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Podstawowym błędem, jaki często popełniają wnio-
skodawcy, jest przygotowywanie matrycy logicznej na 
samym końcu procesu pisania i kompletacji dokumen-

tacji aplikacyjnej lub też przygotowywanie jej w zupełnym 
oderwaniu od pozostałych dokumentów. Tymczasem matryca 
powinna wykazywać pełną zgodność z całą dokumentacją 
aplikacyjną, od wniosku lub karty projektu rozpoczynając, po 
studium wykonalności i ewentualne inne załączniki.
Przyjrzyjmy się zatem, jakie są kolejne etapy tworzenia ma-
trycy logicznej i jak wygląda oraz jak sprawdzić poprawność 
logiki zawartej w matrycy.
Zasadniczo przy tworzeniu matrycy rozróżnia się dwa etapy 
jej przygotowania:
1) Etap analiz
2) Etap planowania.

Na poprawne zamknięcie etapu analiz składają się cztery kro-
ki, które należy wykonać:
n  Analiza beneficjentów i partnerów projektu (inaczej: interesa-

riuszy, czyli wszystkich tych, którzy zainteresowani są realizacją 
planowanego projektu). Na tym etapie określamy, jak realiza-
cja projektu wpłynie w swoim oddziaływaniu na poszczególne 
grupy osób bezpośrednio lub pośrednio związane z projektem. 
Należy sprawdzić, jakie są oczekiwania poszczególnych grup 
odbiorców wobec planowanego przedsięwzięcia. Poprawnie 
przeprowadzona analiza powinna nam pozwolić na wyzna-
czenie odpowiedniej strategii oddziaływania projektu na oto-
czenie, koniecznie z uwzględnieniem jego oczekiwań;

n  Analiza problemów – to nic innego, jak analiza stanu obec-
nego. W tym miejscu dokonujemy analizy, która ma na celu 
przedstawienie możliwie wszystkich problemów związanych 
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Matryca logiczna jest dokumentem, który ułatwia 
beneficjentowi prawidłowe przygotowanie projektu. 
Zazwyczaj tworzona jest jako jeden z pierwszych dokumentów 
i to właśnie na niej opiera się całą logikę przygotowując 
zarówno wniosek aplikacyjny, jak i studium wykonalności. 

Matryca logiczna
Logika interwencji Obiektywnie sprawdzalne 

wyznaczniki osiągnięć 
(wskaźniki)

Źródła i sposoby 
weryfikacji

Założenia

cele nadrzędne 
(ogólne, 
długofalowe)

Jaki jest nadrzędny 
szerszy cel, do którego 
osiągnięcia przyczyni się 
projekt?

Jakie są kluczowe wskaźniki 
związane z celem 
nadrzędnym?

Jakie są źródła 
informacji dla tych 
wskaźników?

cel projektu 
(szczegółowy)

Jakie są cele, które 
osiągnąć ma projekt?

Jakie są ilościowe 
i jakościowe wskaźniki 
pokazujące czy osiągnięto 
zamierzone cele?

Jakie są źródła 
weryfikacji dla tych 
wskaźników?

Jakie są czynniki i uwarunkowania niebędące 
bezpośrednio zależne od projektu, które są 
konieczne do osiągnięcia tych celów?

Produkty Jakie są spodziewane 
produkty projektu?
Np. wybudowanie 
kanalizacji sanitarnej 
i oczyszczalni ścieków 
oraz jej wyposażenie

Jakie są wskaźniki mierzące 
to, czy projekt osiągnął 
zamierzone wyniki 
w postaci produktów?
Np. długość wybudowanej 
kanalizacji – 15 km; liczba 
przepompowni: 3 szt.; 
kubatura oczyszczalni: 200 m3

Jakie są źródła 
weryfikacji dla tych 
wskaźników?
Np. dziennik 
budowy, faktury, 
przelewy bankowe 
itp.

Jakie czynniki zewnętrzne 	
i uwarunkowania muszą zostać spełnione, aby 
osiągnąć oczekiwane efekty?

działania Jakie są kluczowe 
działania, które należy 
wykonać w celu 
osiągnięcia zakładanych 
produktów

Zasoby:
Jakie zasoby są niezbędne 
do realizacji projektu.
Np. personel, zasoby 
techniczne, infrastruktura itp.

Jakie można wskazać 
obiektywne źródła 
informacji na temat 
postępu w realizacji 
projektu?

Jakie czynniki zewnętrzne	
 i uwarunkowania muszą zostać spełnione, 
aby wskazane działania zostały zrealizowane?

