PRELEGENCI
Prof. dr hab. Jarosław Górniak
Socjolog i ekonomista, profesor nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych,
metodologii ewaluacji i analiz polityk publicznych, socjologii gospodarki, edukacji i organizacji
oraz statystycznej analizy danych. Dziekan Wydziału Filozoficznego oraz kierownik Zakładu Socjologii
Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Twórca i do 2015 r. kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, a obecnie przewodniczący
Rady Centrum. W ostatnich latach był kierownikiem naukowym kilku dużych programów badawczych,
w tym wieloletniego, systemowego projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Kierował opracowaniem
dla potrzeb MNiSW projektu "Programu rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2015-2030” oraz „Diagnozy
szkolnictwa wyższego” w ramach prac pod auspicjami KRASP nad Programem Rozwoju Szkolnictwa
Wyższego do 2020r. w Polsce. Był ekspertem UNDP i Banku Światowego, jest autorem licznych opracowań
i ekspertyz dla centralnej i regionalnej administracji publicznej dotyczących strategicznego zarządzania
rozwojem, ewaluacji i analiz polityk publicznych oraz polityki rynku pracy i szkolnictwa wyższego.
Służy swą opinią w ciałach doradczych. Obecnie jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej (któremu
przewodniczy do końca bieżącej kadencji), Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP
i Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Laureat nagrody Lider Ewaluacji 2014 za wkład w rozwój
kultury ewaluacyjnej w Polsce.

Prof. dr hab. Paweł Churski
Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii o specjalnościach: geografia społecznoekonomiczna, gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny, polityka regionalna. Po studiach podjął pracę
w Zakładzie Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
UAM, którym obecnie kieruje. Zainteresowania badawcze: problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
Polski, polityka regionalna Polski i Unii Europejskiej, stan i zmiany rynku pracy w okresie transformacji
społeczno-gospodarczej w Polsce i w Europie, poziom i warunki życia, zastosowania geograficznych
systemów informacji oraz metod ekonometrycznych do analiz przestrzennych. Publikacje i badania
naukowe: 8 monografii, 19 redakcji publikacji zwartych, ponad 100 artykułów naukowych publikowanych
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uczestnik wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Kierownik
oraz członek zespołów badawczych, w tym projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz administracji samorządowej różnych szczebli.
Wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Dr inż. Korneliusz Pylak
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej i stały współpracownik firmy
doradczej WYGPSDB Sp. o.o. Jest autorem wielu wytycznych do studiów wykonalności, wytycznych dla
beneficjentów, podręczników oceny projektów, kwalifikowania wydatków, analizy efektów projektów,
a także ponad 70 badań ewaluacyjnych. Specjalizuje się w analizach: systemów oceny i wyboru projektów,
w tym systemu kryteriów oceny; systemu wskaźników i monitorowania realizacji programów;
przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym oceny wpływu programów na poziom konkurencyjności
i innowacyjności, realizacji RSI i rozwoju organizacji inteligentnych; ogólnie systemu wdrażania funduszy
europejskich, w tym komplementarności, linii demarkacyjnej, przepływów finansowych, barier, poziomu
przygotowania instytucji itp.

Stanisław Bienias
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji
projektów na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Oceny),

gdzie odpowiedzialny był za realizację procesu ewaluacji na poziomie Narodowego Planu Rozwoju
2004-2006, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz negocjacje kształtu
rozporządzeń UE 2014-2020 w obszarze ewaluacji i wskaźników. Koordynował prace blisko 60 jednostek
ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu
polityki spójności w naszym kraju. Brał udział w realizacji przeszło 100 badań ewaluacyjnych. Organizator
i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce
i zagranicą. Prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim
w ramach studiów podyplomowych z zakresu ewaluacji, monitoringu i wskaźników. Główny ekspert
w zakresie ewaluacji i monitorowania European Academy for Taxes, Economics&Law w Berlinie.
Autor i współautor kilkunastu publikacji w obszarze ewaluacji. Od 2013 r. współtworzy niezależną
organizację non-profit IDEA Rozwoju.

