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Wstęp
Współcześnie realizowane przedsięwzięcia stają się coraz bardziej zło-

żone. Unikatowe i złożone przedsięwzięcia, zwane projektami, można 
przedstawić w postaci systemów społecznych wymagających skoncentro-
wania się przede wszystkim na nieliniowych i dynamicznych aspektach 
ludzkiego działania. Skupienie uwagi na ludzkim działaniu jest charakte-
rystyczne dla prakseologii (w literaturze ang.: prexeology lub praxiology) – 
teorii działania człowieka. W przypadku tej teorii mniejsze znaczenie ma 
ocena obiektów towarzyszących ludzkiemu działaniu, a najważniejsze 
jest oszacowanie efektywności i skuteczności działań zmierzających do 
uzyskania zaplanowanych celów [Grzeszczyk, 2012, s. 50].

Zgodnie z ujęciem prakseologicznym działanie to dowolne celowe 
i świadome zachowanie człowieka [Pszczołowski, 1978, s. 56]. Związane 
z problematyką oceny działań dokonania przedstawicieli nurtu prakseolo-
gicznego teorii organizacji i zarządzania (T. Kotarbiński, T. Pszczołowski, 
J. Zieleniewski i inni) są nadal aktualne i użyteczne, ale ich przydatność 
w ocenie projektów może być ograniczona z uwagi na ogólny i uniwersalny 
charakter tego podejścia [Trocki, 2012, s. 7]. Mimo wspomnianych ograni-
czeń, w efekcie przeprowadzonych badań literaturowych można przyjąć 
założenie badawcze o przydatności analizy prakseologicznej do realizacji 
procesu oceny różnego rodzaju współczesnych projektów.

Ocena projektu oznacza poddanie analizie ogółu cech opisujących jego 
zdolność do zaspokojenia zdefiniowanych potrzeb interesariuszy w celu 
dokonania oszacowania (wyceny) jego wartości użytkowej [Trocki, 2012, 
s. 13–14]. Biorąc pod uwagę kryterium celu oceny i rodzaju stawianego 
pytania badawczego, można wyróżnić następujące trzy rodzaje ocen: pyta-
nie „jak jest?” (aktualny stan), „czy tak powinno być?” (spełnienie okreś-
lonych wymagań), „co jest najlepsze?” (nadanie priorytetów działaniom 
i projektom) [Trocki, 2014a, s. 276]. Pierwszy i drugi rodzaj oceny zazwyczaj 
odnosi się do pojedynczych projektów, natomiast trzeci typ często służy 
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ocenie projektów w środowisku wieloprojektowym [Kaczorowska, 2016, 
s. 813–827].

Celem artykułu jest przedstawienie ważnych zagadnień dotyczących 
problematyki ocen projektów ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań 
prakseologii – teorii ludzkiego działania. Zakres rozważań ograniczono do 
pojedynczych współczesnych projektów. Na początku artykułu przedsta-
wiono ogólne kryteria oceny projektów. Następnie skoncentrowano uwagę 
na klasycznych, prakseologicznych kryteriach oceny. Z kolei zaprezento-
wano przykłady zastosowania analizy prakseologicznej w procesach oceny 
projektów. Na zakończenie zaproponowano kryteria oceny projektów 
badawczo-rozwojowych oraz sformułowano wnioski końcowe służące 
weryfikacji przyjętego na wstępie założenia badawczego o pewnej przydat-
ności analizy prakseologicznej w realizacji procesu oceny współczesnych 
projektów. W zrealizowanych badaniach zastosowano następujące metody: 
analizę literaturową, obserwację nieuczestniczącą, analizę społeczno-
-ekonomicznych danych, studium przypadku i badania porównawcze.

1. Kryteria oceny projektów
W przypadku współczesnych projektów często stosowana jest ocena 

wielokryterialna. Nie jest możliwe ograniczanie się do jednego kryterium, 
np. dotyczącego tylko aspektów finansowych podejmowanych działań. 
Problem oceny ma bowiem zazwyczaj wieloaspektowy charakter. Przyję-
cie określonych kryteriów ułatwia sformułowanie pytań ewaluacyjnych, 
które określają zakres przedmiotowy i podmiotowy planowanego procesu 
oceny. Odpowiedzi na postawione pytania winny znaleźć się w końcowym 
raporcie z procesu ewaluacji.