Warunki wstępne:
Należy określić, jakie warunki wstępne 
muszą być spełnione, aby móc przystąpić do 
wdrażania planowanych działań.
Np. uzyskanie dofinansowania, podjęcie 
uchwały intencyjnej przez radę gminy 
o realizacji zadania itp.
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z przedmiotem projektu, z jakimi boryka się beneficjent. Bar-
dzo pomocnym narzędziem na tym etapie jest tzw. drzewo 
problemów. Z prawidłowo przeprowadzonej analizy powin-
na wynikać konieczność zareagowania na problem, czy też 
konieczność zniwelowania skutków zaistniałych problemów.

n  Analiza celów to analiza, odwrotnie od poprzedniej – prezen-
tująca pozytywne aspekty sytuacji, jaka jest pożądana w przy-
szłości (w wyniku realizacji projektu). Najprostszym sposobem 
dokonania tego rodzaju analizy jest przeformułowanie okre-
śleń zawartych w drzewie problemów na cele, chociażby 
z tego powodu, iż cele w projekcie mają za zadanie rozwiązać 
odpowiadające im problemy. dla ułatwienia można sporzą-
dzić drzewo celów, które, jeśli wykonane zostanie poprawnie 
– powinno stanowić lustrzane odbicie drzewa problemów. Na 
tym etapie należy pamiętać, że warunkiem podstawowym 
jest, aby przedstawione cele były: jasno sformułowane, logicz-
ne, mierzalne i osiągalne. Przykład: jeśli w drzewie problemów 
określiliśmy, że problemem jest niski dostęp do kultury wywo-
łany brakiem odpowiedniej infrastruktury, to celem będzie: 
poprawa dostępu do kultury poprzez budowę infrastruktury. 
Najważniejsze elementy tego rodzaju analizy to: określenie 
przyszłej pożądanej sytuacji oraz weryfikacja celów (uporząd-
kowanie ich w hierarchii: cele długofalowe – czyli ogólne, cele 
bezpośrednie – czyli szczegółowe oraz działania).

n  Analiza strategii jako kluczowy element pierwszego etapu 
przygotowywania matrycy ma tu bardzo istotne znaczenie. 
To w tym miejscu decydujemy, które z przedstawionych po-
wyżej celów staną się celami projektu. Wybrać należy tylko 
te cele, które spowodują, iż strategia będzie odpowiednia 
i wykonalna. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o zasadzie, 
że każdy projekt może być odpowiedzią jedynie na część 
problemów, a co za tym idzie – może realizować tylko część 
celów. Zadaniem beneficjenta jest tu więc odpowiedni wy-
bór problemów, a następnie dopasowanych do nich celów.

Po dokonaniu wszystkich powyższych analiz można przystą-
pić do kolejnego kroku: etapu planowania, gdzie nastąpi roz-
wijanie koncepcji projektu.
dopiero na tym etapie przystępujemy do pracy nad matrycą 
logiczną przedstawianą w formie tabelarycznej.
Wygląd matrycy logicznej przedstawia tabela. odpowiedzi 
na wpisane pytania pozwolą na skonstruowanie prawidłowej 
matrycy logicznej.
Najważniejszym, ostatnim krokiem na etapie przygotowywa-
nia matrycy logicznej jest sprawdzenie jej poprawności. Jak 
sama nazwa wskazuje, matryca powinna wykazywać się pełną 
spójnością i logiką. Takie sprawdzenie polega na zestawieniu 
wszystkich informacji zawartych w matrycy i odniesieniu ich 
do powiązań przyczynowo-skutkowych.
sprawdzanie poprawności matrycy rozpoczynamy również 
od dołu, posiłkując się następującym tokiem myślenia:
Poziom i:
spełniając warunki wstępne, a następnie realizując konkretne 
działania, przy zaangażowaniu określonych środków (zaso-
bów), zakładając jednocześnie, że planowane założenia nie 
ulegną zmianie – poprowadzi nas to do osiągnięcia produk-
tów projektu.
Poziom ii:
Wypracowane w trakcie realizacji projektu produkty, mierzo-
ne poprzez zaproponowane wskaźniki, a zweryfikowane na 
podstawie podanych dokumentów, biorąc pod uwagę wszyst-
kie czynniki zewnętrzne i przyjęte założenia – doprowadzą 
nas do osiągnięcia celu bezpośredniego.
Poziom iii:
osiągnięte cele bezpośrednie projektu, które beneficjent 
zmierzy poprzez zaproponowane wskaźniki i zweryfikuje 
zaproponowanymi dokumentami, przy niezmiennych zało-
żeniach i określonych czynnikach zewnętrznych – przyczynią 
się do osiągnięcia celu ogólnego projektu.
Podczas weryfikacji poprawności matrycy logicznej może być 
konieczne jej przeformułowanie. Jest to ostatni etap, na któ-
rym można tego dokonać. Matryca będzie podstawą do przy-
gotowania wniosku aplikacyjnego, a także stanowić będzie 
ramy logiczne dla studium wykonalności, dlatego tak ważne 
jest, aby cechowała się pełną wewnętrzną spójnością.  n

Pamiętajmy! – podstawową zasadą jest to, że matrycę wy-
pełniamy od dołu! – rozpoczynając od określenia warun-
ków wstępnych dla naszego projektu.

logiKa intErWEncJi Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki 
osiągnięć (wskaźniki) Źródła i sposoby weryfikacji Założenia

cele ogólne Oddziaływanie Źródła weryfikacji

Cel bezpośredni Wskaźniki rezultatu Źródła weryfikacji Założenia

Produkty Wskaźniki produktu Źródła weryfikacji Założenia

	

Działania Środki Koszty Założenia

Warunki wstępne