Tomasz Kot
Naczelnik Krajowej Jednostki Ewaluacji w Ministerstwie Rozwoju, która zajmuje się koordynacją systemu
ewaluacji polityki spójności w Polsce, realizacją ewaluacji horyzontalnych i in. Ukończył studia I-III stopnia
na Uniwersytecie Łódzkim i Warszawskim. Od 2006 r. pracował w Departamencie Analiz i Statystyki
Regionalnej GUS, gdzie zajmował się m.in. statystyką regionalną, klasyfikacjami przestrzennymi
i koordynacją współpracy z Eurostatem w tym zakresie. Od 2009 r. pracował w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju, a następnie Ministerstwie Rozwoju zajmując się głównie analizami,
monitoringiem, kwestiami wskaźnikowymi, a następnie także ewaluacją w Krajowej Jednostce Ewaluacji.
W toku swojej kariery zawodowej m.in. współtworzył kluczowe dokumenty strategiczne i programowe,
tj. Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r., Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej
do roku 2020, Umowa Partnerstwa i in. Brał udział w negocjacjach perspektywy finansowej 2014-2020;
koordynował analityczne i ewaluacyjne projekty krajowe i międzynarodowe. Autor i współautor wielu
artykułów i poradników z zakresu monitoringu, rozwoju regionalnego, kwestii wskaźnikowych, ewaluacji
oraz geografii politycznej. Członek grup roboczych i sieci międzynarodowych OECD i KE o tematyce
ewaluacyjnej i wskaźnikowej.

Przemysław Herman
Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie
Rozwoju. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim z dyplomem w dziedzinie nauk społecznych
i politycznych. Od 2005 r. jest zaangażowany we wdrażanie programów operacyjnych w Polsce w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (EQUAL, SPO RZL, PO KL, PO WER). Brał udział w projektowaniu,
programowaniu i monitorowaniu szeregu działań na rzecz integracji społecznej i walki z dyskryminacją
współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Obecnie jest naczelnikiem jednostki
koordynującej system ewaluacji EFS w Polsce, współpracuje z rządowymi i samorządowymi instytucjami
w zakresie oceny realizacji polityk publicznych i zasady równości płci. Współpracuje z OECD i Bankiem
Światowym realizując projekty badawcze dotyczące polityki zatrudnienia, integracji społecznej, edukacji
i przedsiębiorczości.

Piotr Stronkowski
Piotr Stronkowski jest niezależnym ewaluatorem, zajmującym się głównie tematyką rynku pracy, edukacji,
integracji społecznej i trzeciego sektora. Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie badawcze, zdobyte
w Coffey International Development (Senior Manager Evaluation and Research) i PSDB (dyrektor
ds. badań). Przez wiele lat pracował również w administracji publicznej. W latach 2004-2008 zajmował
stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest absolwentem
Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz autorem licznych publikacji. Jest również
współpracownikiem i ekspertem licznych instytucji, takich jak: Collegium Civitas, UNDP, OECD, KSAP,
MPiPS, MRR, Fundacja Batorego itd.

Dr Monika Kwiecińska-Zdrenka
Doktor socjologii, związana naukowo i badawczo z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, w którym od kilku lat uczy podstaw badań ewaluacyjnych. Ma bogate doświadczenie
badawcze, jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu badań ewaluacyjnych realizowanych
przez Pracownię Badań "Soma" z Torunia. Była ewaluatorem zewnętrznym m.in. programów
regionalnych. Poza licznymi publikacjami, także z zakresu metodologii badań, jest też autorką
i realizatorem szkoleń ewaluacyjnych.

Dr Dariusz Majerek
Od 2000 r. pracownik Katedry Matematyki Stosowanej Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej,
od 2008 r. doktor nauk matematycznych. Praca doktorska pt. „Warunkowe prawa wielkich liczb” dotyczyła
uogólnienia praw wielkich liczb rachunku prawdopodobieństwa na ich odpowiedniki warunkowe. Obecna
działalność naukowa skupia się wokół statystycznej analizy danych zarówno od strony teoretycznej, jak
i praktycznej. Zajmuje się modelowaniem zjawisk masowych za pomocą narzędzi statystycznych w
różnych dziedzinach nauki, przede wszystkim ekonomii, ale także inżynierii środowiska, medycynie oraz
naukach społecznych. Obecnie prowadzi międzywydziałowe seminarium statystyczne na Politechnice
Lubelskiej skupiające naukowców zainteresowanych wykorzystaniem technik statystycznych w różnych
dyscyplinach naukowych.

