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Wprowadzenie 

Model monitoringu, kontroli i oceny realizacji zadań publicznych. Założenia metodologiczne 

jest jednym z produktów powstałych w ramach projektu Bez barier – wdrożenie standardów współ-

pracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim. Przedsięwzię-

cie to realizowane było od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku na terenie powiatu świdnickiego (wo-

jewództwo lubelskie) przez Stowarzyszenie POSTIS (Lider) i Powiat Świdnicki (Partner). Projekt reali-

zowany był w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sek-

tora, Poddziałania 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Główny cel działań przeprowadzonych w ramach projektu sprowadzał się do poprawy jakości 

współpracy Powiatu Świdnickiego i organizacji pozarządowych (NGO – ang. Non Governmental Orga-

nization) dzięki standaryzacji wspólnych działań w zakresie: 

 tworzenia infrastruktury do wspólnych działań i społecznej aktywności (cel szczegółowy nr 1), 

 stanowienia lokalnej polityki społecznej (cel szczegółowy nr 2), 

 realizacji zadań publicznych (cel szczegółowy nr 3). 

Przygotowanie niniejszej publikacji stanowiło ostatni etap zadania 3 w harmonogramie ww. 

projektu (Realizacja zadań administracji publicznej przez organizacje pozarządowe w powiecie świd-

nickim) i wpisywało się w działania prowadzące do wypracowania celu szczegółowego nr 3. 

Fundamentem Modelu są dokumenty przygotowane we wcześniejszych fazach zadania 3, tj. 

Procedury standaryzacji realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w Powiecie 

Świdnickim oraz Procedury współpracy niefinansowej z NGO w realizacji zadań publicznych. Obie pro-

cedury zostały przygotowane przez przedstawicieli Międzysektorowej Grupy ds. Rozwiązywania Pro-

blemów Społecznych (obejmującej przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Świdniku i NGO działa-

jących na terenie powiatu świdnickiego), a następnie stały się elementem prawa lokalnego dzięki 

zatwierdzeniu w formie uchwały Zarządu Powiatu Świdnickiego. 

Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia w ramach zadania 3 zaplanowano zrealizowanie 

przez NGO (wg wytycznych określonych w ww. Procedurach) co najmniej 1 zadania publicznego  

z wykorzystaniem form finansowych. Niniejszy Model powstał w celu przeprowadzenia (w okresie 

trwałości projektu) kompleksowego monitoringu, kontroli i oceny tego zadania / tych zadań, a na-
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stępnie wykorzystania go do weryfikacji zadań publicznych zlecanych NGO w przyszłości. Wdrożenie 

przedstawionych w opracowaniu wytycznych metodologicznych ma na celu: 

 ocenę stopnia zgodności realizacji zadań publicznych powierzonych NGO z przyjętymi założe-

niami, 

 ocenę stopnia osiągnięcia celów zadań publicznych realizowanych przez NGO, 

 zidentyfikowanie mocnych i słabych stron zadań publicznych realizowanych przez NGO, 

 zidentyfikowanie problemów pojawiających się podczas realizacji zadań publicznych przez 

NGO i przedstawienie propozycji działań usprawniających. 

Model monitoringu, kontroli i oceny realizacji zadań publicznych. Założenia metodologiczne, 

składa się z czterech głównych części. Pierwsza ma charakter teoretyczny i przytoczono w niej defini-

cje pojęć występujących w tytule opracowania (zadanie publiczne, monitoring, kontrola, ocena). 

Część druga zawiera założenia metodologiczne (cele, przedmiot, podmiot, kryteria) każdej formy 

weryfikacji (monitoring, kontrola, ocena) omawianej w Modelu. W części trzeciej założenia metodo-

logiczne zostały przełożone na wykaz konkretnych technik i narzędzi służących do przeprowadzenia 

monitoringu, kontroli i oceny zadania publicznego realizowanego przez NGO. W części czwartej za-

prezentowano formy prezentacji wyników weryfikacji zadań publicznych wraz z przedstawieniem 

proponowanej struktury raportów/protokołów. Publikację zamyka Zakończenie oraz wykaz grafik i 

wykorzystanych źródeł danych. 
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1. Definicje  

1.1. Zadanie publiczne 

Termin zadanie publiczne nie jest zdefiniowany w żadnym przepisie będącym elementem 

polskiego systemu prawnego. Ogólny opis lub szczegółowy wykaz działań, które można uznać za za-

dania publiczne, są dostępne w treści wielu aktów prawnych (głównie ustaw) – w związku z tym moż-

na powiedzieć, że zadanie publiczne to takie, które administracja publiczna (różnego szczebla – także 

samorządowego, w tym np. powiatowego) realizuje na podstawie przepisów różnorakich ustaw. Or-

gany administracji publicznej (w tym jednostki samorządu terytorialnego – JST) mogą realizować za-

dania publiczne samodzielnie (i większości przypadków tak się dzieje) lub zlecać je innym podmiotom 

(w trybie otwartego konkursu ofert), a konkretnie organizacjom pozarządowym (NGO) oraz innym 

uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (osoby prawne i jednostki 

organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych). W warstwie współpracy JST z NGO pierwszo-

rzędnego znaczenia nabiera właśnie pojęcie działalności pożytku publicznego, tj. działalności społecz-

nie użytecznej, która stanowi klucz do możliwości zlecania zadań publicznych podmiotom zewnętrz-

nym. Zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz zasa-

dy prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań pu-

blicznych reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie. Artykuł 5 ww. ustawy mówi: Organy administracji publicznej prowadzą działalność  

w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakre-

su działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowia-

dającym zadaniom tych organów. Z kolei wspomniany w cytacie artykuł 4 wymienia zakres zadań 

publicznych zaliczanych do działalności pożytku publicznego: 

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrów-

nywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wyklu-

czeniem społecznym;  

3) działalność charytatywna;  
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4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  

6) ochrona i promocja zdrowia;  

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  

8) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy;  

9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  

10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  

12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpo-

wszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;  

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;  

15) wypoczynek dzieci i młodzieży;  

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;  

18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;  

19) turystyka i krajoznawstwo;  

20) porządek i bezpieczeństwo publiczne;  

21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;  

22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działania wspomagające rozwój demokracji;  

23) ratownictwo i ochrona ludności;  
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24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za grani-

cą;  

