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Wykaz skrótów 
 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

GRP – Grupa robocza ds. partnerstwa przy Komitecie Koordynacyjnym Umowy Partnerstwa 

INPAP – Krajowa  Instancja ds. Przygotowania Umowy Partnerstwa, Francja  (Instance l'Instance 

Nationale de Préparation de l'Accord de Partenariat) 

KM – Komitet Monitorujący 

MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

NGO – Organizacje Pozarządowe (Non Gouvernementale Organisation) 

NSRO – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

OFOP – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

PO – Program Operacyjny 

POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

POIŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

POPW – Program Operacyjny Polska Wschodnia 

POWER – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 

SAP – System Animacji Partnerstw 

WRS – Wspólne Ramy Odniesienia 
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Wprowadzenie 
 
Niniejszy projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w procesie programowania i 

wdrażania wsparcia z funduszy polityki spójności (Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności) w perspektywie finansowej 

2014-2020 został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR),  w okresie 

lipiec-wrzesień 2013 r. przez zespół S.Partner . 

Dokument  ten zostanie wykorzystany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach dalszych 

prac nad wytycznymi dotyczącymi zasady partnerstwa. 

Dokument zawiera propozycje służące budowie lepszej jakości partnerstwa w procesie wdrażania 

funduszy Unii Europejskiej w Polsce, które powinno przełożyć się na bardziej efektywny, skuteczny 

dialog społeczny i obywatelski. Propozycje zawarte w niniejszym dokumencie są efektem m.in.:   

 konsultacji zasady partnerstwa, prowadzonych przez MRR w 2012 roku, w gronie 
partnerów, podczas których wypracowane zostało „Wspólne stanowisko partnerów 
społecznych odnośnie realizacji zasady partnerstwa w okresie 2007-2013” oraz 
„Stanowisko OFOP w sprawie idei dobrego rządzenia w kontekście programów 
finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”,  

 konsultacji prowadzonych przez zespół opracowujący niniejszy dokument w lipcu i 
sierpniu 2013 r. z przedstawicielami strony społecznej, tj. organizacji pozarządowych 
i partnerów społeczno-gospodarczych, a także przedstawicielami administracji 
centralnej, regionalnej, lokalnej tj. przedstawicielami wybranych departamentów 
MRR, organizacji zrzeszających samorządy wojewódzkie, miejskie i gminne; 

 analizy dobrych praktyk w zakresie partnerstwa istniejących/funkcjonujących w 
państwach Unii Europejskiej,  

 analizy dostępnych dokumentów programowych, badań ewaluacyjnych i innych 
opracowań dot., jakości dialogu i partnerstwa w zarządzaniu funduszami Unii 
Europejskiej (UE) w obecnej i przyszłej perspektywie. 

 
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom spotkań oraz 
autorom pisemnych uwag za poświęcony czas, zaangażowanie i otwartość.  
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Wstęp 
 
Strategia EUROPA 2020 1  wyznacza jako priorytety rozwojowe na najbliższe lata m.in. 
inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, wskazując 
jednocześnie fundusze strukturalne jako istotne mechanizmy ich osiągnięcia.  
 
Natomiast w projekcie rozporządzenia ramowego2 jako cechy charakterystyczne przyszłego 
zestawu programów operacyjnych wymienione zostały: uproszczenie realizacji polityki, 
skupienie się na wynikach oraz większe wykorzystanie zasady warunkowości. Wskazano też 
ogólne zasady wsparcia, takie jak: partnerstwo, wielopoziomowe sprawowanie rządów, 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn, zrównoważony charakter i zgodność z obowiązującym 
prawem UE i krajowym.  Dla poszanowania zasady wielopoziomowego sprawowania rządów, 
zapewnienia odpowiedzialności zainteresowanych organów za planowane interwencje oraz 
korzystanie z doświadczenia i wiedzy stosownych podmiotów zalecono państwom 
członkowskim angażowanie partnerów w przygotowanie, realizację, monitorowanie i ocenę 
umów partnerskich i programów operacyjnych. Lista partnerów wymieniona w Art.5 ww. 
rozporządzenia obejmuje: przedstawicieli właściwych organów regionalnych, lokalnych, 
miejskich i innych władz publicznych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz podmioty 
reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony 
środowiska, organizacje pozarządowe i organy odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji. 
 
By zapewnić minimalne standardy udziału partnerów w realizacji zasady partnerstwa 
Komisja opracowała projekt aktu delegowanego – Europejski kodeks postępowania w 
zakresie partnerstwa3. Zgodnie z kodeksem, za zorganizowanie partnerstwa odpowiada 
państwo członkowskie, a działania podejmowane w celu zaangażowania partnerów oraz ich 
rola w przygotowywaniu umowy partnerstwa, są przedmiotem ocen Komisji. 
 
