 

rezultatów 

Stworzenie  
Planu 

Monitoringu 
Rezultatów 

Zebranie 
danych 

Analiza 
osiągniętych 

wyników 
(ewaluacja) 

 Wykorzystanie 
analiz do 

podejmowania 
decyzji 

Zarządzanie przez rezultaty/efekty (ZPR) 



Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 

Wskaźniki 

 • Informują nas jak rozpoznać, czy osiągnęliśmy sukces 

• Dostarczają obiektywnych danych i ułatwiają podejmowanie 

decyzji na podstawie dowodów  

• Zapewniają jasność celów wyznaczonych do osiągnięcia 

• Skupiają pracę instytucji i partnerów na osiąganiu rezultatów 

• Pomagają w komunikacji z interesariuszami na temat zasad i 

postępów w realizacji strategii 



Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 

Wskaźniki efektywności 

 • Obserwowalne lub mierzalne cechy, które pokazują, w jakim 

stopniu zostały osiągnięte założone Rezultaty 

• Wskaźnik efektywności odpowiada na pytanie: „Czy to co 

obserwujemy jest tym co zamierzaliśmy zrobić?” 

• Skupiają się na wartościach ważnych dla zarządzania na poziomie 

programu i projektu (np. co potrzebują wiedzieć menedżerowie 

pierwszej linii?) 



Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 

Wskaźniki efektywności - przykłady 

 Założony rezultat 

Wzrost stabilności finansowej 
organizacji pozarządowych 
 

 

Zwiększenie przejrzystości  
pracy agencji rządowych 
 

 
Zwiększenie zdolności  
do reagowania samorządu 
terytorialnego na problemy lokalne 

Wskaźnik efektywności 

Procent rocznych przychodów pochodzący z 
innych źródeł niż darczyńcy  
 

Odsetek agencji rządowych 
przeprowadzających i upubliczniających 
wyniki audytu finansowego 
 

Odsetek osób wybierających odpowiedź 
“bardzo szybko reagujący” (skala 
pięciopunktowa) w cyklicznych badaniach 
opinii publicznej na temat pracy samorządu 
terytorialnego 



Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 

Silne wskaźniki efektywności 

 

• Obiektywne  

• Praktyczne 

• Użyteczne w zarządzaniu 

• Bezpośrednie 

• Atrybutywne 

• Terminowe 

• Adekwatne 

 



Obiektywność  

Wskaźnik jest obiektywny, jeśli jest jednoznaczny  w kwestiach: 
1) co jest mierzone i 2) jakie dane są zbierane.  
 
Innymi słowy zarówno zwolennik, jak i sceptyk doszliby do 
porozumienia w kwestii sposobu pomiaru danej kwestii. 
 
 
 

 

 

  

Precyzyjność Obiektywność   Porównywalność danych  
w czasie 

Porównywalność pozwala na porównanie oceny 
wyników w czasie. 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 



Obiektywność  

Czy to jest dobry przykład?   
 
Wskaźnik:   
 
 
• Liczba firm, które odniosły sukces 
 
• Liczba firm z co najmniej 5% wzrostem przychodów 

rocznie 
 
 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 

SILNY 

SŁABY 



 Obiektywne  

 Praktyczne 

 Użyteczne w zarządzaniu 

 Bezpośrednie 

 Atrybutywne 

 Terminowe 

 Adekwatne 

 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 

Silne wskaźniki efektywności 

 



Praktyczność 

Wskaźnik praktyczny to taki, w przypadku którego dane mogą 

być gromadzone przy zachowaniu rozsądnych kosztów. 

Kilka pytań:     

Czym/ jaki jest zbiór danych, które chcemy zebrać?   

Czy to są dane pierwotne czy wtórne?    

Czy dobre jakościowo dane są obecnie dostępne czy też 
można je zebrać (kluczowe pytanie w środowisku 
nieobfitującym w dobre dane)? 

 

 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 



 Obiektywne  

 Praktyczne 

 Użyteczne w zarządzaniu 

 Bezpośrednie 

 Atrybutywne 

 Terminowe 

 Adekwatne 

 

Silne wskaźniki efektywności 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 



Użyteczność w zarządzaniu 

Wskaźnik jest użyteczny  w takim stopniu, w jakim dostarcza 
osobom podejmującym decyzję informacji o znaczącej zmianie 
w obszarze, do którego odnosi się program/polityka 

 

RP: Reformy prawne ukierunkowane na zwiększenie inwestycji 

 

Wskaźnik: Liczba ustaw uchwalonych w celu zwiększenia 
inwestycji bezpośrednich 

 

Użyteczniej:  Pomiar osiągnięcia kolejnych, konkretnych etapów 
ukierunkowanych na wprowadzenie reform prawnych 
ułatwiających inwestowanie 

 

 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 



• Obiektywne  

• Praktyczne 

• Użyteczne w zarządzaniu 

• Bezpośrednie 

• Atrybutywne 

• Terminowe 

• Adekwatne 

 

Silne wskaźniki efektywności 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 



Bezpośredniość 

Wskaźnik jest bezpośredni w takim stopniu,  

w jakim w jasny sposób mierzy założony rezultat 

 

REZULTAT:  
Zwiększona przejrzystość kluczowych instytucji sektora 
publicznego 
 
KTÓRY wskaźnik jest bezpośredni?:  

• Uchwalenie ustawy o dostępie do informacji 

• Liczba konsultacji społecznych 

 