25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;  

26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami;  

27) promocja i organizacja wolontariatu;  

28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;  

29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;  

30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  

31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka;  

32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

1.2. Monitoring 

Monitoring można zdefiniować jako systematyczne gromadzenie informacji na temat realizacji 

zadania w wymiarze rzeczowym (monitoring rzeczowy) i finansowym (monitoring finansowy). Moni-

toring rzeczowy koncentruje się na kontroli zgodności realizacji poszczególnych działań i harmono-

gramu zadania z przyjętymi założeniami i celami. Monitoring finansowy skupia się z kolei na analizie 

wielkości poniesionych kosztów. Monitoring bada więc dwa kluczowe elementy: harmonogram  

i budżet, dzięki czemu możliwa jest ocena postępu działań i ich tempa, a także bieżąca modyfikacja 

planu czasowego i finansowego zadania. Inne cechy kluczowe monitoringu: 

 ciągły – realizacja równoległa z zadaniem (przez cały okres jego trwania); 

 wewnętrzny charakter (prowadzony przez podmiot realizujący zadanie); 

 koncentracja na dokumentacji i produktach; 

 metodologia – wykorzystanie odpowiednich technik i narzędzi (por. podrozdział 3.1.); 

 wyniki w formie raportów (cząstkowych/okresowych i końcowego); 
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 źródło danych do ewaluacji (często). 

Monitoring ujęty w niniejszym Modelu ma postać kontroli wewnętrznej, tj. w założeniu powi-

nien być realizowany przez organizację pozarządową, której JST zleciło zadanie publiczne. Narzędzia 

przygotowane w celu realizacji monitoringu oraz dane zebrane w jego trakcie będą więc miały zasto-

sowanie głównie wewnętrzne (zaspokojenie potrzeb informacyjnych NGO związanych z prowadzoną 

działalnością, pozyskanie danych do ewaluacji zadania – jeżeli będzie miała postać wewnętrzną). Jed-

nocześnie będą one podstawą do opracowania dokumentacji wymaganej przez JST (sprawozdania 

częściowe/końcowe, dokumenty sprawdzane w toku kontroli, dane na potrzeby ewaluacji – jeżeli 

będzie miała postać zewnętrzną). 

 

1.3. Kontrola 

Kontrolę można zdefiniować jako weryfikację danego zadania pod kątem finansowo-prawnym 

(prawidłowość wydatkowania środków według właściwych przepisów). Ponadto przedmiotem kon-

troli mogą być sposób i struktura zarządzania zadaniem. Kontrola ma na celu porównanie stanu fak-

tycznego ze stanem wymaganym, określenie rodzaju i zakresu nieprawidłowości oraz przekazanie 

wyników odpowiedniemu podmiotowi (najczęściej finansującemu zadanie). Inne cechy kluczowe 

kontroli: 

 punktowa – realizowana w wybranym momencie wdrażania zadania i/lub po jego zakończe-

niu; 

 zewnętrzny charakter (prowadzona przez podmiot finansujący zadanie lub instytucję, której 

podmiot finansujący zlecił kontrolę); 

 koncentracja na dokumentacji; 

 metodologia – wykorzystanie odpowiednich technik i narzędzi (por. podrozdział 3.2.); 

 wyniki w formie protokołów; 

 źródło danych do ewaluacji (rzadko). 
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Kontrola ujęta w niniejszym Modelu rozumiana jest jako kontrola zewnętrzna (w odróżnieniu 

od kontroli wewnętrznej, czyli monitoringu), tj. realizowana przez przedstawicieli JST finansującej 

realizację zleconego zadania publicznego. 

 

1.4. Ocena (ewaluacja) 

Ewaluacja jest to proces oceny przebiegu i wartości efektów zadania, dokonywany w oparciu  

o przyjęte kryteria (najczęściej: trafność, efektywność, skuteczność, trwałość), na podstawie informa-

cji zebranych w toku odpowiednich prac badawczych (zastosowanie metod i technik badań społecz-

nych). Ewaluacja koncentruje się na adresatach działań (podmiot badań) i samych działaniach 

(przedmiot badań), dzięki czemu możliwe są weryfikacja skuteczności zadania, a także sformułowanie 

propozycji modyfikacji działań (rekomendacje), tak aby w przyszłości były one bardziej użyteczne z 

punktu widzenia grupy docelowej. Inne cechy kluczowe ewaluacji: 

 punktowa/ciągła – realizowana w ustalonych momentach wdrażania zadania (przed rozpo-

częciem / na wstępie, w środku, na zakończenie / po zakończeniu) lub przez cały czas jego 

trwania; 

 zewnętrzny (prowadzona przez podmiot niezwiązany z realizacją i finansowaniem zadania) 

lub wewnętrzny (prowadzona przez podmiot realizujący i/lub finansujący zadanie) charakter; 

 koncentracja na grupie docelowej (adresatach) zadania i działaniach; 

 metodologia – wykorzystanie odpowiednich technik i narzędzi (por. podrozdział 3.3.); 

 wykorzystanie danych pochodzących z monitoringu (często) i kontroli (rzadko); 

 wyniki w formie raportów. 

Ewaluacja ujęta w niniejszym Modelu nie jest predefiniowana jako zewnętrzna lub we-

wnętrzna. Postać oceny, jaką należy zastosować, powinna być uzgodniona między NGO a JST, a jako 

czynniki decydujące należy wskazać: zakres, budżet i czas trwania zadania (im wyższa wartość tych 

ograniczeń, tym bardziej należy skłaniać się ku ocenie zewnętrznej). W tym miejscu należy zauważyć, 

że ewaluacja zadania prowadzona zarówno przez NGO, jak i przez JST, to w obu przypadkach ewalu-

acja wewnętrzna (każdy z podmiotów jest powiązany rzeczowo i finansowo z przedmiotem oceny). 
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Ewaluacja zewnętrzna będzie miała miejsce dopiero wówczas, gdy zostanie powierzona podmiotowi 

niezależnemu od danego NGO i JST. Ta wersja oceny cechuje się największą obiektywnością, ale jed-

nocześnie jest najbardziej kosztochłonna (co stanowi główny czynnik przemawiający za wyborem 

oceny wewnętrznej). 

Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej uwarunkowania oraz model kontroli zewnętrznej 

przyjęty na potrzeby niniejszego opracowania, zaleca się powierzenie prowadzenia ewaluacji pod-

miotowi realizującemu zadanie. Taka konstrukcja oceny jest korzystna z punktu widzenia NGO (sku-

teczniejsze wykorzystanie danych z monitoringu, możliwość powiązania narzędzi monitoringowych  

i ewaluacyjnych) oraz JST (możliwość zestawiania wyników ewaluacji z wynikami kontroli, która ce-

chuje się częściowo zbieżnymi kryteriami i podmiotem). 

Zaproponowane w niniejszym Modelu: cele, kryteria, przedmiot i podmiot, techniki i narzę-

dzia badawcze w zakresie ewaluacji mają charakter uniwersalny i są odpowiednie zarówno dla oceny 

wewnętrznej (prowadzonej przez NGO lub JST), jak i w pełni zewnętrznej. 
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2. Założenia metodologiczne 

2.1. Cele monitoringu, kontroli i oceny  

Głównym celem monitoringu jest zapewnienie zgodności realizacji zadania z założeniami za-

wartymi we właściwych dokumentach (oferta realizacji zadania publicznego, umowa wsparcia / po-

wierzenia realizacji zadania publicznego).  

Cele szczegółowe monitoringu: 

 pomiar postępu rzeczowego i finansowego, sprawdzenie, czy wszystkie zaplanowane w ra-

mach zadania czynności przebiegają zgodnie z planem czasowym (harmonogramem) i finan-

sowym (budżetem) – dane uzyskane w wyniku realizacji tego celu zaspokajają potrzebę pro-

wadzenia kontroli wewnętrznej zadania i mogą być wykorzystane podczas kontroli zewnętrz-

nej; 

 opracowanie raportów (okresowych, końcowych) prezentujących postęp rzeczowy i finanso-

wy – dokumenty uzyskane w wyniku realizacji tego celu zaspokajają potrzebę prowadzenia 

sprawozdawczości (częściowej/końcowej) przebiegu zadania dla podmiotu finansującego za-

danie oraz własne potrzeby informacyjne NGO; 

 utrzymywanie wysokiej jakości wdrażania zadania, rozumianej jako dopasowanie efektów do 

potrzeb odbiorców i uzyskanie tychże efektów dzięki realizacji zadania zgodnie z przyjętymi 

standardami / dobrymi praktykami – osiągnięcie tego celu zaspokaja potrzebę zarządzania 

jakością zadania; 

 wspomaganie przebiegu informacji i procesu podejmowania decyzji w ramach zarządzania 

zadaniem (w tym identyfikacja i redukcja potencjalnych/zmaterializowanych ryzyk) – realiza-

cja tego celu zaspokaja potrzebę wspomagania zarządzania zmianą w ramach zadania; 

 dostarczenie (okresowych i końcowych) danych na potrzeby oceny – realizacja tego celu za-

spokaja potrzebę wspomagania ewaluacji zadania (wewnętrznej lub zewnętrznej). 

*** 
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Głównym celem kontroli jest weryfikacja prawidłowości realizacji zadania w stosunku do za-

pisów przedstawionych przez podmiot je wdrażający (NGO) w ofercie realizacji zadania publicznego  

i w umowie wsparcia/powierzenia realizacji zadania publicznego. 

Cele szczegółowe kontroli: 

 weryfikacja postępu rzeczowego i finansowego, sprawdzenie, czy wszystkie zaplanowane  

w ramach zadania czynności przebiegają zgodnie z planem czasowym (harmonogramem)  

i finansowym (budżetem); 

 weryfikacja sposobu wydatkowania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. 

*** 

Głównym celem oceny (ewaluacji) zadania jest przeprowadzenie wszechstronnej oceny prze-

biegu i rezultatów zadania publicznego.  

Cele szczegółowe oceny (ewaluacji): 

 ocena stopnia, w jakim cele zadania i działania (z)realizowane w jego ramach odpowiadają 

potrzebom JST i bezpośrednim adresatom zadania; 

 ocena stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów/celów zadania; 

 ocena stosunku nakładów na realizację zadania do uzyskanych rezultatów; 

 ocena utrzymania się efektów realizacji zadania po jego zakończeniu; 

 identyfikacja mocnych i słabych stron zadania; 

 identyfikacja barier i problemów związanych z realizacją zadania – sformułowanie rekomen-

dacji do wykorzystania w przyszłości. 
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2.2. Przedmiot monitoringu, kontroli i oceny (zakres do-

kumentacji) 

Zgodnie z definicją przedstawioną w podrozdziale 1.2. monitoring koncentruje się na rzeczo-

wym i finansowym wymiarze zadania. W związku z powyższym przedmiotem monitoringu powinna 

być dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego odnoszącą się do obu ww. warstw.  

Monitoring rzeczowy: 

 oferta realizacji zadania złożona w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez JST; 

 umowa dotycząca wsparcia/powierzenia realizacji zadania; 

 sprawozdania z realizacji poszczególnych elementów zadania / sprawozdania okresowe doty-

czące określonego wycinka czasowego realizacji zadania (np. comiesięczne); 

 sprawozdania wykonawców poszczególnych elementów zadania (członków kadry NGO, ze-

wnętrznych wykonawców); 

 karty pracy osób zaangażowanych w realizację (elementów) zadania; 

 dokumenty obrazujące doświadczenie i kwalifikacje zewnętrznych wykonawców elementów 

zadania; 

 dokumenty rekrutacyjne, listy obecności, dzienniki zajęć, wykazy/rejestry wyda-

nych/rozdystrybuowanych materiałów; 

 (wcześniejsze) raporty okresowe z monitoringu; 

 (wcześniejsze) sprawozdania częściowe z wykonania zadania. 

Monitoring finansowy: 

 dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa związane z dystrybuowaniem środ-

ków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 

 dokumentacja obrazująca procedurę i przebieg udzielania zamówień finansowanych ze środ-

ków publicznych przyznanych na realizację zadania; 

 umowy między NGO a zewnętrznymi wykonawcami (elementów) zadania publicznego 

(umowy o pracę, umowy cywilnoprawne). 
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*** 

Jak już wspomniano w niniejszym opracowaniu (podrozdział 2.1.), jednym z celów szczegóło-

wych monitorowania zadania publicznego jest pozyskanie danych na potrzeby prowadzenia kontroli 

wewnętrznej, które mogą być następnie wykorzystane przy kontroli zewnętrznej. W związku z po-

wyższym zakres przedmiotowy kontroli zewnętrznej powinien obejmować analogiczny zestaw do-

kumentacji związanej z merytoryczną i finansową stroną realizacji zadania. 