Rafał Trzciński
Ewaluator, analityk – absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, o przekrojowym
doświadczeniu w zakresie realizacji badań społecznych. Ewaluacją zajmuje się od ponad dziesięciu lat,
w tym czasie realizował badania m.in. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2005-2014),
Instytucie Badań Edukacyjnych (2014-2015), Fundacji IDEA Rozwoju (od 2004 r.) oraz Fundacji ISEE
(od 2014 r.). Specjalizuje się w metodologii badań ilościowych, w tym o charakterze quasieksperymentalnym. Autor oraz współredaktor publikacji i artykułów w tym zakresie. Posiada wieloletnie
doświadczenie trenerskie, obejmujące zagadnienia z obszaru metodyki badań ewaluacyjnych,
w szczególności związane z zagadnieniami analiz statystycznych i wykorzystania metod i technik
kontrfaktycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Weronika Felcis
Magister socjologii pod kierunkiem profesora Jarosława Górniaka (UJ, 2005). Zajmuje się badaniami
ewaluacyjnymi, analizami polityk publicznych oraz ekspertyzami dla sektora publicznego od 2006 roku.
Silnie zaangażowana w budowanie profesjonalizacji zawodu ewaluatora w Europie Środkowej.
Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i grupy roboczej wypracowującej Voluntary
Evaluator Peer Review, który przeszła jako jedyny ewaluator w Polsce. Prezes Polskiego Towarzystwa
Ewaluacyjnego w latach 2014-2016, koordynuje współpracę krajów CEE w zakresie budowy kultury
ewaluacyjnej.

Barbara Leszczyńska
Dyrektor ds. Badań Ewaluacyjnych w firmie DANAE sp. z o.o. Absolwentka Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Moderatorka warsztatów
Design Thinking. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół metodologii badań społecznych,
wykorzystania technik kreatywnych w ewaluacji oraz gender studies. Posiada ponad 8-letnie
doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań społecznych i ewaluacyjnych. W latach 2007-2014
związana z WYG PSDB sp. z o.o., gdzie pełniła funkcję Dyrektora Działu Badań Społecznych.
W 2015 r. pracowała jako Project Manager w grupie IQS, gdzie była odpowiedzialna za rozwój segmentu
badań dla administracji publicznej. W wolnej chwili prezeska stowarzyszenia Pozytywna Przestrzeń
i działaczka Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej. Wierzy, że partycypacja wspiera skuteczne działania
i dobre rozwiązania.

Bogdan Jankowski
Bogdan Jankowski – ewaluator i socjolog. Od 2014 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Regionalnego
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W latach 2007-2013 w Jednostce Ewaluacyjnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Członek
International Visual Sociology Association.

Magdalena Błaszczyk
Z wykształcenia Socjolog, Ewaluator i Trener. Do niedawna zatrudniona w Jednostce ewaluacyjnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, obecnie związana z Regionalnym Obserwatorium Integracji
Społecznej przy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Brała udział w kilkudziesięciu
projektach badawczych oraz szkoleniowych. Zajmuje się badaniami społecznymi w tym ewaluacyjnymi
oraz analizami z zakresu komercjalizacji nowych technologii.

Agnieszka Haber
Agnieszka Haber - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki
Warszawskiej. Socjolog, badacz sektora przedsiębiorstw, ewaluator programów społeczno-gospodarczych
z ponad 19-letnim doświadczeniem. Od 2004 roku kieruje Sekcją Ewaluacji w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Jest odpowiedzialna za realizację ewaluacji programów wdrażanych przez PARP
(programów przedakcesyjnych oraz strukturalnych 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020) w obszarach
rozwoju sektora MSP, kapitału ludzkiego oraz infrastruktury. Od 2005 roku współorganizator Konferencji
Ewaluacyjnej PARP i MR (http://www.konferencja-ewaluacja.pl/). Od 2005 roku wykładowca studiów
podyplomowych, trener oraz autorka szeregu publikacji i opracowań z dziedziny ewaluacji programów
sektora publicznego. Od 2007 roku redaktor Serii Ewaluacja PARP.
http://badania.parp.gov.pl/ewaluacje/ewaluacja-programow-pomocowych