Kryteria oceny przyjmuje się w celu realizacji zgodnie z nimi systema-
tycznych badań dla doskonalenia, rozwoju, zdobycia większej wiedzy 
i lepszego zrozumienia ocenianych poszczególnych działań, projektów, 
zbiorów projektów (portfeli i programów) [Rossi i inni, 2004, s. 34]. Przy-
kładowo, kryteria oceny projektów o charakterze publicznym wynikają 
z zapisów w systemach dokumentów programowych. Ich postać jest uza-
leżniona od rodzaju wspieranej polityki oraz przyjętej strategii rozwoju. 
W przypadku projektów publicznych i rozwojowych pytania ewaluacyjne 
określa się często na podstawie czterech rodzajów ogólnie sformułowa-
nych kryteriów [2007–2013 Nowy okres programowania, 2005]: efektywności, 
skuteczności, trwałości i zgodności. Pierwsze dwa kryteria są uważane za 
najważniejsze i mają podstawowe znaczenie podczas realizacji procesu 
oceny [Marciniak, 2011, s. 183].

Efektywność (wydajność, ekonomiczność) dotyczy badań relacji zaso-
bów wejściowych do uzyskanych produktów, rezultatów wyjściowych 
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i długotrwałego, zrównoważonego oddziaływania. Badanie skuteczności 
oznacza porównywanie osiągniętych efektów realizacji projektu z zało-
żonymi na wstępie celami. Trwałość (długotrwała użyteczność) dotyczy 
konieczności zapewnienia stosunkowo długiego oddziaływania projektu 
(liczonego w latach) po ukończeniu jego finansowania i realizacji. Zgod-
ność, trafność (odpowiedniość, adekwatność) wiąże się z badaniem stopnia 
zaspokajania potrzeb osób, do których jest skierowany dany projekt.

Oprócz wymienionych czterech kryteriów podstawowych występują 
zwykle kryteria uzupełniające dotyczące specyficznych aspektów związa-
nych z ocenianymi projektami (np. społecznych, środowiskowych, nauko-
wych, technologicznych itp.).

Kryteria efektywności i skuteczności stanowią podstawę dla realiza-
cji procesu szacowania wartości projektu. Dodatkowo wykorzystuje się 
także niejednoznacznie zdefiniowane pojęcie sukcesu projektu. Wymie-
nione w dwóch poprzednich zdaniach pojęcia przenikają się wzajemnie 
w następujący sposób: sukces jest najogólniejszy, skuteczność osiągnięcia 
planowanych wyników podjętych działań może być rozumiana w węższy 
sposób, najbardziej szczegółowy i precyzyjny miernik stanowi efektywność 
[Bukłaha, 2012, s. 27].

M. Trocki podkreśla również znaczenie poszczególnych kryteriów oceny 
w dwóch etapach: przed rozpoczęciem realizacji projektu i po jego zakoń-
czeniu. Przed rozpoczęciem realizacji przede wszystkim należy badać 
celowość (zgodność celów podstawowych i nadrzędnych z potrzebami 
interesariuszy i wymaganiami zleceniodawcy), wykonalność i przewidy-
waną efektywność projektu. Po zakończeniu projektu i uzyskaniu wyników 
trzeba wyznaczać skuteczność, efektywność ex post (w innych ujęciach – 
korzystność i ekonomiczność) oraz trafność zaspokajania zidentyfikowa-
nych potrzeb interesariuszy [Trocki, 2014b, s. 277–280].

2. Istota oceny prakseologicznej
Problem oceny można rozpatrywać z punktu widzenia aksjologii, która 

stanowi naukę o wartości. Natomiast prakseologia jest skoncentrowana 
na dokonywaniu ocen o charakterze utylitarnym [Pszczołowski, 1978, 
s. 13]. Dział prakseologii, który dotyczy wartościowania, określany jest jako 
„aksjologia praktyczna” [Gasparski, 1999, s. 27]. W ramach prakseologii 
klasycznej wyróżnia się następujące kryteria: sprawność, efektywność, 
skuteczność i korzystność.