 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 

NIE 

TAK 



Niektóre z pośrednich wskaźników mierzą zbyt wysoko… 

Rezultat:  Wzrost wykorzystania ulepszonych 
metod nauczania 

Wskaźnik: Poziom analfabetyzmu 
absolwentów szkół podstawowych 

Bezpośredniość 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 



Bezpośredniość 

Rezultat:  Zwiększenie wykorzystania 
ulepszonych metod nauczania 

Wskaźnik: Liczba przeszkolonych  
nauczycieli 

Niektóre z pośrednich wskaźników mierzą zbyt nisko… 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 



W: liczba gospodarstw rolnych 
stosujących co najmniej jedną metodę  
ulepszonego zarządzania/ 
gospodarowania wodą (dane zebrane  
metodą obserwacji gospodarstw)   

W: % gospodarstw rolnych na obszarze 
docelowym, przeszkolonych przez 
instruktorów na temat gospodarowania 
wodą 

W: % instruktorów, którzy w zadowalający 
sposób potrafią zademonstrować  
4 lub więcej ulepszonych metod 
gospodarowania wodą 

W: Liczba przeszkolonych instruktorów 

Działania planowe: 
Projekt i przeprowadzenie warsztatów nt. 

praktyk gospodarowania wodą 

Rezultat: Poszerzenie odbiorców warsztatów 
nt. praktyk gospodarowania wodą o rolników  

TO 

TO 

Rezultat: Wzrost wiedzy instruktorów 
dotyczącej gospodarki wodą 

TO 

GDY 

Wpływ: Wzrost częstotliwości użytkowania 
ulepszonych metod zarządzania wodą  

w gospodarstwach rolnych 
TO 

Produkty: Przeszkoleni instruktorzy 

GDY 

GDY 

GDY 

Wskaźniki bezpośrednie - przykład 
 
 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 



Który wskaźnik jest najbardziej  bezpośrednim pomiarem rezultatu? 

• Liczba młodzieży z grupy docelowej, która uczestniczy  
w warsztatach umiejętności życia we wspólnocie   

• % młodzieży, który jest w stanie zidentyfikować  
3 lub więcej kwestii krytycznych dla ich wspólnoty lokalnej 

• Liczba młodzieży z grupy docelowej, która jest wolontariuszami  
w programach i działaniach organizacji pozarządowych 

Rezultat: Poszerzenie świadomości młodych ludzi  
na temat kwestii obywatelskich i społecznych 

Bezpośredniość 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 



Który wskaźnik jest bardziej bezpośredni?  
 

Rezultat: 
Wzrost skali odpowiedzialnych zachowań seksualnych 

osób w wieku 15 - 24 lat 

Liczba/procent  młodzieży  
z danego obszaru,  

mających dostęp do usług 
planowania rodziny 

Liczba/procent  młodzieży  
 z danego obszaru, która 

regularnie używa 
nowoczesnych metod 

antykoncepcji 

Wskaźniki 

Wskaźniki bezpośrednie - przykład 
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Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 

• Obiektywne  

• Praktyczne 

• Użyteczne w zarządzaniu 

• Bezpośrednie 

• Atrybutywne 

• Terminowe 

• Adekwatne 

 

Silne wskaźniki efektywności 



Atrybutywność 

Wskaźnik jest atrybutywny, jeśli można go wiarygodnie 

przypisać/powiązać  z prowadzonym programem/polityką 

publiczną  

 

• Wiarygodna atrybucja:  zdolność do wskazania, że 

podejmowane działania mają znaczący wpływ na rezultaty 

wyższego rzędu 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 



Atrybutywność 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 

Przykład  

Rezultat: Niski poziom bezrobocia w województwie 

Mniej atrybutywny wskaźnik: Stopa bezrobocia 

Bardziej atrybutywny wskaźnik: Odsetek uczestników 

programu, którzy uzyskali stałą pracę  



Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 

• Obiektywne  

• Praktyczne 

• Użyteczne w zarządzaniu 

• Bezpośrednie 

• Atrybutywne 

• Terminowe 

• Adekwatne 

 

Silne wskaźniki efektywności 



Wskaźniki terminowe to takie, które są dostatecznie  
często aktualizowane i dostępne, aby być przydatne  
w podejmowaniu decyzji. 
 
Przykład: 
 
Wskaźnik: Procent uczestników szkoleń, którzy faktycznie 
wykorzystują wiedzę i narzędzia prezentowane na szkoleniu 
 
(dane pochodzą z badania przeprowadzanego co pięć lat)   

Terminowość 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 
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Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 

• Obiektywne  

• Praktyczne 

• Użyteczne w zarządzaniu 

• Bezpośrednie 

• Atrybutywne 

• Terminowe 

• Adekwatne 

 

Silne wskaźniki efektywności 



Adekwatne 

Grupa wskaźników jako całość powinna być wystarczająca do 
pomiaru Rezultatu.   

Ile wskaźników w grupie? 
•  Zależy od złożoności rezultatu 
•  Minimalna liczba potrzebna do pomiaru rezultatu 

-  Zbyt wiele wskaźników owocuje przeładowaniem 
informacji 

-  Zbyt mało może wprowadzać w błąd – wyrywkowy obraz 
sytuacji 

 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 



Dezagregacja 

Dezagregacja danych względem cech społecznych i biologicznych 
(płci, wieku, wykształcenia etc) jest często ważna z punktu 
widzenia zarządzania i raportowania.   

Programy lub polityki publiczne często dotyczą kohort (danej 
populacji) lub instytucji w różny sposób. 

 

Przykład: 

Wiedza w jaki sposób młodzi (do 25 roku życia) lub dorośli 
(powyżej 25 roku życia) uczestniczą w programie. 

 Dezagregacja danych pomaga śledzić czy konkretne grupy 
uczestniczą w programie i czerpią z niego korzyści tak jak 
zamierzano.  

 

Wskaźniki, w tym wskaźniki efektywności 



 

Dziękuję za uwagę 
 