Wobec tak ambitnie postawionych zadań dla partnerów władzy publicznej, na wszystkich 
etapach realizacji polityki spójności w nowej perspektywie finansowej UE, istotna jest 
naszym zdaniem przedstawiona w Strategii Sprawne Państwo 20204 diagnoza dot. roli 
partnerów w dialogu społecznym oraz systemu uczestnictwa obywateli w konsultacjach 
społecznych na zasadach partnerstwa. Wśród słabości tego systemu wymienia się: „niechęć 
po stronie obywatela do angażowania się w sprawy publiczne, niepełne wykorzystanie 
narzędzi dialogu społecznego i dialogu obywatelskiego przez organy administracji publicznej, 
pomijanie w debatach publicznych innych partnerów społecznych niż tradycyjni (np.: związki 
zawodowe), nie zawsze pełna i spójna komunikacja podejmowanych działań na etapie 
programowania, niski poziom merytoryczny debaty publicznej. Mimo podejmowanych prób 
aktywnego włączenia obywateli – na zasadach partnerstwa – nie przynoszą one jak na razie 
oczekiwanych rezultatów. Przyczyn istniejącej sytuacji należy doszukiwać się w mało 
partycypacyjnych zasadach komunikacji organ – obywatel. Organy administracji publicznej 
                                                           
1 EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 
2 Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006) 
3 The European Code of Conduct on Partnership The Delegated Act Preparatory Fiche no. 1, Brussels, 18 January 2013 
4
 Strategia Sprawne Państwo 2020 (MP 2013, poz.136) 
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skupiają się głównie na informowaniu, czyli rozpowszechnianiu informacji w sposób 
zwyczajowo przyjęty (tablice ogłoszeń, biuletyny, strony internetowe danego urzędu). 
Obserwuje się ponadto deficyt dobrowolnych instrumentów informowania wynikających z 
inicjatywy, kreatywności i otwartości organów administracji publicznej.” 5 
 
Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Kraju 2020 ,6 istnieje konieczność wzmacniania 
instytucji dialogu społecznego oraz potencjału i działań organizacji pozarządowych, 
natomiast w świetle Strategii Sprawne Państwo niezbędne jest tworzenie od nowa takich 
mechanizmów służących informowaniu, komunikacji, konsultacji i uczestnictwu obywateli w 
sprawach publicznych. Elementy te należy ponadto uwzględnić w ramach budowania 
systemu partnerstw w nadchodzącym okresie programowania UE.  
 
Zalecenia zawarte w Strategii Sprawne Państwo oraz Strategii Rozwoju Kraju 2020:  
 

„Dla zapewnienia lepszego modelu tworzenia polityk publicznych i procesu stanowienia prawa 
istotne jest, aby dialog społeczny realizowany pomiędzy rządem, organizacjami pracodawców i 
związków zawodowych był efektywny i zapewniał partnerom społecznym realne poczucie wpływu na 
kształtowanie polityki państwa. Z tego względu niezbędne jest dalsze wzmacnianie instytucji 
dialogu i podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.  Dobrze funkcjonujący dialog społeczny 
zwiększa szanse na zachowanie pokoju społecznego, a także na wypracowanie rozwiązań 
służących podniesieniu innowacyjności polskiej gospodarki.  
 
Wsparciu potencjału i działań organizacji pozarządowych służyć będzie przede wszystkim 
rozszerzenie skali działań organizacji pozarządowych oraz stworzenie lepszych warunków prawnych 
dla ich funkcjonowania poprzez m.in. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, 
wprowadzenie partnerstwa publiczno-społecznego oraz umożliwienie wykorzystania na potrzeby 
inicjatyw obywatelskich istniejącej infrastruktury. Istotnym elementem będzie upraszczanie 
przepisów prawa, tak aby ułatwić obywatelom możliwość zrzeszania się i działania dla osiągnięcia 
wspólnych celów. Wzmacniane będą aktywne wspólnoty lokalne poprzez tworzenie lub 
udostępnianie publicznej przestrzeni, m.in. dzięki budowie nowych lub wykorzystaniu już istniejących 
elementów infrastruktury kultury i sportu (bibliotek, domów kultury, klubów sportowych) oraz 
promowanie istniejących mechanizmów ustawowych, tj. inicjatywy lokalnej.” 7 
 