Sprawność stanowi najważniejsze kryterium oceny na gruncie prak-
seologii. Bada się trzy rodzaje sprawności: metodologiczną (badanie ukie-
runkowane głównie na ocenę jakości przygotowania do realizacji pro-
cesu), działania (szacowanej w trakcie realizacji) i rzeczywistą (osiągniętą 
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w efekcie podjętego działania). Sprawność zawiera w sobie inne kryteria. 
Przede wszystkim: efektywność, skuteczność, korzystność i racjonalność.

Sprawność jest badana syntetycznie (generalnie) i uniwersalnie. Spraw-
ność rozumiana syntetycznie dotyczy badania wielu kryteriów jednocześ-
nie. Natomiast uniwersalne ujęcie zakłada osobne uwzględnianie poszcze-
gólnych kryteriów [Pszczołowski, 1978, s. 227].

Efektywność mierzy się, badając relację uzyskanych wyników i nakła-
dów [Pszczołowski, 1978, s. 60]. Stanowi jeden z podstawowych kryteriów 
oceny procesów, projektów i działalności całej organizacji. Oprócz oceny 
efektywności ekonomiczno-finansowej często uwzględnia się także kryteria 
efektywności dotyczące wartości społecznych, ekologicznych, etycznych, 
moralnych, duchowych itp. [Brajer-Marczak, 2012, s. 513–514].

Skuteczność oznacza badanie zgodności uzyskanych wyników z zakła-
danym wcześniej celem działania [Pszczołowski, 1978, s. 219]. Kryterium 
korzystności rozumie się jako przewagę nabytków nad ubytkami [tamże, 
s. 107]. W odróżnieniu od efektywności wyznaczanej z wykorzystaniem 
ilorazu korzystność oblicza się z zastosowaniem działania odejmowania 
nabytków i ubytków. Racjonalność bada się w sensie rzeczowym (dostoso-
wania podejmowanego działania do otaczającej rzeczywistości) i metodo-
logicznym (prawidłowości przygotowania, uzasadniania oraz realizowania 
działania) [tamże, s. 202].

Ocena prakseologiczna przede wszystkim uwzględnia dwa aspekty. Po 
pierwsze, oceniany jest rezultat działania, czyli efekty pracy, które zostały 
uzyskane, a po drugie oceniane jest samo działanie, tj. rzeczywiste procesy 
prowadzące do jego ukończenia [Klein i inni, 2015, s. 272]. Ocena prak-
seologiczna (sprawnościowa) jest zrelatywizowana do celu działania. Może 
być przeprowadzana przed działaniem (ex ante) lub po działaniu (ex post). 
Oceny ex post mogą być prawdziwe lub nieprawdziwe, natomiast oceny ex 
ante są słuszne z określonym stopniem prawdopodobieństwa (w oparciu 
o podstawę teoretyczną) [Pszczołowski, 1978, s. 141].

Badania przeprowadzone z punktu widzenia prakseologii nie są jedy-
nie ograniczone do analizy praktyczności. Oprócz badania celu działania 
i metod działania dużą wagę przykłada się do wykonawcy (sprawcy), 
jego cech, podejścia, zachowania, a także warunków kształtowanych przez 
zależne i niezależne czynniki [Striker, 2014, s. 141].

Dobrze funkcjonujący prakseologiczny system oceny projektów powi-
nien uwzględniać możliwie szeroki zakres informacji o działaniu oraz 
jego składowych. P. Cabała proponuje, aby dokonując analizy działania, 
skupić się na: sprawcy, warunkach działania, celu działania, metodach 
działania, realizacji celu oraz ocenie działania. W tablicy 1 przedstawiono 
tego rodzaju model.
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Tablica 1. Prakseologiczna analiza działania
Przedmiot analizy Aspekty analizy

sprawca działania – cechy sprawcy
– postawa sprawcy
– zachowanie sprawcy

warunki działania – czynniki zależne
– czynniki niezależne
– czynniki sytuacyjne

cel działania – formułowanie celu
– podział celu
– hierarchizacja celów

metody działania – preparacja działań
– racjonalizacja działania
– dyrektywy praktyczne

realizacja celu – podział zadań
– kolejność zadań
– motywacja

ocena działania – oceny cząstkowe
– oceny zagregowane
– kontrola

Źródło: [Cabała, 2007, s. 15].

