
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWALUACYJNEGO 

ZA ROK 2015 

 

 

Szanowni Państwo, 

Składamy Państwu sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2015. 

Dziękujemy Państwu za całoroczne zaangażowanie, w tym aktywne 

budowanie sukcesu I Ogólnopolskiego Kongresu Ewaluacji, który mamy 

nadzieję powtórzyć na wiosnę 2017! Ogromnie się cieszę z coraz większego 

zainteresowania Towarzystwem wśród nowych utalentowanych członków, i 

większej wiary w wartość zaangażowania wieloletnich członków. Sukcesem 

można także nazwać  tematyczne spotkania nieformalne nazwane Klubem 

Ewaluatora, jakie udaje się zorganizować w Warszawie i mamy nadzieję, że 

pomysł ten podchwycą ewaluatorzy w innych miastach. 

Wszelkie pomysły, podpowiedzi, ale także krytyczne uwagi są nam niezbędne 

do coraz lepszego funkcjonowania! Można je zgłaszać na adres 

pte@pte.org.pl. 

Osobiście dziękuję za wspaniałą szansę rozwoju, jaką mi Państwo dali gdy 

zawierzono mi koordynację prac wraz z niezwykłym składem Zarządu PTE w 

latach 2014-2016 i mocno wierzę w to, że mój następca/następczyni osiągnie 

we współpracy z gronem tak niezwykłych osób jakie tworzą Towarzystwo 

jeszcze więcej dla rozwoju kultury ewaluacyjnej w Polsce. 
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ZARZĄD PTE 2014-2016 

 

 

Skład Zarządu Głównego: 

Weronika Felcis – Prezes Zarządu 
Głównego 

Monika Bartosiewicz-Niziołek – 
Wiceprezes Zarządu Głównego 

Marcin Zarzecki – Wiceprezes 
Zarządu Głównego 

Agnieszka Rudolf – Skarbnik 

Jakub Wróblewski – Sekretarz 

Beata Ciężka – Członek Zarządu 
Głównego 

Krzysztof Piróg – Członek Zarządu 
Głównego 

  

Skład Głównej Komisji 
Rewizyjnej: 

Jarosław Chojecki – Przewodniczący 
Głównej Komisji Rewizyjnej  

Jacek Pokorski – Członek Głównej 
Komisji Rewizyjnej 

Seweryn Krupnik – Członek 
Głównej Komisji Rewizyjnej 

Maciej Szałaj – Członek Głównej 
Komisji Rewizyjnej 

Barbara Przybylska – Członek 
Głównej Komisji Rewizyjnej 
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POWIĘKSZAMY SIĘ 
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NOWI CZŁONKOWIE PTE 

W okresie sprawozdawczym do grona członków PTE dołączyło 15 osób.   

W grudniu 2015 roku Zarząd podjął decyzję o konieczności zweryfikowania 

liczby członków Towarzystwa. 

 

W lutym 2016 roku rozpoczęto trwającą kilka tygodni weryfikację listy 

członków Towarzystwa ze szczególnym naciskiem na kwestię licznych zaległości 

w opłacaniu rocznych składek: 

 25 lutego: pierwszy monit ogólny zawierający prośbę o uregulowanie 

zaległości, 

 10 marca: drugi monit z przypomnieniem kwot i lat, których dotyczyły 

zaległości. 

 

W wyniku weryfikacji 45 osób zrezygnowało lub zostało wykreślonych z listy 

członków na skutek nieuregulowania zaległości. Ok. połowy osób uregulowało 

swoje zaległości. W wyjątkowych sytuacjach – np. znacznej kwoty zaległości i 

trudnej sytuacji – Zarząd zdecydował o rozłożeniu zaległych składek na raty. 
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Pytania do: 

Jakub Wróblewski 

pte@pte.org.pl 
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ZMIENIAMY SIĘ 
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ZMIANY WIZERUNKOWE W PTE 

 

 

 

 

W 2015 r. stworzyliśmy nową stronę internetową odpowiadającą 
dzisiejszym standardom technologicznym i estetycznym.  

Przygotowaliśmy równocześnie folder sponsoringowy dot. 
zarówno Kongresu, jak i Katalogu. 

Wszystkie te działania mają stanowić fundament promocji 
Towarzystwa i rozwoju współpracy z innymi środowiskami, w tym 
z otoczeniem biznesowym, co pozwoli w przyszłości 
popularyzować członkostwo instytucjonalne, będące jednym z 
mechanizmów promowania wysokich standardów ewaluacyjnych. 

