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Jarosław Górniak
Jarosław Górniak, socjolog i ekonomista, prof. nadzw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dziekan Wydziału Filozoficznego
UJ, kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ oraz Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod
Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Leszek Korporowicz
Profesor socjologii w Instytucie Studiów Regionalnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, obecnie
prezes honorowy PTE, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prowadzącej ewaluację placówek szkolnictwa
wyższego. Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w okresie tworzenia i wdrażania programów ewaluacji, w latach
2001-2003 przedstawiciel MEN w OECD (Education Committee). Członek Zespołu Ewaluacyjnego Narodowego Planu
Rozwoju na lata 2007-2013, kierownik wielu programów ewaluacyjnych, w tym dla Ministerstwa Kultury
i Ministerstwa Nauk i szkolnictwa Wyższego, wykładowca i współorganizator kilku studiów podyplomowych
w dziedzinie ewaluacji, redaktor, autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i książek naukowych z tego zakresu. Od
kilku lat prowadzi prace nad metodologicznymi podstawami ewaluacji międzykulturowej.

Sylwia Jaskuła
Doktor pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny, kierownik Zakładu Kultury Informacyjnej w PEDAGOGIUM
Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Autorka wielu publikacji z ewaluacji, transformacji i społecznych
wyzwań edukacji, teorii przestrzeni międzykulturowej, społeczeństwa sieci oraz kompetencji informacyjnokomunikacyjnych w kontekście globalnych i lokalnych zmian tożsamości kulturowej. Autorka strategii rozwojowych
i programów szkoleniowych w dziedzinie ewaluacji, jako zmiany społecznej. Ewaluatorka programów o zakresie
polskim, jak i międzynarodowym, animujących nowy rodzaj ewaluacji międzykulturowej. W swoich badaniach
koncentruje się na społecznej aplikacji ewaluacji rozwojowej.

Beata Ciężka
Od 1995 roku zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator (freelance). Posiada bogate doświadczenie
w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych m.in. dla Komisji Europejskiej, Parlamentu
Europejskiego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ewaluator zewnętrzny wielu projektów i programów [m.in.
Phare (UE) i Leonardo da Vinci (UE)]. Jest autorką programów szkoleń z zakresu ewaluacji oraz realizatorką wielu
z nich, a także wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Szkole Głównej Handlowej. Członek-założyciel, w latach 2004 -2010 Prezes Polskiego
Towarzystwa Ewaluacyjnego, obecnie członek Zarządu.

Maciej Szałaj
Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami przy Szkole Głównej Handlowej. Od ośmiu lat związany z Sekcją
Ewaluacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Grupy Sterującej Ewaluacją SPO RZL. Stały ekspert
przy Grupie Sterującej Ewaluacją PO KL. Kierownik wielu projektów ewaluacyjnych oraz współautor ich koncepcji i
metodologii. Specjalizuje się w obszarze przedsięwzięć publicznych adresowanych do sektora małych i średnich firm
oraz działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju kadr gospodarki. Jest jednym z organizatorów dorocznej
Konferencji Ewaluacyjnej, zaliczanej do największych europejskich wydarzeń poświęconych tej tematyce.

Rafał Trzciński
Socjolog, analityk, główny specjalista w Sekcji Ewaluacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W PARP
zatrudniony od 2005 roku, gdzie od początku odpowiedzialny jest za opracowywanie, zlecanie i koordynację badań
ewaluacyjnych programów wdrażanych przez Agencję. Posiada doświadczenie w zakresie ewaluacji programów
finansowanych z funduszu przedakcesyjnego Phare, programów operacyjnych z perspektywy 2004-2006 oraz 20072013. Realizuje projekty badawcze w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego, wsparcia dla przedsiębiorstw oraz rozwoju
regionalnego. Specjalizuje się w metodologii badań o charakterze quasi-eksperymentalnym. Autor oraz
współredaktor publikacji i artykułów w tym zakresie.

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 maja 2013 r. na
stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Oceny). Reprezentował Polskę w spotkaniach
„Evaluation Network” w ramach DG Regio KE, współpracował z OECD, Bankiem Światowym i innymi instytucjami
krajowymi i zagranicznymi. Brał udział w realizacji przeszło 100 badań ewaluacyjnych. Główny ekspert w zakresie
ewaluacji i monitorowania European Academy for Taxes, Economics&Law w Berlinie. Autor i współautor kilkunastu
publikacji w obszarze ewaluacji.
Od czerwca 2013 r. Stanisław Bienias współtworzy niezależną organizację non-profit IDEA Rozwoju.