*** 

W odróżnieniu od monitoringu i kontroli badania i analizy ewaluacyjne powinny skupić się nie 

na dokumentacji projektowej, ale na konkretnych działaniach realizowanych w ramach zadania  

i adresatach (odbiorcach) tych prac. Przedmiotem oceny w pierwszej kolejności powinny być więc: 

 opinie adresatów działań prowadzonych w ramach zadania – zebrane za pośrednictwem an-

kiet, kwestionariuszy lub wywiadów; 

 opinie podmiotu finansującego zadania (osoby rozstrzygające konkurs na realizację zadania 

publicznego, osoby prowadzące kontrolę ze strony JST) – zebrane za pośrednictwem ankiet, 

kwestionariuszy lub wywiadów; 

 opinie podmiotu realizującego zadanie (osoby koordynujące prace dofinansowane ze środ-

ków publicznych, osoby prowadzące monitoring zadania) – zebrane za pośrednictwem an-

kiet, kwestionariuszy lub wywiadów. 

Aby uzyskać tło dla ocen i opinii ww. grup respondentów, prowadzący ewaluację muszą rów-

nież zapoznać się z dokumentacją dotyczącą zadania – przede wszystkim z: 

 ofertą realizacji zadania złożoną w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez JST; 

 umową dotyczącą wsparcia/powierzenia realizacji zadania; 

 dokumentami rekrutacyjnymi, listami obecności, dziennikami zajęć, wykazami/rejestrami 

wydanych/rozdystrybuowanych materiałów; 

 protokołem/protokołami z kontroli; 

 raportami okresowymi i końcowymi z monitoringu; 

 sprawozdaniami częściowymi/końcowymi z wykonania zadania. 
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2.3. Podmiot monitoringu, kontroli i oceny 

Przedstawione w rozdziale 1. niniejszego raportu definicje monitoringu i kontroli oraz zakres 

przedmiotowy tych dwóch procesów określony w podrozdziale 2.2. wpływają na brak możliwości 

jasnego określenia i uszczegóławiania podmiotu monitoringu i kontroli zadania publicznego (w tych 

dwóch przypadkach można przyjąć, że mamy do czynienia wyłącznie z przedmiotem). Inna sytuacja 

występuje w przypadku ewaluacji, gdzie obok zapoznania się z dokumentacją związaną z przygoto-

waniem, realizacją i rezultatami zadania publicznego należy zebrać i opracować oceny i opinie róż-

nych grup osób związanych z danym przedsięwzięciem. Tak więc do podmiotu oceny możemy zali-

czyć: 

 przedstawicieli JST zlecających realizację zadania publicznego (np. oceniających wnioski zło-

żone przez organizacje pozarządowe i kontrolujących sposób realizacji zadania); 

 przedstawicieli organizacji pozarządowej realizującej zadanie publiczne (np. kierownictwo or-

ganizacji, koordynator zadania, osoba prowadząca monitoring); 

 mieszkańców (danej jednostki samorządu terytorialnego) będących bezpośrednimi lub po-

średnimi beneficjentami (odbiorcami) działań wdrażanych w ramach realizacji zadania pu-

blicznego. 

 

2.4. Kryteria monitoringu, kontroli i oceny 

Nie wyróżnia się kryteriów charakterystycznych dla procesu monitoringu – w zależności od 

przyjętego zakresu przedmiotowego monitoringu można zastosować część kryteriów przypisanych do 

ewaluacji (monitoring jako źródło danych do ewaluacji): 

 efektywność – pozwala na ocenę stosunku poniesionych w ramach realizacji zleconego zada-

nia publicznego kosztów do uzyskanych rezultatów/produktów; 

 skuteczność – powala na ocenę stopnia osiągnięcia celów zleconego zadania publicznego, 

zdefiniowanych w treści umowy; 

 użyteczność – pozwala na ocenę wpływu realizacji zleconego zadania publicznego na zaspo-

kojenie potrzeb i rozwiązanie/ograniczenie problemów JST (lokalnej społeczności). 
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Kryteria kontroli zadania publicznego: 

 stan realizacji – pozwala na diagnozę postępu rzeczowego i finansowego zadania publicznego 

w okresie objętym kontrolą (ustalenie stanu faktycznego); 

 efektywność – pozwala na ocenę stosunku poniesionych w ramach realizacji zadania publicz-

nego kosztów do uzyskanych rezultatów/produktów; 

 rzetelność – pozwala na ocenę zgodności działań w ramach zadania publicznego z zapisami 

umowy oraz ocenę terminowości wykonania zadania publicznego; 

 jakość – pozwala na ocenę zgodności wykonania zadania publicznego z obowiązującymi stan-

dardami i dobrymi praktykami w zakresie realizacji zadań/usług publicznych; 

 prawidłowość wykorzystania środków finansowych – pozwala na ocenę zgodności sposobu 

wydatkowania publicznych środków finansowych otrzymanych na realizację zadania z ich 

przeznaczeniem określonym w umowie. 