Oprócz oceny podmiotu wykonującego czynność (sprawcy) powinno 
się oceniać również metody i sposoby dochodzenia do celu oraz sam cel 
działania. Należy także badać warunki podejmowanego działania, tj. oko-
liczności i czynniki, które mają istotny wpływ na realizację procesu. Czyn-
niki sytuacyjne są zmienne w czasie. Wyniki analizy warunków działania 
mają zazwyczaj duży wpływ na wartość końcową ocenianej sprawności 
realizowanego przedsięwzięcia [Cabała, 2007, s. 7–8].

3. Przykłady prakseologicznej oceny
Prakseologiczne oceny mają uniwersalny charakter i mogą być doko-

nywane w wielu obszarach funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. 
Niżej przedstawiono wybrane przykłady prakseologicznej oceny wybra-
nych złożonych i unikalnych przedsięwzięć.

Przez pryzmat prakseologii może być oceniany poziom społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Zwolennicy tego podejścia proponują analizowanie 
realizowanych procesów biznesowych głównie w kategoriach ludzkich 
działań, przy uwzględnieniu ich skuteczności i sprawności. Kryteria te 
wyrażone w jednostkach monetarnych umożliwiają dokonanie oszacowa-
nia wartości przedsięwzięć pod kątem zasadności ekonomicznej [Gaspar-
ski, 2009, s. 663].
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W. Gasparski podkreśla możliwość zastosowania prakseologii w anali-
zach rozmaitych form działalności gospodarczej. Jeśli podmiot gospodar-
czy dokonuje pewnych działań, które polegają na wymianie, a jednocześnie 
miernikiem działania jest jednostka monetarna, mowa jest wtedy o zagad-
nieniach ekonomicznych. Przywołany autor wskazuje, że stosunek pod-
miotu działającego do faktów (sytuacji praktycznej podmiotu) jest zależny 
od wartości, jakie ten podmiot uznaje. Prakseologiczna analiza działalności 
gospodarczej bazuje także na sposobach stosowanych przez podmiot dla 
wartościowania i porządkowania faktów [Gasparski, 2000, s. 35].

Klein, Biesenthal i Dehlin proponują zastosowanie prakseologicznego 
podejścia dla elastycznego zarządzania projektem. Menedżer dokonujący 
oceny projektu powinien skupić swoją uwagę na specyfice sytuacji proble-
mowej, a następnie skorzystać z różnorodności dostępnych teorii zarzą-
dzania, wybierając styl rygorystyczny lub improwizacyjny [Klein i inni, 
2015, s. 275]. Konwencjonalne podejście do zarządzania projektami jest 
bezwzględne, mechaniczne i uniwersalne, zatem nie może być przydatne 
do wykorzystania przy bardzo złożonych współczesnych problemach. 
Jednym z możliwych rozwiązań jest próba znalezienia nowych zastosowań 
dla dostępnych narzędzi, tak aby nadawały się do użycia w konkretnym 
środowisku projektu. Można to np. osiągnąć dzięki wzbogacaniu dotych-
czasowych podejść o spontaniczność, którą należy rozumieć nie jako brak 
wiedzy, ale zwiększenie roli intuicyjnych zachowań i postaw ekspertów.