Karolina Kierońska
Dyplomata, kierownik Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy Unii
Europejskiej. Ukończyła stosunki międzynarodowe i europeistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz studium podyplomowe z zakresu rozwoju regionalnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim.
Laureatka prestiżowych konkursów, między innymi "Wprost do kariery" organizowanego przez Ambasadę Stanów
Zjednoczonych Ameryki i tygodnik Wprost oraz "Europejska 15" organizowanego przez Ambasadę Królestwa Belgii.
Od 2007 roku związana z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. W 2010 roku oddelegowana do Stałego
Przedstawicielstwa Polski Przy Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie od 2012 roku kieruje Wydziałem Polityki
Regionalnej i Spójności.

Piotr Strzęboszewski
Z wykształcenia politolog, posiada ponad 7 letnie doświadczenie w obszarze ewaluacji. W latach 2006 – 2008
odpowiedzialny w Krajowej Jednostce Oceny za badania w obszarze innowacyjności, od roku 2008 główny ekspert
KJO w obszarze ewaluacji dotyczących działań administracji publicznej oraz realizacji zasady good governance.
Odpowiedzialny w MRR za organizację studiów podyplomowych z zakresu ewaluacji (Akademia Ewaluacji).
Nadzorował realizacje ponad 40 badań ewaluacyjnych. Uczestniczył w pracach nad licznymi publikacjami dotyczącymi
ewaluacji oraz rozwoju polskiej administracji publicznej realizującej politykę spójności. Współautor rządowych
dokumentów strategicznych dotyczących zagadnienia ewaluacji.

Jakub Jąkalski
Absolwent socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z ewaluacji na
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ewaluacją zajmuje się od 2007 roku, początkowo w jednostce
ewaluacyjnej IZ ZPORR, od 2008 roku w Krajowej Jednostce Oceny. W KJO odpowiedzialny za badania w obszarze
rozwoju regionalnego oraz badania synergii
i komplementarności. Autor systemu zarządzania wnioskami i
rekomendacjami z badań ewaluacyjnych w Polsce i wykładowca Akademii Ewaluacji. Nadzorował realizację
około 30 badań ewaluacyjnych. Autor licznych publikacji z zakresu ewaluacji oraz koordynator badań terenowych.

Jakub Rok
Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG UW). Od 2010 r. pracuje
w EUROREG-u, wcześniej pełnił funkcję asystenta w Akademii Ewaluacji Programów Rozwoju SpołecznoGospodarczego. Specjalizuje się w studiach nad rozwojem zrównoważonym na poziomie lokalnym i regionalnym,
zajmuje się także organizacyjnym uczeniem się w administracji publicznej oraz ekonomią edukacji. Uczestniczył
w realizacji szeregu projektów naukowych, o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest członkiem zespołu
w projekcie Ministerstwa Uczące Się - zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia
się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach.

Małgorzata Zajdel
Doktor inżynier, nauczyciel akademicki, od 2009 r. kierownik Pracowni Rozwoju Regionalnego, Prodziekan ds.
dydaktycznych i studenckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych i szkoleń z zakresu
monitoringu i ewaluacji. Czynnie uczestniczy i kieruje projektami krajowymi i międzynarodowymi. Obecnie pracuje
naukowo nad procesem tworzenia i zastosowanie wiedzy dla efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej
w rozwoju regionalnym. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Bogdan Jankowski
Od 2007 roku w Jednostce Ewaluacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Absolwent
Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Paweł Suchanecki
Z wykształcenia geograf. Od roku 2004 pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
w departamentach rozwoju regionalnego, w tym w latach 2007-2009 jako wice-dyrektor Departamentu Polityki
Regionalnej, zajmując się tematyką programowania i ewaluacji w obszarze absorpcji funduszy unijnych, gdzie pracuje
do dzisiaj. Od 2008 roku do chwili obecnej prowadzi na UAM cykl wykładów, poświęconych tematyce tworzenia
dokumentów programowych dla polityki spójności Unii Europejskiej. Brał udział w tworzeniu Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013.

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 w pracach nad aktualizacją strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego oraz programowaniem perspektywy 2007-2013. Od 2009 roku kieruje pracami Biura Ewaluacji RPO
w Wydziale Zarządzania RPO w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi.

Jolanta Konkel
Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka UMK w Toruniu, samorządowiec, wykładowca, laureatka nagrody Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej, autorka ponad 30 publikacji.
Zajmuje się funduszami europejskimi. Jest wykonawcą i współautorem szeregu badań i analiz, strategii rozwoju
i innowacji województwa kujawsko-pomorskiego oraz opracowań sytuacji społeczno-gospodarczej regionu wraz
z systemem monitoringu. Od 14 lat pracuje w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w tym od 2009r. w Biurze
Ewaluacji RPO w Wydziale Zarządzania RPO w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi. W
dziedzinie ewaluacji zajmuje się zlecaniem badań na zewnątrz, współpracą z wykonawcami i nadzorem nad realizacją.
Prowadzi wewnętrzne badania ewaluacyjne RPO WK-P. Specjalizuje się w badaniach procesu programowania
i wdrażania programów regionalnych.