Z pewnością podejmowane obecnie działania nie spełniają jeszcze 
wszelkich oczekiwań członków i instytucji zainteresowanych  naszą 
działalnością, ale podejmowane przez Zarząd wysiłki wskazują na 
zrozumienie wagi i roli komunikacji i promocji towarzystwa 
branżowego, jakim jesteśmy. A podejmowane działania mają być 
systematyzowane, utrwalane i upowszechniane. 
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Pytania do: 

Jakub Wróblewski 

pte@pte.org.pl 
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SZKOLIMY (SIĘ) 
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KUŹNIA EWALUACJI (PROJEKT FIO 2015-2016) 

 

 Od 1 czerwca 2015 do 31 maja 2016 przeprowadziliśmy kolejną edycję 

projektu „Kuźnia ewaluacji”. W ramach projektu została stworzona platforma e-

learningowej „Weź kurs na ewaluację” i przeprowadzone kursy e-learningowe 

skierowane do przedstawicieli organizacji wyrównujące poziom ich wiedzy w 

zakresie ewaluacji. Poza tym uczestnicy kursu e-learningowego mogli skorzystać 

z warsztatów, na których przećwiczyli wybrane aspekty procesu ewaluacji. Dla 

10 najbardziej zmotywowanych organizacji przewidziano tutoring prowadzony 

przez doświadczonych ewaluatorów. 

 Organizacje biorące udział w projekcie zyskały współpracowników 

dysponujących praktyczną wiedzą i umiejętnościami w zakresie ewaluacji, którzy 

mogą prowadzić badania ewaluacyjne, umożliwiające im wykazywanie uzyskanych 

efektów, doskonalenie prowadzonych działań/projektów oraz włączanie w ten 

proces społeczności lokalnych/regionalnych. 

 Twarde rezultaty projektu: 

 260 osób zarejestrowanych na platformie e-leraningowej 

 76 osób ukończyło kurs conajmniej na poziomie I; 

 Przeprowadziliśmy 4 warsztaty, w których wzięło udział 48 osób; 

 W dwóch webinariach wzięło udział 12 osób; 

 9 organizacji skorzystało z 232 godzin tutoringu (średnio 25,7 godz. na 

organizację),  

 Powstało 9 raportów ewaluacyjnych w organizacjach biorących udział w 

tutoringu. 
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Pytania do: 

Agnieszka Skowrońska 

agnieskowronska@wp.pl 
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SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PTE 

 

 Wypracowano roboczą wersję zasad współpracy oraz tzw. 

fiszkę szkoleniową (formatkę zawierającą szczegółowe 

informacje nt. planowanych szkoleń) 

 Do grupy zapisało się dotąd 17 osób, które zgłosiły 

kilkanaście propozycji nowych tematów szkoleń 

 W spotkaniu stacjonarnym grupy wzięły udział 2 osoby 

 Opracowano 10 szczegółowych programów szkoleń, które 

miały zostać przetestowane w gronie członków PTE (w 

formie pilotażowej)  

 3 zaplanowane szkolenia nie odbyły się ze względu na zbyt 

małą liczbę chętnych.  

 Planujemy uruchomić je jesienią w formule otwartej (z 

dostępem dla osób z zewnątrz) i na zasadach komercyjnych. 

 W związku z projektem Kuźnia ewaluacji PTE dysponuje 

obecnie platformą do webinariów,  które również jesteśmy 

w stanie prowadzić oraz udostępniać ją członkom PTE. 

 

czerwiec 16 

Pytania można kierować do: 

Monika Bartosiewicz-Niziołek <monika.bartosiewicz-niziolek@pte.org.pl> 
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SZKOŁA LETNIA NA TEMAT METOD 

KONTRFAKTYCZNYCH „PONAD” 

 

W dnia 12-17 września br. Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk 

Publicznych UJ i Idea Rozwoju będą prowadzić po raz 

pierwszy w Polsce szkołę letnią dotyczącą. ewaluacji opartej na 

metodach kontrfaktycznych oceny efektów interwencji i 

ewaluacji opartej na teorii programu. 

 

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne patronuje temu wydarzeniu, 

a część naszych członków będzie ją prowadzić (Rafał Trzciński, 

dr Seweryn Krupnik, Piotr Stronkowski, Jacek Pokorski, 

Weronika Felcis). 

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:  

ideaorg.eu/ponad  

lub 

http://www.ceapp.uj.edu.pl/PONAD  
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Pytania można kierować do: 

Rafał Trzciński <rtrzcinski@gmail.com> 
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PODNOSZENIE STANDARDÓW JAKOŚCI 

EWALUACJI W POLSCE 

 Spotkaliśmy się w gronie osób 

zarządzających projektem dot., 

Standardów jakości ewaluacji w 2008 

roku by ustalić priorytety przyszłych 

działań dot.  ich aktualizacji 

 Stworzyliśmy Grupę Roboczą 

zajmującą się aktualizacją 

Standardów jakości ewaluacji. 