Wykorzystanie działań improwizowanych zapewnia wyjście poza 
typowy schemat postępowania oraz znajdowanie innowacyjnych roz-
wiązań w efekcie patrzenia na badane zagadnienia z nowych perspektyw 
[tamże, s. 268]. Rozwój prakseologicznego podejścia dla elastycznego zarzą-
dzania projektami może stanowić podstawę pragmatycznego myślenia, 
zapewniającego większą elastyczność i inteligentne sposoby osiągania 
celów [tamże, s. 267]. Fundamentem tego podejścia jest założenie, że im 
więcej wiedzy teoretycznej posiada menedżer oraz im lepiej potrafi ją 
wykorzystać w różnych sytuacjach, tym stosowane przez niego praktyki 
zarządzania projektem będą lepiej przygotowane i bardziej elastyczne 
[tamże, s. 268]. Podejmowanie improwizowanych działań pomaga w pra-
widłowym uwzględnianiu wewnętrznej złożoności projektów i dostosowa-
niu jej do zewnętrznej złożoności i turbulencji otoczenia [Klein, Biesenthal, 
2013, s. 17].

Kolejny przykład wykorzystania prakseologicznych kryteriów oceny 
dotyczy wyznaczania sprawności zarządzania w sektorze ochrony 
zdrowia. Sprawność w tym sektorze może być analizowana z różnych 
perspektyw, tj.: efektywności ekonomicznej (stosunku przychodów do 
wydatków na służbę ochrony zdrowia), efektywności społecznej (stopnia 
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realizacji celów społecznych), efektywności ekologicznej [Striker, 2014, 
s. 142]. M. Striker proponuje podział determinantów prakseologicznej 
sprawności działania według trzech kategorii: roli menedżera, warunków 
zarządzania oraz celu zarządzania. Szczegółowe charakterystyki determi-
nant zostały przedstawione w tablicy 2.

Tablica 2. Prakseologiczna analiza determinantów sprawności w sektorze 
ochrony zdrowia

Kategorie 
analizy Specyfikacja

Kadra 
zarządzająca

Analiza charakterystyk, postaw i zachowań menedżerów 
w opiece zdrowotnej na różnych szczeblach zarządzania, 
np. w szpitalu, dyrektor medyczny, szef oddziału, szef pielę-
gniarek; kompetencje zarządcze, styl zarządzania, sposób podej-
mowania decyzji, forma zatrudnienia.

Środowisko 
projektu

Analiza otoczenia ośrodków medycznych, w tym przede 
wszystkim warunki prawne, polityczne, gospodarcze, demo-
graficzne i społeczne: polityka zdrowotna państwa i regionu, 
zmiany w przepisach prawnych dotyczących działalności insty-
tucji opieki zdrowotnej, zasady świadczenia usług, wprowa-
dzenie rozliczeń transakcji za pomocą systemu DGR, proces 
prywatyzacji, konkurencja, dostępność dostępnych środków 
na opiekę medyczną, zmiany demograficzne, epidemiologia, 
dostępne metody leczenia, specyfika narodowa.

Cele 
zarządzania

Analiza formułowania, nadawania priorytetów i podziału 
na niższe szczeble zarządzania, w tym na różne grupy zain-
teresowanych stron: potencjalnych i obecnych pacjentów, 
pracowników, kręgów specjalistów medycznych, wyższych 
szkół medycznych, społeczności lokalnej, właścicieli placówek 
medycznych, płatników (budżet państwa, ubezpieczyciele), ana-
liza sytuacji politycznej.

Źródło: [Striker, 2014, s. 146].

Innym przykładem zastosowania prakseologicznej oceny jest koncep-
cja prakseologicznego podejścia do oceny sprawności działania systemu 
emerytalnego zaproponowana w pracy F. Chybalskiego. W przypadku 
tego podejścia działania związane z systemem emerytalnym są: złożone, 
celowe, wielopodmiotowe, zapobiegawcze (zachowawcze) oraz meto-
dyczne (strategiczne). Autor koncepcji stwierdza, że należy oddzielnie 
rozpatrywać skuteczność i efektywność jako miary sprawności i podaje 
wymiary tych kategorii (tab. 3).