Andrzej Regulski
Od 2013 r. Dyrektor Zarządzający Imapp Sp. z o.o., w przeszłości Dyrektor Programu Ewaluacji Polityk
Publicznych w Instytucie Badań Strukturalnych. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Dotychczas brał udział w ponad 50 badaniach ewaluacyjnych i innych projektach
analitycznych realizowanych na zlecenie administracji rządowej i samorządowej. Specjalizuje się
w zagadnieniach związanych z systemem instytucjonalnym polityki rozwoju w Polsce, innowacyjnością
oraz energetyką. W ostatnich latach koordynował m.in. ewaluacje ex-ante Umowy Partnerstwa
oraz czterech programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko, regionalne programy operacyjne województw łódzkiego, podkarpackiego i pomorskiego),
badania związane z aktualizacjami strategii rozwoju województw (małopolskiego, podkarpackiego,
pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego), a także szereg analiz dotyczących budowy systemu
wskaźników w dokumentach strategicznych i operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym.

Monika Lemke
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej oraz studiów
podyplomowych: Zarządzanie Projektami Celowymi Finansowanymi ze środków UE Uniwersytetu
Szczecińskiego, Ewaluacja programów finansowanych ze środków UE Akademii Leona Koźmińskiego,
Zamówienia publiczne Wyższej Szkoły Bankowej, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego. Od 2007 roku w Jednostce Ewaluacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego. W zakresie ewaluacji zajmuje się zlecaniem badań na zewnątrz,
współpracą z wykonawcami i nadzorem nad realizacją.

Dr Małgorzata Wiśniewska
Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nauczyciel akademicki.
W obszarze zainteresowań ma rozwój regionalny, ze szczególnym uwzględnieniem planowania
strategicznego, a obecnie ze względu na obowiązki służbowe, także ochronę zdrowia. Entuzjastka
ewaluacji, wciąż nie traci nadziei, że rekomendacje staną się przedmiotem poważnych dyskusji i zmian.

Barbara Porębska-Maciołek
Absolwentka studiów magisterskich i studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Polityk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Doświadczenie w zakresie badań ewaluacyjnych zdobyła w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej
PO KL, pracując na stanowisku Inspektora do spraw ewaluacji, obecnie zaś na stanowisku Koordynatora
do spraw ewaluacji w Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi. Od początku wdrażania
PO KL w regionie zaangażowana w budowanie potencjału ewaluacyjnego oraz systemu ewaluacji.
Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu ewaluacji, badaniach ewaluacyjnych, w tym realizowanych
wspólnie z OECD, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz jednostkami naukowymi. Członek Grupy
Sterującej Ewaluacją PO KL oraz Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności, działającego przy
Ministerstwie Rozwoju. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Autorka artykułu „Rola ewaluacji
w zarządzaniu regionem”, współautorka Rocznika Ewaluacji oraz publikacji pt. „Ogólnopolska sieć
współpracy w ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki”. Autorka publikacji naukowych poświęconych tematyce samorządu lokalnego w Federacji
Rosyjskiej.
Agnieszka Zawrzykraj
Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Ewaluacji
organizowanej przez EUROREG Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Doświadczenie w zakresie badań ewaluacyjnych zdobyła w Departamencie Zarządzania Programami
Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, pełniącego rolę
Instytucji Zarządzającej Programami Regionalnymi na stanowisku Inspektora do spraw ewaluacji.
Członek Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności, działającego przy Ministerstwie Rozwoju.
Od 2009 roku związana z zarządzaniem regionalnymi programami operacyjnymi, w tym odpowiedzialna
m.in. za monitorowanie i sporządzanie sprawozdań z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. Posiada uprawnienia trenerskie potwierdzone certyfikatem ukończenia
kursu Trenera Zarządzania w szkole trenerów MATRIK.

Jolanta Rudnicka
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek geografia. Pierwsze doświadczenie
zawodowe zdobyła w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wojewódzkim Biurze
Planowania Przestrzennego we Włocławku. Od 2004 r. jako pracownik samorządowy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyła m.in. w pracach nad aktualizacją
strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz programowaniem perspektywy 2007-2013
i 2014-2020. Od 2009 roku kieruje pracami Biura Ewaluacji a od 2015 również Wydziałem Analiz i
Ewaluacji.