Kryteria oceny (ewaluacji) zadania publicznego: 

 trafność – pozwala na ocenę stopnia dopasowania celów zadania publicznego do potrzeb  

i problemów JST (lokalnej społeczności); 

 efektywność – pozwala na ocenę stosunku poniesionych w ramach realizacji zadania publicz-

nego kosztów do uzyskanych rezultatów/produktów; 

 skuteczność – powala na ocenę stopnia osiągnięcia celów zadania publicznego, zdefiniowa-

nych w treści umowy; 

 użyteczność – pozwala na ocenę wpływu realizacji zadania publicznego na zaspokojenie po-

trzeb i rozwiązania/ograniczenie problemów JST (lokalnej społeczności); 

 trwałość – pozwala na ocenę tego, czy rezultaty realizacji zadania publicznego będą widoczne 

po zakończeniu jego realizacji. 
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2.5. Monitoring, kontrola i ocena – zależności czasowe 

Definiując na wstępie niniejszego opracowania pojęcia monitoringu, kontroli i oceny, w ra-

mach cech charakterystycznych tych procesów zarysowano możliwe momenty ich realizacji. Najbar-

dziej klarownie sytuacja wygląda w zakresie monitoringu, który jest zawsze procesem ciągłym reali-

zowanym przez cały okres wdrażania zadania. W przypadku kontroli termin jej realizacji regulują 

przepisy prawne – może ona być przeprowadzona w toku realizacji zadania (w dowolnym momencie) 

lub po jego zakończeniu (w ciągu 5 lat od zamknięcia – taki jest też wymagany okres przechowywania 

dokumentacji związanej z wdrażaniem zadania). Z kolei w przypadku oceny ze względu na moment 

realizacji wyróżnia się: 

 ewaluację ex-ante – przed rozpoczęciem zadania / na wstępie realizacji zadania; 

 ewaluację mid-term – w połowie czasu realizacji zadania; 

 ewaluację ex-post – po zakończeniu zadania / w końcowej fazie realizacji zadania; 

 ewaluację on-going – realizowaną przez cały okres wdrażania zadania. 

Zależność między terminami realizacji monitoringu, kontroli i oceny prezentuje  

rysunek 1. 

RYSUNEK 1. ZALEŻNOŚCI CZASOWE MIĘDZY MONITORINGIEM, KONTROLĄ I OCENĄ – MODEL LITERATUROWY 

    
WDRAŻANIE ZADANIA PUBLICZNEGO 

 

 

  
Monitoring 

 

 

      
 Kontrola 
 

     
Kontrola   Kontrola 

  
Ewaluacja on-going 

 

 

Ewaluacja ex-
ante 

     
Ewaluacja 
mid-term 

 
 

   
 

Ewaluacja ex-post 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Kierzkowski, Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charak-
terze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002. 
 

Aby zrealizować cele i wypełnić kryteria przypisane przez niniejszy Model do procesu monito-

rowania, należy go prowadzić przez cały okres realizacji zleconego zadania publicznego i podsumo-

wywać w formie raportów okresowych i raportu końcowego.  
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Z kolei aby zrealizować cele i wypełnić kryteria przypisane przez niniejszy Model do procesu 

kontroli, zaleca się (zob. rysunek 2.): 

 przeprowadzenie kontroli co najmniej dwukrotnie – pierwsza powinna mieć miejsce w toku 

realizacji zadania (wykorzystanie danych zebranych do momentu przeprowadzenia kontroli  

w procesie monitorowania oraz w ramach ewaluacji on-going), a druga po jego zakończeniu 

(wykorzystanie danych zebranych w pełnym procesie monitorowania oraz w ramach ewalu-

acji ex-post); 

 rezygnację z ewaluacji ex-ante (zastępuje ją pozytywna weryfikacja oferty realizacji zadania 

publicznego przez wyznaczonych przedstawicieli JST); 

 rezygnację z ewaluacji mid-term (zastępuje ją ewaluacja on-going prowadzona równolegle do 

monitoringu); 

 przeprowadzenie ewaluacji on-going – w celu bieżącego gromadzenia danych, w szczególno-

ści ocen i opinii adresatów działań prowadzonych w toku zadania (zebranie tych danych  

w końcowej fazie zadania może być utrudnione lub wręcz niemożliwe); 

 przeprowadzenie ewaluacji ex-post – podsumowanie danych zebranych w toku procesu mo-

nitorowania i ewaluacji on-going uzupełnione dodatkowymi danymi (ankietami, wywiadami, 

kwestionariuszami o charakterze podsumowującym).  

RYSUNEK 2. ZALEŻNOŚCI CZASOWE MIĘDZY MONITORINGIEM, KONTROLĄ I OCENĄ – MODEL ZALECANY 

    
WDRAŻANIE ZADANIA PUBLICZNEGO 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Kierzkowski, Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charak-
terze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002. 
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3. Techniki i narzędzia 

3.1. Narzędzia i techniki pozwalające określić stan realiza-

cji zadania publicznego w różnych momentach czasowych 

(monitoring i kontrola) 

Systematyczne gromadzenie informacji na temat realizacji zadania wymaga zastosowania sze-

regu narzędzi. W przypadku monitoringu zadania publicznego możemy wyróżnić trzy grupy narzędzi 

monitoringowych. Pierwszą tworzą ogólna dokumentacja (tworzona w oparciu o treść oferty realiza-

cji zadania) oraz szablony sprawozdań (narzucone przepisami prawnymi i treścią umowy między NGO 

a JST). Ogólna dokumentacja zadania to zestaw narzędzi służących zarówno do monitoringu  

w wymiarze rzeczowym, jak i finansowym. Druga grupa to dokumentacja, którą można ogólnie okre-

ślić mianem kwestionariuszy – służąca przede wszystkim do monitorowania postępu rzeczowego 

zadania. Z kolei trzecia grupa narzędzi to arkusze kalkulacyjne umożliwiające bieżące śledzenie prze-

biegu finansowego zadania (monitoring finansowy). Poniżej uszczegółowiono zestaw narzędzi moni-

toringowych przyporządkowanych do każdej z wyróżnionych grup, które NGO może zastosować w 

procesie monitorowania realizacji zadania publicznego. 

Ogólna dokumentacja zadania oraz szablony raportowania/sprawozdawczości (monitoring rzeczo-

wy i finansowy): 

 oferta realizacji zadania; 

 umowa wsparcia/powierzenia realizacji zadania; 

 struktura organizacyjna realizacji zadania; 

 struktura kadrowa/personalna realizacji zadania; 

 struktura działań w ramach realizacji zadania; 

 opis adresatów/beneficjentów realizacji zadania (szczegółowość opisu uzależniona od cha-

rakterystyki zadania i dostępnych danych); 

 wykaz celów i rezultatów realizacji zadania; 
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 matryca logiczna zadania obrazująca zależności między działaniami, celami i rezultatami; 

 harmonogram projektu (w postaci wykresu Gantta); 

 szczegółowy budżet zadania; 

 szablon raportu monitoringowego (okresowego i końcowego); 

 szablon sprawozdania częściowego/końcowego; 

 terminarz przygotowania okresowych raportów monitoringowych i sprawozdań częściowych. 

