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Eksperci są wśród nas  

– narzędzia oceny kompetencji eksperckich w procesie stanowienia prawa 

 

Być może słyszałeś już o istnieniu takiej dziedziny, jak zarządzanie talentami, którego 

specjaliści pracują w podmiotach publicznych i prywatnych i wspierają tzw. działy zarządzania 

„zasobami ludzkimi”. „Talenty” sprawiają, że osoba, która je posiada, jest szczególnie 

predestynowana do niektórych zadań lub stanowisk. Z punktu widzenia pracodawcy lub 

przełożonego, wychwycenie talentów poszczególnych pracowników jest kluczowe dla 

funkcjonowania organizacji – dotyczy to nie tylko firm, lecz także podmiotów publicznych oraz 

sektora pozarządowego. Ten ostatni profesjonalizuje się i poszukuje sposobów na skuteczne 

wykorzystanie potencjału swoich zespołów, wolontariuszy oraz beneficjentów projektów. W 

ramach tych poszukiwań wdrażane są nowe działania umożliwiające ocenę zarówno 

wrodzonych zdolności, jak i kompetencji będących połączeniem wykształcenia z pozyskanym 

z czasem doświadczeniem. 

Niniejszy newsletter poświęcony jest właśnie talentom i kompetencjom w bardzo 

szczególnym ujęciu – wspólnie przyjrzymy się, jakie umiejętności cechują ekspertów 

reprezentujących organizacje pozarządowe w procesie partycypacji publicznej. Temat wydaje 

się odległy, bowiem o „ekspertach” słyszymy najczęściej w kontekście medialnym – ich 

działalność chowa się za decyzjami polityków, funkcjonowaniem urzędów lub wdrażaniem 

projektów grantowych. Okazuje się jednak, że – jak głosi tytuł tego newslettera – eksperci są 

wśród nas i niejednokrotnie, niezauważeni, przez lata służą innym obywatelom w działaniach 

trzeciego sektora.  

Role eksperckie w partycypacji publicznej 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w projekcie „Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO” 

eksperci to osoby, które wykorzystują swoje kompetencje aby inicjować, wspierać i wzmacniać 

procesy partycypacji publicznej. Są potrzebni zarówno przy projektowaniu działań, jak i na 

poszczególnych etapach ich wdrażania, przy jednoczesnym dbaniu o osiągnięcie rezultatów i 

informowanie o nich różnych grup społecznych. W zależności od posiadanej specjalizacji 

eksperci mogą przybierać role, które wpisują się w trzy główne kategorie. Pierwsza wiąże się z 

pełnieniem funkcji związanych z organizowaniem i wspieraniem procesu pod względem 

prawnym lub prawno-administracyjnym. Eksperci pracujący w ramach tej kategorii najczęściej 

są specjalistami nauk prawnych lub prawa i administracji. Ich głównym zadaniem jest 
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wspieranie interesariuszy w uzyskaniu wpływu na konkretne rozwiązania legislacyjne 

odnoszące się do różnych sytuacji obywatelskich, społecznych lub gospodarczych.  

Kolejną kategorię tworzą eksperci, którzy posiadają doświadczenie w teoretycznym i 

praktycznym funkcjonowaniu podmiotów sektora pozarządowego, publicznego lub 

prywatnego. Osoby te wspierają partycypację publiczną poprzez organizowanie działań, 

najczęściej pracując jako członkowie zespołu projektowego lub współpracując z organizacjami 

uczestniczącymi w procesie legislacyjnym.  

Trzecią kategorię tworzą eksperci poszczególnych dziedzin, których dotyczy dany proces 

partycypacji: interweniują oni jako znający teoretyczne i praktyczne aspekty dyskutowanych w 

ramach działań zagadnień, interesariuszy lub obiektów. 

Jacy są „nasi” eksperci? 

Jeszcze przed rozpoczęciem projektu „Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO” 

przygotowaliśmy zestaw dokumentów, które umożliwiły zarówno lepsze poznanie, jak i 

ewaluację kompetencji eksperckich członków małopolskich organizacji samorządowych. 