 Grupa ta złożyła wniosek w 

konkursie POWER na Współpracę 

międzynarodową dot. Stworzenia 

Ram Kompetencji Ewaluatora i 

systemu Wzajemnej Recenzji 

Kompetencji. Wyniki konkursu będą 

dostępne w październiku 2016r. 
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Pytania do: 

Weronika Felcis <weronika.felcis@pte.org.pl> 
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ORGANIZUJEMY (SIĘ) 
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I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EWALUACJI  

20-21.10.2015, WARSZAWA, UKSW 

Jest to szczególnie ważne, nowe cykliczne 
wydarzenie PTE. 

Kongres ma być cyklicznym zjazdem 
członków PTE, gdzie mogą swobodnie 
wymieniać się doświadczeniem, nawiązywać 
kontakty, wspólnie analizować i dyskutować 
problemy naszego środowiska.  

Ma to być przede wszystkim przestrzeń 
spotkania, kreatywnej i wspólnej refleksji, a 
nie wszechobecnych wykładów i prelekcji. 

Na wiosnę chcemy przygotować wiele 
różnych sesji - różnych w formie i treści, tak 
by pokazać bogactwo jakim jest 
różnorodność doświadczeń członków PTE. 

Jest stworzony także folder sponsoringowy 
dotyczący łącznie Kongresu i Katalogu PTE 
jako corocznych działań PTE,, którego forma 
została profesjonalnie przygotowana przez 
grafika (chcielibyśmy, aby był to element stały, 
rozsyłany corocznie do firm). 

I Kongres pod względem programowym, 
zaangażowania uczestników, finansowego 
zaplanowania i rozdysponowania środków 
można uznać za sukces biorąc pod uwagę, że 
był precedensem. 

Obecnie należałoby usprawnić komunikację, 
przenieść go do bardziej interakcyjnych sal 
na UKSW i przygotować różnorodny, 
ciekawy program, który będzie obejmował 
także obszary pokrewne ewaluacji, którymi 
zainteresowani są nasi członkowie (couching, 
mentoring, design thinking etc.). W związku z 
tym jesienią należy zacząć intensywnie szukać 
sponsorów wydarzenia. 
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Pytania do: 

Weronika Felcis 

Weronika.felcis@pte.org.pl 
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I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EWALUACJI  

20-21.10.2015, WARSZAWA, UKSW 
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Pytania do: 

Weronika Felcis 

Weronika.felcis@pte.org.pl 
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I Kongres Ewaluacji był ogólnopolskim wydarzeniem skierowanym do szerokiego grona 

odbiorców. Wyznaczyliśmy sobie cel polegający na pobudzeniu do integracji 

myślenia o ewaluacji. Szeroka grupa odbiorców Kongresu sprawiła, że był 

on doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy praktyków, 

trenerów, przedstawicieli firm oraz wszystkich osób zainteresowanych 

wykorzystywaniem ewaluacji w swoich działaniach.  

W trakcie kongresu uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów, uczestnictwa  

w dyskusjach i warsztatach, a także poznania się podczas przerw i koncertu 

połączonego z wieczorem integracyjnym. 



WIECZORY EWALUATORA 
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Pytania do: 

Weronika Felcis 

Weronika.felcis@pte.org.pl 
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W grudniu 2015 roku rozpoczęto cykliczne spotkania Klubu Ewaluatora. Są to 

odbywające się najczęściej raz w miesiącu nieformalne spotkania członków PTE i osób 

interesujących się tematyką ewaluacyjną. Każde ze spotkań ma temat przewodni lecz 

jest on jedynie punktem wyjścia do dyskusji na temat ewaluacji, badań społecznych, 

ogólnej sytuacji i kierunków rozwoju branży. Do tej pory odbyły się cztery spotkania. 

 

 16 maja – temat przewodni: effective altruism w Polsce 

 29 lutego – temat przewodni: ewaluacja, której nikt nie chce - ewaluacja na 

poziomie gminy, LGD 

 25 stycznia – temat przewodni: prognozy rozwoju ewaluacji w 2015 roku 

 16 grudnia 2015 roku – temat przewodni: przyszłość ewaluacji 



XI KONFERENCJA EWALUACYJNA 

28-29.09.2015 KRAKÓW, HOLLIDAY INN 
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. W tym roku po raz pierwszy Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne włączyło się zarówno w 
patronowanie XI Konferencji Ewaluacyjnej, jak i w jego przygotowanie. 