Wykorzystanie podejścia prakseologicznego pozwala na zmierze-
nie, w jakim stopniu realizowany jest cel społeczny systemu emerytal-
nego, tj. czy zapewniono odpowiednie świadczenia dla osób starszych. 
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Wprowadzane przepisy związane z finansami publicznymi powinny być 
poddane ekonomicznym analizom i symulacjom, konsultacjom publicz-
nym i być zgodne z koncepcjami celowości i proporcjonalności oraz 
zasadami podejścia prakseologicznego [Masiukiewicz, Morawska, 2015, 
s. 69]. Podejście to umożliwia także uwzględnienie kosztów (pośrednich 
i bezpośrednich), które wiążą się z realizacją wskazanego celu. Ułomność 
omawianego w tym przykładzie podejścia stanowi trudność precyzyj-
nego wyznaczenia progów wartości, które umożliwiałyby określenie, czy 
działania w ramach systemu emerytalnego są sprawne bądź niesprawne 
[Chybalski, 2012, s. 14].

Tablica 3. Wymiary sprawności i efektywności w modelu prakseologicznej 
oceny sprawności systemu emerytalnego

Wymiary skuteczności Wymiary efektywności
– poziom dochodów emerytów (mie-

rzony stopą zastąpienia, czyli relacją 
dochodów w okresie emerytalnym 
do dochodów w okresie aktywności 
zawodowej)

– stopień zróżnicowania dochodów 
(mierzony wskaźnikiem nierówno-
mierności dochodów, czyli ilorazem 
całkowitych dochodów 20% ludności 
o najwyższych dochodach i 20% lud-
ności o najniższych dochodach)

– poziom ubóstwa (mierzony stopą 
zagrożenia ubóstwem, czyli procen-
tem ludności osiągającej dochody 
poniżej poziomu uznanego za gra-
nicę ubóstwa)

– równowaga ekonomiczna (mierzona 
np. proporcją podziału składki mię-
dzy sektor publiczny a prywatny)

– efektywność inwestycyjna (mie-
rzona np. stopą zwrotu funduszy 
emerytalnych)

– efektywność kosztowa (mierzona 
np. wartością aktywów emerytalnych)

– wskaźnik wpływu na rynek pracy 
(mierzony np. stopą zatrudnienia 
ludności w wieku 55–64 lata lub 65+)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Chybalski, 2012, s. 10–11].

Kolejny przykład wykorzystania prakseologicznych kryteriów oceny 
dotyczy wyznaczania sprawności systemów logistycznych. Elementami 
składowymi systemu logistycznego organizacji są przepływy, efekty 
i nakłady oraz ich wzajemne relacje. Istotą procesu logistycznego jest syn-
chronizacja i harmonizacja czynności logistycznych. Do klasycznych kry-
teriów oceny systemów logistycznych, które umożliwiają ich klasyfikację, 
należą: jakość, czas, koszt. M. Odlanicka-Poczobutt, powołując się na bada-
nia przeprowadzone przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne, 
podaje, iż aktualnie stosowane są następujące kryteria oceny sprawności 
organizacji logistycznej: operatywność (szybkość dostosowania się do 
optymalnej struktury kosztów), zdolność reagowania (szybkość reakcji 



 Prakseologiczna ocena projektów 257

na niezaplanowane żądania), wyszczuplanie struktur (minimalizacja nie-
potrzebnych nakładów) [Odlanicka-Poczobutt, 2014, s. 11–12].

Podejście prakseologiczne może znaleźć również zastosowanie w pro-
jektach realizowanych przez organizacje funkcjonujące w sektorze kultury. 
A. Ślusarczyk jako kryteria oceny sprawności projektów wspierających 
działania w zakresie kultury wymienia: poziom satysfakcji interesariuszy, 
starania (pojmowane jako innowacyjne próby), efekty (rozumiane jako 
zmiany w rzeczywistości kulturowej). Istotnymi kryteriami służącymi do 
oceny zasadności działań w projektach w sektorze kultury są idea i wizja. 
Frekwencja, opinie, recenzje i aktywność instytucji to wskaźniki, które 
uważane są za niemiarodajne [Ślusarczyk, 2016, s. 8–9].

4. Prakseologiczne kryteria oceny projektów B+R
W efekcie przeprowadzenia badań literaturowych oraz analizy przy-

kładów przedstawionych w poprzednim punkcie możliwe jest zapro-
ponowanie kryteriów i wskaźników prakseologicznej oceny projektów 
badawczo-rozwojowych (B+R). Tego typu projekty powinny być nowa-
torskie, odkrywcze, niepowtarzalne, o charakterze unikalnym i ekspery-
mentalnym, a wynik ich realizacji może odbiegać od przyjętych na wstępie 
założeń.