Zaczęliśmy od określenia, kim są te osoby, które spotykamy na co dzień w stowarzyszeniach, 

fundacjach czy kołach pomocy, i które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w partycypacji 

publicznej, dzieląc się swoimi umiejętnościami. Dostępne modele teoretyczne pokazały nam, 

że „nasi” eksperci posiadają dużą wiedzę teoretyczną, ale są gotowi do nieustannego 

doskonalenia jej. Wykazują się przy tym ciepłą postawą i otwartością na problemy oraz pytania 

otaczających je osób. Eksperci chętnie dzielą się posiadanymi informacjami, wiedzą i 

umiejętnościami, wspierają też innych w identyfikowaniu potrzeb i znajdywaniu rozwiązań dla 

zaistniałych problemów. Są przy tym skoncentrowani na celu i wytrwale do niego dążą, 

wykazując się przy tym inicjatywą i dużą kreatywnością (rys. 1).  

Swoje umiejętności eksperci wykorzystują nieustannie i efektywnie, w ramach 

wskazanych powyżej ról. Potrafią przy tym zarówno gromadzić tzw. kompetencje twarde (czyli 

prawnicze lub związane z wiedzą specjalistyczną i techniczną) jak i miękkie (komunikacja, 

wystąpienia, autoprezentacja czy przywództwo). Zebrane razem wiedza, umiejętności i 

postawy ekspertów stworzyły zarys, na którym oparto program szkoleniowy SPP NGO, dążąc 

do wzmocnienia u uczestników zarówno ich naturalnych „talentów”, jak i może mniej 

rozwiniętych, ale równie pożądanych w procesie partycypacji publicznej, umiejętności na 

przykład zarządczych. 
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Rysunek 1: Jacy są „nasi" eksperci? 

Jak można zmierzyć i ocenić umiejętności eksperckie? 

Literatura przedmiotu udostępnia szereg definicji i zagadnień bezpośrednio związanych 

z zarządzaniem kompetencjami. Zapoznanie się z nimi umożliwiło organizatorom projektu 

„SPP NGO” teoretyczne przygotowanie się do ewaluacji zarówno wiedzy, jak i umiejętności 

oraz postaw uczestników projektu. Zmierzone, te trzy elementy złożyły się na określenie 

zarówno już mocno rozwiniętych kompetencji, jak i zidentyfikowanie tych, które warto było 

wzmocnić. Opracowano zestawy ankiet, które przedstawiono uczestnikom indywidualnie oraz 

w odniesieniu do ich doświadczenia związanego z reprezentowaniem organizacji 

pozarządowej. Przedstawione pytania dotyczyły autoewaluacji umiejętności oraz potrzeb i 

zainteresowań rozwojowych. Uzyskane odpowiedzi poddawane były systematycznej analizie, 

a wyniki wpływały na stosowane metody oraz tematykę organizowanych zajęć, w tym  szkoleń, 

seminariów i wystąpień konferencyjnych. W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby, 

uczestnikom zaproponowano interaktywne formy rozwoju. Ponadto każde szkolenie zawierało 

element refleksji grupowej i indywidualnej, ułatwiając beneficjentom projektu ocenę własnego 

potencjału. Na zakończenie, każde zajęcia poddano ewaluacji, analizując zarówno ich 

zawartość, jak i osiągnięte rezultaty.  

Powyższy opis jest uproszczony i nie zawiera, rzecz jasna, całego podłoża teoretycznego 

oraz pełnego zestawu metod i narzędzi, jakich użyto lub jakie wypracowano w ramach projektu. 

Obszerne informacje na temat ewaluacji kompetencji eksperckich znajdziesz, drogi Czytelniku, 

w podręczniku partycypacji publicznej, który już wkrótce oddamy do Twojej dyspozycji. 
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Napisana przez nasz zespół książka będzie dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i 

elektronicznej. Z przyjemnością przybliżymy Ci w niej poszczególne zagadnienia związane z 

partycypacją publiczną, jak i elementy kształcenia i wzmacniania wiedzy, działań oraz postaw 

eksperckich, trudnych do przecenienia w sektorze pozarządowym. Życzymy przyjemnej 

lektury!  
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