Kwestionariusze (monitoring rzeczowy): 

 kwestionariusze/formularze rekrutacyjne; 

 CV; 

 listy obecności; 

 karty pracy; 

 dzienniki; 

 zestawienia, wykazy, rejestry; 

 sprawozdania cząstkowe/okresowe; 

 testy; 

 ankiety. 

Ankiety są narzędziami badawczymi charakterystycznymi dla procesu ewaluacji. Włączenie ich 

w zakres kwestionariuszy monitoringu rzeczowego obrazuje powiązanie procesu monitoringu i ewa-

luacji nie tylko w wymiarze wykorzystania danych, ale również w wymiarze stricte realizacyjnym. 

Proces ewaluacji można tak zaplanować, aby przebiegał równolegle do monitorowania (ewaluacja 

on-going) – dzięki temu przy wypełnianiu narzędzi monitorowania możliwe jest również dokonanie 

oceny wybranego wycinka czasowego / elementu merytorycznego zadania, poprzez ankietę ewalu-

acyjną lub udokumentowanie (opisanie) obserwacji przebiegu określonego fragmentu zadania. 
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Arkusze kalkulacyjne (monitoring finansowy): 

 arkusze przedstawiające zakładany (pierwotny) szczegółowy budżet zadania; 

 arkusze przedstawiające faktyczny (realizowany) szczegółowy budżet zadania (w podziale na 

przyjęte jednostki czasowe i w formie zbiorczej); 

 arkusze przedstawiające kategorie wydatków (w przyjętych jednostkach czasowych i w for-

mie zbiorczej); 

 arkusze przedstawiające plan otrzymywania środków publicznych (transz dotacji) i ich wydat-

kowania; 

 dokumentacja finansowo-księgowa (faktury, rachunki, umowy, wyciągi z konta bankowego 

obsługującego budżet zadania). 

W przypadku zewnętrznej kontroli dokonywanej przez przedstawicieli JST w zakresie ustalenia 

stanu realizacji zadania powinni oni zapoznać się z każdym z ww. rodzajów dokumentów/narzędzi 

monitoringowych. Jedynym narzędziem własnym, jakim muszą dysponować osoby kontrolujące, jest 

gotowy do wypełnienia szablon protokołu pokontrolnego. 

 

3.2. Narzędzia i techniki pozwalające określić prawidło-

wość wykorzystania środków otrzymanych na realizację 

zadania publicznego (monitoring i kontrola) 

Na potrzeby wewnętrznej oceny prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na re-

alizację zadania publicznego NGO powinna zastosować narzędzia przypisane w poprzednim rozdziale 

do monitoringu finansowego – ze szczególnym naciskiem na dokumentację finansowo-księgową. 

Dodatkowo należy wykorzystać dokumentację obrazującą procedury i przebieg udzielania zamówień 

finansowanych ze środków publicznych przyznanych na realizację zadania (jeżeli taka sytuacja miała 

miejsce). 
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Z kolei w przypadku zewnętrznej kontroli, dokonywanej przez przedstawicieli JST w zakresie 

weryfikacji prawidłowości wykorzystania powierzonych NGO środków, również konieczne jest zasto-

sowanie dokumentacji finansowo-księgowej / ewidencji księgowej prowadzonej przez realizatora 

zadania publicznego, a także: 

 oferty realizacji zadania; 

 umowy wsparcia/powierzenia realizacji zadania; 

 szczegółowego budżetu zadania; 

 szablonu protokołu pokontrolnego. 

 

3.3. Narzędzia i techniki służące określeniu efektywności, 

rzetelności i jakości realizacji zadania publicznego 

(kontrola i ocena) 

Z uwagi na fakt, że część przyjętych w niniejszym Modelu kryteriów kontroli i oceny pokrywa 

się lub obszar ich zainteresowania jest zbliżony, narzędzia i techniki służące do określenia efektywno-

ści, rzetelności i jakości realizacji zadania publicznego mogą być wykorzystane w obu procedurach 

weryfikacyjnych. Zaproponowany Model zakłada też, że kontrola jest odrębnym procesem od oceny 

(ewaluacji), w związku z czym należy przyjąć, iż podmiot kontrolujący nie stosuje poniższych narzędzi 

w toku kontroli, a jedynie wykorzystuje wyniki wcześniejszych badań ewaluacyjnych w celu adekwat-

nego uzupełnienia protokołu (bez względu na fakt, czy badania ewaluacyjne realizowali przedstawi-

ciele danego NGO czy JST). 

Jak już zostało zaznaczone w rozdziale poświęconym kluczowym definicjom, ewaluacja jest 

procesem badawczym, w ramach którego znajdują zastosowanie metody i techniki badań społecz-

nych. Wyróżnia się dwie podstawowe grupy metod badań społecznych: 

 ilościowe – badania realizowane z wykorzystaniem metod ilościowych pozwalają odpowie-

dzieć na pytania: kto?, co?, ile?; przeprowadzane na całej populacji (np. bezpośredni adresaci 

działań w ramach zadania publicznego) lub reprezentatywnej próbie osób wywodzących się  

z populacji (np. część bezpośrednich adresatów działań w ramach zadania publicznego lub 
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część pośrednich adresatów działań w ramach zadania publicznego – próba mieszkańców da-

nej jednostki samorządu terytorialnego), umożliwiające uogólnienie wyników na całą popula-

cję; dane zebrane z zastosowaniem metod ilościowych poddaje się analizie ilościowej, tj. wy-

korzystującej miary statystyczne (np. częstości, odsetki, średnie); 

 jakościowe – badania realizowane z wykorzystaniem metod jakościowych pozwalają odpo-

wiedzieć na pytania: jak?, dlaczego?; przeprowadzane na niewielkich niereprezentatywnych 

próbach (wybrani przedstawiciele różnych populacji, grup, np. reprezentanci adresatów dzia-

łań prowadzonych w ramach zadania publicznego, przedstawiciele NGO, przedstawiciele JST), 

umożliwiające pogłębienie wiedzy o konkretnych zjawiskach lub sytuacjach; dane zebrane z 

zastosowaniem metod jakościowych poddaje się analizie jakościowej (niestatystycznej), ma-

jącej na celu wyjaśnienie określonych zjawisk, sytuacji, postaw. 