W roku 2015 po raz pierwszy odbyły się trzy równoległe panele trzech organizujących 
instytucji. Panel MIR dotyczył ewaluacji ex-post w okresie 2007-2013 i wniosków na nowy 
okres programowania, panel PARP dotyczył nowinek metodologicznych, a panel PTE 
dotyczył profesjonalizacji zawodu ewaluatora. 

Dzięki naszym wysiłkom udział w konferencji wzięli m.in..: 

Jim Rugh – koordynator Światowych Wydarzeń Międzynarodowego Roku Ewaluacji 
Evalpartners 

(Jim Rugh i Prezes PTE poprowadzą prawdopodobnie warsztaty z real evaluation w 
przeddzień konferencji) 

prof. Helen Simons 

Derek Poate (były prezes UKES) 

Małgorzata Toeplitz-Winiewska (prezes PTP) 

 

Pytania: 

Weronika Felcis 

Weronika.felcis@pte.org.pl 
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CHCEMY  WYDAĆ 
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KATALOG PTE 

 

W zeszłym roku nie udało się 
jeszcze wydać II edycję Katalogu 
PTE. Powstałą jednak jego okładka i 
oferta sponsoringowa Katalogu. 

Chcemy, aby był on przyczynkiem do 
członkostwa instytucjonalnego. 

Chcemy, aby znalazły się w nim: 

analizy polskiego rynku ewaluacji i 
badań dla sektora publicznego,  

komentarze ekspertów i artykuły 
członków honorowych, 

prezentacje oferty polskich firm 
badawczych i ewaluacyjnych, 

trochę historii PTE od członków 
założycieli, 

profile członków PTE. 

Uruchomiona została osobna Grupa 
Robocza zajmująca się katalogiem. 

Uaktualnienie informacji o 
działających na rynku podmiotach i 
diagnozie stanu ewaluacji są 
działaniami planowanymi na kolejny 
rok. 
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Pytania do: 

Jakub Wróblewski  

pte@pte.org.pl  
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POLSKI PRZEGLĄD EWALUACYJNY/ 

POLISH EVALUATION REVIEW 

Do tej pory nie zostało utworzone 

w Polsce żadne czasopismo 

poświęcone pole do refleksji nad 

procesem ewaluacji, a zarazem 

pomost pomiędzy polskim 

środowiskiem ewaluatorów i 

społecznością międzynarodową. 

W czasopiśmie będzie możliwe 

zamieszczanie tekstów w dwóch 

językach: polskim oraz angielskim. 

Dzięki temu będzie mogło być ono 

adresowane zarówno do autora i 

czytelnika krajowego,  

jak i zagranicznego.  

Czasopismo ma być wydawane 

początkowo 2 razy w roku – 

docelowo 4 razy w roku. Tylko w 

formie elektronicznej, na zasadzie 

wolnego dostępu. 

Główną część czasopisma będą 

stanowić artykułu naukowe z 

zakresu ewaluacji. 

W czasopiśmie będzie 

problematyce ewaluacji, które 

stanowiłoby także miejsce na 

recenzje publikacji naukowych  

z zakresu ewaluacji.  
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Pytania do:  

Redaktor naczelny: dr Krzysztof Piróg 

Sekretarz redakcji: Jarosław Kinal 
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 Pismo zostało zarejestrowane oraz 
ustalono jego skład redakcyjny. 
Powstał projekt okładki. 

 Otrzymaliśmy również propozycję 
zawiązania współpracy w tym 
względzie z czeskim i słowackim 
towarzystwami ewaluacyjnymi i 
będziemy z Grupą Wyszehrdzką w 
tym względzie blisko współpracować. 

 



DZIAŁANIA DO PODJĘCIA NA NOWY ROK: 

 

 

 

 Warto powrócić do cyklicznych seminariów 
metodologicznych (będziemy na bieżąco szukać 
instytucji nas goszczących).  

 Kluczowym wyzwaniem dla nowego okresu 
sprawozdawczego będzie wdrożenie członkostwa 
instytucjonalnego w PTE. 

 Należy zmienić i uaktualnić Statut PTE. Wszystkie 
zmiany będą musiały być zaakceptowane przez Walny 
Zjazd.  
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Komentarze do: 

Zarząd PTE 

pte@pte.org.pl  
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Pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
Wszelkie komentarze do 

sprawozdania merytorycznego  
i finansowego prosimy przesyłać na 

adres pte@pte.org.pl 
 

Zarząd PTE 
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