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W przygotowanych propozycjach procedur1 wprost odwołujemy się do zamówionych przez Rząd 

ewaluacji dotyczących systemu dialogu społecznego, jak i badań prowadzonych przez same 

organizacje pozarządowe oraz doświadczeń organizacji w ciałach dialogu obywatelskiego w 

ostatnim czasie.  

Zasada partnerstwa jest podstawową - z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego - zasadą 

funduszy europejskich.  Zakłada ona włączenie przedstawicieli partnerów społecznych  i 

ekonomicznych (w tym organizacji pozarządowych) w proces ich programowania, wdrażania i 

ewaluacji. Skuteczność stosowania tej zasady i jej wpływ na efektywność wydatkowania środków 

publicznych zależy bezpośrednio od trybu włączania partnerów pozarządowych w poszczególne 

etapy pracy, a przy tworzeniu ciał dialogu (takich, jak komitety monitorujące) - sposób wyboru 

przedstawicieli, tak aby: 

● reprezentowali stanowisko szerokiego gremia różnych instytucji, 

● byli niezależni od władz rządowych, samorządowych lub innych wpływów o charakterze 

politycznym, 

● posiadali zaplecze organizacyjne i merytoryczne umożliwiające im branie aktywnego udziału w 

dyskusji i w procesie podejmowaniu decyzji. 

 

W naszym przekonaniu, najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia tych wartości będą wybory 

reprezentantów dokonywane w środowisku organizacji pozarządowych. 

 

Organizatorami wyborów powinni być szefowie Instytucji Zarządzających programami 

operacyjnymi (na szczeblu krajowym właściwi ministrowie, zaś na szczeblu regionalnym – 

Marszałkowie województw). Mogą oni powierzyć przeprowadzenie wyborów organizacji 

pozarządowej wybranej w konkursie grantowym. Organizacje pozarządowe jako niezależne 

organizacje obywatelskie, powinny same decydować, kogo wybierają na swoich reprezentantów, 

co oznacza, iż ich wybór powinien być zaakceptowany bez zmian przez Przewodniczących 

komitetów monitorujących. Organizacje zrzeszone w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

                                                           
1
  Oczywiście nawiązujemy w naszych propozycjach do idei przygotowanej przez zespół ekspertów w składzie: 

Marcin Dadel, Marzena Mendza-Drozd, Iwona Jankowska w czerwcu 2006 “Procedury wyborów przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do Regionalnych Komitetów Monitorujących/Sterujących”, opracowanej w ramach projektu Partnerstwo 

dla III sektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, zdając sobie jednak sprawę, że nieco zmienił się kontekst działań. 

Bierzemy więc pod uwagę zarówno nowelizację Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 r., jak i 

doświadczeniach okresu programowania 2007-2013. 
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Pozarządowych oraz współpracujące z OFOP-em w ramach Stałej 

konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 

postulują nieuwzględnianie w procedurze wyboru krajowej ani 

wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, ponieważ są 

to ciała opiniodawczo-doradcze (odpowiednio – ministra 

właściwego ds. pożytku publicznego oraz Marszałków województw) oraz składają się jedynie w 

części z osób wywodzących się z organizacji pozarządowych, co zaś najważniejsze – nie są formą 

reprezentacji III sektora, lecz miejscem dalogu. Ponadto członkowie Rad są autorytatywnie 

wybierani przez szefa danej administracji, który nie jest zobligowany liczbą uzyskanych głosów 

tudzież liczbą rekomendacji uzyskanych przez kandydatów do Rad. Rady Działalności Pożytku 

Publicznego proponujemy zaangażować do promocji wyborów pozarządowych członków 

komitetów monitorujących programy operacyjne 2014-2020. 

 

PROPOZYCJA 

1. Przewodniczący Komitetu Monitorującego/szef Instytucji Zarządzającej (na stronie internetowej 

IZ), Rada Działalności Pożytku Publicznego (na stronie internetowej Departamentu Pożytku 

Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (lub w przypadku Wojewódzkiej Rady Pożytku 

Publicznego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego),  na portalu NGO.pl (w przypadku 

wyborów do komitetów regionalnych na jego regionalnych serwisach) oraz w serwisach 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poświęconych tematyce funduszy europejskich ogłaszają 

informacje o naborze kandydatów wraz z regulaminem wyborów. 

2. Kandydatów (na członka i zastępcę) do komitetów monitorujących krajowe programy 

operacyjne  zgłaszać mogą federacje (związki stowarzyszeń) i organizacje posiadające strukturę 

oddziałów regionalnych, których zasięg działania obejmuje co najmniej 4 województwa lub 

wspólnie co najmniej 25 organizacji pozarządowych, których siedziby mieszczą się w co najmniej 4 

województwach. 

W przypadku wyborów w województwach, prawo zgłaszania kandydatów posiadają federacje 

mające swoje siedziby na terenie województwa i działające na jego obszarze lub wspólnie co 

najmniej 10 organizacji działających na terenie danego województwa.  

Zgłoszenie zawiera: 

 deklarację federacji lub wspólnie działających organizacji o udzieleniu rekomendacji 

przedstawicielowi z oświadczeniem o zobowiązaniu udzielenia mu koniecznego wsparcia 

(jedna organizacja może udzielić poparcia więcej, niż jednej parze kandydatów), 

 formalne zgłoszenie zawierające wskazanie organizacji udzielającej afiliacji 

kandydatom, 
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 życiorysy kandydatów (na członka i zastępcę) i ich 

oświadczenia o zobowiązaniu obowiązków wynikających z 

bycia przedstawicielem organizacji pozarządowych w 

komitetach monitorujących. 

Kandydaci nie  mogą być pracownikami administracji rządowej ani samorządowej. 

3.  Czas na zgłaszanie kandydatów nie może być krótszy niż 45 dni kalendarzowych. 

4. Instytucja Zarządzająca lub organizacja przeprowadzająca wybory (dalej: organizator wyborów) 

weryfikuje listę kandydatów/kandydatek. Następnie organizator wyborów ogłasza listę 

kandydatów/ek na reprezentantów/tki sektora, z informacjami nt.: 

 doświadczenia osób kandydujących, 

 wykaz rekomendujących je organizacji, 

 merytorycznego obszaru zadań danego komitetu. 

 

5. Organizator konkursu ogłasza głosowanie drogą elektroniczną. Głosowanie trwa przynajmniej 

21 dni kalendarzowych. 

6. Głosowanie odbywa się z wykorzystaniem internetu. W przypadku wyborów do komitetów 

monitorujących regionalne programy operacyjne głosować mogą organizacje pozarządowe 

działające i posiadające zarejestrowaną siedzibę lub oddział na terenie danego województwa. 

W przypadku wyborów internetowych istnieje konieczność zabezpieczenia przed nadużyciami 

(np. wielokrotnym głosowaniem). Organizator konkursu na bieżąco publikuje listę organizacji, 

które już oddały głos. Członkami Komitetu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą 

nominalną liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów 

przeprowadza się losowanie.   

7. W przypadku braku kandydatów bądź niewystarczającej liczby kandydatów, przeprowadzane są 

ponowne wybory według niniejszej procedury. 

 