Metodologia badań społecznych do każdego z zarysowanych powyżej rodzajów metod przypi-

suje konkretne techniki badawcze i narzędzia pozyskiwania danych. 

Metody ilościowe: do metod ilościowych zaliczamy wszelkie techniki wykorzystujące jako narzędzie 

badawcze ankietę/kwestionariusz ankiety. W ramach ewaluacji przebiegu i efektów zadania publicz-

nego warto zastosować: 

 ankiety bezpośrednie – ankiety wypełniane samodzielnie przez respondentów w dowolnym 

miejscu i czasie i zwracane po wypełnieniu do podmiotu prowadzącego ewaluację – mogą 

mieć zarówno formę tradycyjną (papierową) rozdawaną przez osobę prowadzącą badanie, 

jak i elektroniczną (np. rozsyłane za pośrednictwem poczty e-mail); 

 ankiety audytoryjne – ankiety wypełniane samodzielnie przez grupę respondentów znajdują-

cych się w tym samym czasie w tym samym miejscu (np. w sali szkoleniowej, konferencyjnej, 

klasie), ankiety są rozdawane i zbierane po wypełnieniu przez osobę prowadzącą badanie; 

 wywiady kwestionariuszowe – kwestionariusz ankiety wypełniany jest przez ankietera, który 

zapisuje odpowiedzi udzielone przez respondenta na zadane pytania; badanie może zostać 

zrealizowane w dowolnym miejscu i czasie. 
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Metody jakościowe: do metod jakościowych zaliczamy wszelkie techniki wykorzystujące jako narzę-

dzie scenariusz wywiadu. W ramach ewaluacji przebiegu i efektów zadania publicznego warto zasto-

sować: 

 indywidualne wywiady pogłębione – wywiady prowadzone przez moderatora na podstawie 

scenariusza (zawierającego ogólne pytania określające zakres informacji, jakie chce pozyskać 

osoba prowadząca badanie) wyłącznie z jednym respondentem, który przedstawia odpowie-

dzi na zadane pytania; badanie może być zrealizowane w dowolnym miejscu i czasie; w celu 

udokumentowania informacji pozyskanych w toku wywiadu zaleca się jego nagranie; 

 zogniskowane wywiady grupowe – wywiady prowadzone przez moderatora na podstawie 

scenariusza (zawierającego ogólne pytania określające zakres informacji, jakie chce pozyskać 

osoba prowadząca badanie) z kilkoma respondentami jednocześnie, którzy przedstawiają 

odpowiedzi na zadane pytania oraz dyskutują ze sobą w zakresie tematyki wywiadu (od 4 do 

10 osób); badanie może zostać zrealizowane w dowolnym miejscu i czasie; w celu udoku-

mentowania informacji pozyskanych w toku wywiadu zaleca się jego nagranie. 

Wszystkie ww. techniki badawcze (szczególnie ankietowe) dzięki konstrukcji narzędzi powinny 

zapewnić anonimowość respondentów. 

Techniką badawczą, którą możemy zaliczyć zarówno do metod ilościowych, jak i jakościowych, 

jest tzw. analiza desk research, czyli analiza danych zastanych. Powinna mieć ona powszechne zasto-

sowanie w ramach ewaluacji zadania publicznego, gdyż to w oparciu o nią pozyskuje się i analizuje 

dane z monitoringu. Analiza danych zastanych może mieć zarówno charakter ilościowy (np. wykorzy-

stanie danych dotyczących liczebności beneficjentów oraz danych obrazujących budżet zadania), jak  

i jakościowy (analiza opisu postępu rzeczowego, analiza sprawozdań cząstkowych, dzienników itp.). 

Optymalną sytuacją dla zapewniania wysokiej jakości badań społecznych (w tym ewaluacji) jest 

zastosowanie tzw. triangulacji metod, czyli wykorzystania w ramach jednego badania różnych metod 

i technik badawczych. Szeroka triangulacja (a szczególnie włączenie technik jakościowych) wiąże się 

ze zwiększeniem kosztów przeprowadzenia oceny zadania i czasu potrzebnego na jej wykonanie 

(przygotowanie, wykonanie i podsumowanie badania). W związku z tym na rysunku 3. zaprezento-

wano różne warianty przeprowadzenia ewaluacji zadania publicznego uwzględniające takie kryteria 

jak: 
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 zastosowane metody; 

 zastosowane techniki; 

 spełnienie wymogu triangulacji; 

 koszt (w ujęciu opisowym, uwzględniającym koszty finansowe i czasowe). 

RYSUNEK 3. WARIANTY EWALUACJI ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANE TECHNIKI 

Wariant Metody Techniki Triangulacja Koszt 
1. ilościowe/jakościowe  desk research nie bardzo niski 

2. ilościowe/jakościowe 
 desk research 
 ankieta bezpośrednia i/lub 

ankieta audytoryjna 
tak niski 

3. ilościowe/jakościowe 

 desk research 
 ankieta bezpośrednia i/lub 

ankieta audytoryjna 
 indywidualny wywiad po-

głębiony 

tak wysoki 

4. ilościowe/jakościowe 

 desk research 
 ankieta bezpośrednia i/lub 

ankieta audytoryjna 
 indywidualny wywiad po-

głębiony 
 zogniskowany wywiad gru-

powy 

tak bardzo wysoki 

Źródło: opracowanie własne. 
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4. Prezentacja rezultatów 

4.1. Raport monitoringowy 

Standardową formą relacjonowania wyników monitoringu rzeczowego i finansowego jest ra-

port (okresowy, końcowy), w ramach którego powinny zostać wyróżnione następujące czę-

ści/elementy: 

1) strona tytułowa; 

2) strona redakcyjna; 

3) spis treści; 

4) informacje wstępne (rodzaj sprawozdania, okres sprawozdawczy, numer raportu, informacje 

dotyczące ram formalnych i czasowych zadania); 

5) postęp rzeczowy realizacji zadania (opis wykonanych prac, opis planowanych, a niewykona-

nych prac, opis prac planowanych w kolejnym okresie sprawozdawczym, opis przeprowadzo-

nych kontroli zadania, prezentacja aktualnego stanu osiągnięcia zakładanych celów realizacji 

zadania, opis trudności i problemów związanych z realizacją zadania); 

6) postęp finansowy realizacji zadania (struktura dotychczasowych wydatków, struktura wydat-

ków planowanych w kolejnym okresie sprawozdawczym); 

7) inne informacje istotne pod kątem monitoringu, kontroli i oceny zadania. 