Zgodnie z przepisami prace badawczo-rozwojowe obejmują trzy 
poziomy: badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe 
[ustawa, 2010, art. 2]. Wyniki badań i analiz pokazują, iż kluczowymi 
czynnikami sukcesu projektów B+R są: planowanie (w tym przygotowanie 
odpowiedniego harmonogramu), wsparcie administracyjne, monitorowa-
nie i bieżąca ocena projektu (prezentacja postępów), komunikacja, relacje 
kierowników, doświadczenie osób z zespołu projektowego, precyzyjne 
formułowanie i przydzielanie zadań, raportowanie (regularne sprawo-
zdania), zaangażowanie kierownika w prace merytoryczne i organizacyjne 
[Analiza najlepszych praktyk…, 2012]. Biorąc to pod uwagę oraz opierając się 
na założeniach prakseologii klasycznej, zaproponowano wskaźniki oceny 
sprawności projektów badawczo-rozwojowych dla kryteriów: skuteczność, 
ekonomiczność, korzystność (tab. 4).

Zgodnie z klasycznym prakseologicznym wartościowaniem działań 
przyjęto, że sprawność projektów B+R można badać, określając ich skutecz-
ność, ekonomiczność i korzystność. Wyznaczając skuteczność, określamy 
stopień osiągnięcia zaplanowanego celu działania. Badając ekonomiczność, 
sprawdzamy gospodarność podejmowanego działania. Z kolei korzystność 
dotyczy szacowania dwóch wartości: uzyskanych efektów oraz ponie-
sionych nakładów. Wartość uzyskanych efektów powinna przewyższać 
wartość (cenność) poniesionych kosztów realizacji ocenianego projektu. 
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Kryteria dotyczące pomiaru zyskanych efektów nawiązują do charakteru 
ocenianych projektów (innowacyjności, uzyskanych nowych technologii, 
patentów itp.).

Tablica 4. Kryteria i wskaźniki prakseologicznej oceny sprawności 
projektów B+R

Kryterium Wskaźnik
Skuteczność Prawidłowe 

planowanie
Różnica (dodatnia lub ujemna) 
między planowanym a rzeczywistym 
zakończeniem projektu

Monitorowanie 
projektu

Liczba, czas trwania nieplanowanych 
przestojów i opóźnień

Komunikacja, 
relacje między 
kierownikami

Stopień sprawności kanałów 
komunikacyjnych, liczba konfliktów 
personalnych

Formułowanie 
i przydzielanie 
zadań

Występowanie luki kompetencyjnej, 
liczba prawidłowo/nieprawidłowo 
wykonanych zadań

Raportowanie Stopień realizacji przyjętego planu 
działania

Ekonomiczność Wsparcie 
administracyjne

Relacja wydatków poniesionych 
na pracowników administracyjnych do 
przychodów z komercjalizacji

Doświadczenie 
osób z zespołu 
projektowego

Inwestycja w kierownika projektu 
z dużym doświadczeniem (pod 
względem liczby i wartości 
prowadzonych projektów)

Zaangażowanie 
kierownika projektu

Relacja nakładów pracy do osiągniętych 
rezultatów pracy kierownika projektu

Efektywność 
finansowa

Relacja wydatków w projekcie 
B+R do przychodów osiągniętych 
z komercjalizacji

Korzystność Innowacyjność Poziom innowacyjności
Zasięg terytorialny 
innowacji

Poziomy: lokalny, regionalny, krajowy, 
globalny

Interesariusze Rodzaj interesariuszy
Nowe technologie Nowość (technologia nie starsza niż 

3 lata), znaczące ulepszenie
Patent Przyznanie ochrony patentowej

Źródło: Opracowanie własne.