 

4.2. Protokół pokontrolny 

Standardową formą relacjonowania wyników kontroli jest protokół, w ramach którego po-

winny zostać wyróżnione następujące części/elementy: 

1) miejscowość, data; 

2) tytuł protokołu; 



 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

29 

3) dane osób dokonujących kontroli; 

4) informacje wstępne (informacje dotyczące ram formalnych i czasowych zadania oraz kontro-

li); 

5) zakres przedmiotowy kontroli; 

6) kontrola stanu realizacji zadania (prezentacja stanu faktycznego i zakładanego w zakresie 

terminowości prac); 

7) kontrola efektywności, rzetelności i jakości zadania (prezentacja stanu faktycznego i zakłada-

nego w zakresie: harmonogramu, zasobów rzeczowych i kadrowych, liczby odbior-

ców/beneficjentów zadania); 

8) ocena sposobu prowadzenia dokumentacji (czy jest zgodny z przepisami prawa i umową 

między JST a podmiotem realizującym zadanie); 

9) inne informacje zebrane w toku kontroli; 

10) wnioski i zalecenia pokontrolne; 

11) podpisy osób kontrolujących. 

 

4.3. Raport ewaluacyjny 

Standardową formą relacjonowania wyników badań i analiz społecznych, w tym także badań 

ewaluacyjnych, jest raport. Końcowy raport ewaluacyjny powinien zawierać następujące czę-

ści/elementy: 

1) stronę tytułową; 

2) stronę redakcyjną; 

3) spis treści; 

4) wstęp; 

5) opis zadania publicznego poddanego ewaluacji; 

6) metodologię ewaluacji (cele, przedmiot, podmiot, kryteria, zastosowane techniki i narzędzia); 
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7) wyniki ewaluacji (w podziale na zastosowane techniki i narzędzia, treść wzbogacona elemen-

tami graficznymi – tabelami i wykresami); 

8) wnioski; 

9) tabelę rekomendacji (wynikających z wniosków zaleceń dla organizacji pozarządowych reali-

zujących podobne zadania w przyszłości i JST zlecającej podobne zadania w przyszłości, za-

prezentowanych w zapewniającej czytelność formie tabelarycznej); 

10) zakończenie; 

11) załączniki – wzory narzędzi badawczych. 
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Zakończenie 

Model monitoringu, kontroli i oceny realizacji zadań publicznych. Założenia metodologiczne 

opracowany na potrzeby realizacji projektu Bez barier – wdrożenie standardów współpracy admini-

stracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim to produkt, który przyczyni 

się do wzmocnienia trwałości efektów ww. przedsięwzięcia. Przedstawione w nim założenia metodo-

logiczne oraz katalog technik i narzędzi będą mogły zostać wykorzystane do weryfikacji zadań pu-

blicznych zleconych przez Powiat Świdnicki organizacjom pozarządowym w ramach ww. projektu oraz 

po jego zakończeniu.  

Struktura Modelu odzwierciedla etapy procesu realizacji monitoringu/kontroli/oceny, które 

są konieczne do uzyskania adekwatnych rezultatów:  

 opracowania założeń metodologicznych; 

 wyboru metod, technik i narzędzi; 

 realizacji prac; 

 opracowania dokumentu podsumowującego. 

Rozdział 1. opracowania, zawierający definicje kluczowych pojęć, miał na celu uzmysłowienie 

odbiorcom, czym są poszczególne formy weryfikacji przebiegu i efektów zadania publicznego oraz 

jakie są podstawowe różnice między nimi. Uszczegółowienia zarysowanych w rozdziale 1. odmienno-

ści pojawiły się w każdej z kolejnych części publikacji, dzięki czemu wykluczono dublowanie się czyn-

ności w ramach poszczególnych procesów. 

Rozdział 2. miał charakter stricte metodologiczny. Treść tego fragmentu dostarczyła NGO i 

JST informacji, które mogą być bezpośrednio „przeklejone” do wszelkiego rodzaju założeń metodycz-

nych / raportów metodologicznych lub fragmentów raportów/sprawozdań cząstkowych i końcowych. 

Uniwersalne ujęcie celów, przedmiotu i podmiotu oraz kryteriów używanych do poszczególnych ro-

dzajów diagnoz pozwala na ich zastosowanie do monitoringu, kontroli i oceny każdego zleconego 

zadania publicznego, bez względu na zakres działań, wielkość budżetu i czas trwania. Ponadto  

w części metodologicznej Modelu zaproponowano NGO i JST momenty realizacji poszczególnych dzia-

łań diagnostycznych na linii czasu wdrażania zadania publicznego. 
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W części trzeciej przedstawiono metody i techniki (ocena) oraz narzędzia (monitoring, kon-

trola i ocena), które mogą (powinny zostać) zastosowane przez odpowiedzialne podmioty. Rozdział 3. 

ma głównie charakter przeglądowy i nie proponuje ani nie narzuca adresatom żadnych projektów 

narzędzi, gdyż ich postać jest wysoce uzależniona (szczególnie w zakresie ewaluacji) od charaktery-

styki danego zadania publicznego. 

Ostatni – czwarty fragment publikacji dostarczył odbiorcom informacji na temat powszechnie 

stosowanej struktury dokumentów podsumowujących monitoring (raport), kontrolę (protokół)  

i ocenę (raport). 

Kluczową cechą Modelu, jaka wynika z treści poszczególnych rozdziałów niniejszego opraco-

wania, jest dążenie do aktywizacji w zakresie kompleksowej oceny przebiegu i realizacji zleconych 

zadań publicznych obu stron umowy wsparcia/powierzenia realizacji zadania publicznego, tj. NGO  

i JST. Odpowiedzialność za prowadzenie monitoringu została skierowana na organizację pozarządową 

realizującą zadanie publiczne, kontrola (co wynika z regulacji prawnych) jest wyłączną domeną JST,  

a ewaluacja stanowi tę ścieżkę diagnostyczną, w której realizację powinny być zaangażowane obie 

strony partnerstwa – przy czym zakres tego zaangażowania może być dowolnie kształtowany w ra-

mach porozumienia stron. 
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