Badając poziom innowacyjności, można posłużyć się klasyfikacją branż 
i rodzajów działalności gospodarczych opracowaną przez Europejski Urząd 
Statystyczny (Eurostat) [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
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index.php]. Zgodnie z tą klasyfikacją wyróżnia się projekty, które cechują 
się dużym poziomem nasycenia wiedzą. Dla poszczególnych kategorii: 
high-technology, medium-high-technology, medium-low-technology oraz 
low-technology można przyporządkować właściwy poziom innowacyjno-
ści projektu, tj.: duży, średni bądź niski.

Analizując rodzaj interesariuszy projektu badawczo-rozwojowego, oce-
niane przedsięwzięcia można uszeregować względem oddziaływania na: 
jeden podmiot, grupę podmiotów, sektor lub branżę, grupę społeczną bądź 
społeczeństwo. Możliwe jest także przyjęcie podziału i wartościowania 
projektów B+R ukierunkowanych na sektor prywatny lub publiczny.

Kwestię nowości rozstrzygnąć można przez określenie, jak długo dana 
technologia, rozwiązanie są znane nauce i stosowane w praktyce. Znaczące 
ulepszenie rozumie się jako zmianę powstałą na skutek prac badawczych 
prowadzonych z zamiarem opracowania nowego, zmienionego rozwią-
zania. Znaczącego ulepszenia nie stanowią efekty stałego (codziennego) 
usprawniania pracy.

Trudności oceniania projektów B+R wynikają wprost z ich istoty. Są 
to bowiem przedsięwzięcia pionierskie i niepowtarzalne, często niemające 
dobrych praktyk przydatnych do przeprowadzenia analiz porównawczych.

Zakończenie
Wykorzystanie analizy prakseologicznej w procesie oceny projektów 

umożliwia realizację badań zorientowanych na cele podejmowanych 
działań. Podmiotem działania zmierzającego do uzyskania wyników 
tego procesu jest najczęściej ekspert (ewaluator). Uzyskane wyniki prze-
prowadzonych badań mogą być użyteczne dla tego rodzaju ekspertów 
oraz umożliwiają sformułowanie wniosków końcowych pozwalających 
na pozytywną weryfikację przyjętego na wstępie założenia badawczego 
o przydatności analizy prakseologicznej w realizacji procesu oceny współ-
czesnych projektów.

Znaczne zróżnicowanie projektów uwzględnionych w przedstawio-
nych przykładach prakseologicznych ocen daje podstawę do potwierdze-
nia uniwersalnego charakteru omawianych kryteriów. Ich postać wska-
zuje na możliwość zastosowania w wieloaspektowych systemach oceny 
uwzględniających rozmaite perspektywy badawcze. W efekcie przeprowa-
dzenia prakseologicznego procesu oceny projektów można zatem uzyskać 
wiarygodne uzasadnienie dla podejmowania decyzji związanych z doko-
nywaniem alokacji zasobów przeznaczonych na ich realizację. Zapropo-
nowane kryteria oceny sprawności projektów badawczo-rozwojowych 
wymagają dalszych badań i empirycznej weryfikacji.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie ważnych problemów dotyczących 

problematyki prakseologicznej oceny złożonych i unikalnych przedsięwzięć. 
Zaprezentowano ogólne kryteria oceny projektów i kryteria prakseologiczne oraz 
przykłady zastosowania analizy prakseologicznej w procesie oceny projektów. 
Na zakończenie zaproponowano kryteria oceny projektów badawczo-rozwojowych 
oraz sformułowano wnioski końcowe służące weryfikacji przyjętego na wstępie 
założenia badawczego o pewnej przydatności analizy prakseologicznej w realizacji 
procesu oceny współczesnych projektów.

Słowa kluczowe
wielokryterialna ocena projektów, prakseologiczne kryteria oceny, zarządzanie 
projektami

Praxeological project evaluation (Summary)
The purpose of this publication is to present important problems related 

to the praxeological evaluation of complex and unique undertakings. General 
criteria for project evaluation and praxeological criteria were presented and exam-
ples of praxeological analysis were used in the project evaluation process. Finally, 
the criteria for evaluation of R&D projects were proposed and final conclusions 
were made to verify the assumptions made at the outset of a certain usefulness 
of praxeological analysis in the evaluation of contemporary projects.

Keywords
multi-criteria project evaluation, praxeological evaluation criteria, project mana-
gement