„Elementem wzmocnienia systemu instytucjonalnego państwa jest uproszczenie mechanizmów 
komunikacji między instytucjami, a także między różnymi instytucjami pośredniczącymi a 
obywatelem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kluczem 
nie jest wdrożenie samych technologii, lecz wykorzystanie ich w modelu otwartego rządu, jako 
służących większej przejrzystości, zaangażowaniu obywateli i efektywności instytucji. 
Obywatele i tworzone przez nich organizacje mają prawo być wiarygodnie i rzetelnie informowanymi 
o sprawach publicznych, prawo do formułowania oczekiwań pod adresem instytucji publicznych, 
prawo do partycypacji w procesie stanowienia prawa i prawo do uczestniczenia w debacie 
publicznej. Jednak, aby powyższe uprawnienia nie miały pozornego charakteru, potrzebne jest 
podtrzymanie, a czasem tworzenie od nowa mechanizmów informowania, komunikacji, 
konsultacji i uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych." 8 

 
 

                                                           
5 Strategia Sprawne Państwo 2020, MP 2013, poz.136, str.14. 
6 Strategia Rozwoju Kraju 2020, MP 2012 Nr 17, poz. 882. 
7 Strategia Rozwoju Kraju 2020, MP 2012 Nr 17, poz. 882, str.48-49 
8 Strategia Sprawne Państwo 2020, MP 2013, poz 136, str. 28. 
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Jak czytamy w projekcie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa 
„Zgodnie z wnioskami Komisji dotyczącymi funduszy objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych na lata 2014-2020 państwa członkowskie będą jednoznacznie zobowiązane do 
zorganizowania partnerstwa”, a kodeks ten „będzie zawierał minimalne wymagania, 
niezbędne do osiągnięcia wysokiej jakości partnerstwa w procesie wdrażania funduszy, przy 
jednoczesnym zachowaniu daleko idącej elastyczności państw członkowskich w sposobie 
organizowania udziału poszczególnych partnerów”. 9 
 

Część I  

Definicje  

Partnerzy: 

Właściwymi organami regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i innymi władzami 

publicznymi wymienionymi w art. 5, ust.1, pkt. a projektu z dnia 14.3.2012r. ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady,  są (na poziomie kraju i w wymiarze 

wertykalnym) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu Ustawy 

z dnia 6 maja 2005 o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o 

przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskie (Dz. 

U. 2005, Nr 90, poz. 759) w tym przedstawiciele  ogólnopolskich organizacji jednostek 

samorządu terytorialnego utworzonych na podstawie   Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia ogólnopolskich organizacji jednostek 

samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (Dz. U. 2008r. Nr 15, poz.97):  

a) Unia Metropolii Polskich; 

b) Unia Miasteczek Polskich; 

c) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

d) Związek Miast Polskich; 

e) Związek Powiatów Polskich; 

f) Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

Właściwymi organami regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i innymi władzami publicznymi 

wymienionymi w art. 5, ust.1, pkt. a projektu z dnia 14.3.2012r. ogólnego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady na poziomie regionalnym, odpowiedzialne za tworzenie 

partnerstw w wymiarze horyzontalnym są: 

a) wójt, burmistrz lub prezydent miasta w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95) na poziomie gminy; 

                                                           
9 The European Code of Conduct on Partnership The Delegated Act Preparatory Fiche no. 1, Brussels, 18 January 2013 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095
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b) zarząd powiatu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578) na poziomie powiatu; 

c) zarząd województwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576) na poziomie 

województwa 

Partnerami społeczno-gospodarczymi wymienionymi w art. 5, ust.1, pkt. b projektu z dnia 

14.3.2012r. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady są: reprezentatywne 

organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i 

wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100 poz. 1080 z późn. zm.), będące 

członkami Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie wymienionymi w art. 5, ust.1, 

pkt. c projektu z dnia 14.3.2012 r. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

są: organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i 

niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów 

ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz ochrony środowiska i 

promowania równości i niedyskryminacji, z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków 

zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których 

jedynym bądź głównym fundatorem jest Skarb Państwa, w rozumieniu przepisów Ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 

96 poz. 873 z późn. zm.).  

 

Przedstawicielami środowisk naukowych niewymienionymi w projekcie z dnia 14.3.2012r. 

ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady , ale wskazywanymi w  projekcie 

europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa – akcie delegowanym, są 

przedstawiciele środowisk akademickich i naukowych.10 

Przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu niewymienionymi w projekcie z dnia 

14.3.2012r. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady , ale wskazywanymi 

w  europejskim kodeksie postępowania w zakresie partnerstwa – akcie delegowanym 11 są 

niemal wszystkie rodzaje podmiotów publicznych i prywatnych, które nie działając dla zysku 

oferują przedsiębiorcom wsparcie związane z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem firmy, 

w tym usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze. W tej grupie, istotnej zwłaszcza na 

szczeblu regionalnym i lokalnym,  należy uwzględniać m.in.: regionalne i lokalne agencje 

rozwoju, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, ośrodki wspierania 

przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości i technologiczne, fundusze pożyczkowe i 

poręczeniowe, ośrodki transferu technologii, inkubatory i parki technologiczne, centra 

                                                           
10 The European Code Of Conduct On Partnership The Delegated Act, Preparatory Fiche no. 1, Brussels, 18 January 2013, str.2 
11 Jw. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980910578
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980910576
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doskonałości, firmy  konsultingowe prywatne oraz powiązania kooperacyjne oraz inne 

podmioty, których celem statutowym jest rozwój lokalny.  

Ponieważ kryterium reprezentatywności w przypadku organizacji pozarządowych i instytucji 
otoczenia biznesu nie jest zdefiniowane, proponujemy by wybór przedstawicieli tych 
środowisk do KM i innych ciał wymagających reprezentatywności odbywał się w drodze 
głosowania za pośrednictwem Internetu. Każdy kandydat, oprócz udokumentowania 
kompetencji, powinien uzyskać rekomendacje określonej liczby organizacji działających w 
danym obszarze objętym wsparciem. Ważne jest, by cały proces doboru organizacji i wyboru 
ich przedstawicieli pozostawał w gestii poszczególnych środowisk, bez udziału administracji. 

Pod pojęciami: partnerzy spoza administracji i strona społeczna rozumiani są łącznie 
przedstawiciele środowisk partnerów społeczno-gospodarczych, podmiotów 
reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, środowisk naukowych i instytucji otoczenia 
biznesu. Dobór partnerów właściwych dla danego środowiska jest dokonywany w oparciu  o 
udokumentowany obszar ich ekspertyzy oraz kompetencji wnoszonych do konkretnego 
partnerstwa dla osiągnięcia zdefiniowanych/ustalonych celów. 

Zasada partnerstwa  oznacza zobowiązanie do stałej, zinstytucjonalizowanej współpracy 

między administracją rządową, samorządami województw oraz lokalnymi z partnerami spoza 

administracji wymienionymi wyżej, w tym działającymi w obszarach promowania 

równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji jak również 

ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.  Zakres współpracy oraz konfiguracja 

podmiotów współpracujących zależy w pierwszej kolejności od zakresu tematycznego 

Programu Operacyjnego. 

Wybór partnerów, reprezentujących określone środowiska prowadzony jest w sposób jawny 

i przejrzysty, wg. reguł i zasad uzgodnionych wspólnie na poziomie krajowym i regionalnym z 

podmiotami wymienionymi wyżej.  Zasady te przedstawiono na str. 30 w części IV niniejszego 

dokumentu. 

 

Partnerstwo we wdrażaniu polityki spójności UE (wspólnych ram strategicznych) oznacza 

spójny proces, w którym uczestniczą instytucje publiczne na poziomie europejskim, 

krajowym, regionalnym i lokalnym oraz strona społeczna zwana także partnerami spoza 

administracji tj.: partnerzy społeczno-gospodarczy, podmioty reprezentujące społeczeństwo 

obywatelskie, przedstawiciele środowisk naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu na 

wszystkich etapach procesu tj. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. 

Proces ten przebiega w układzie wertykalnym, od poziomu europejskiego przez krajowy, 

regionalny po lokalny oraz horyzontalny, z zaangażowaniem partnerów spoza administracji 

na wszystkich poziomach. Jest to proces dynamiczny, w którym partnerzy uzupełniają się, a 

dzięki współpracy powstaje wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku pracy 

indywidualnej. 

Proces partnerstwa – elementy/etapy niezbędne do zbudowania i  funkcjonowania 

partnerstwa: 
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a) wspólne, partnerskie określenie celów partnerstwa na poziomie Komitetu 

Koordynacyjnego Umowy Partnerstwa12 oraz dla każdego programu operacyjnego na 

poziomie krajowym i regionalnym , 

b) wspólne, partnerskie określenie wymaganego/minimalnego  potencjału ludzkiego i 

organizacyjnego w procesach: programowania, wdrażania, monitorowania i 

ewaluacji dla każdego programu operacyjnego w odniesieniu do wcześniej 

zdefiniowanych celów ,  

c) ocena zastanego/początkowego potencjału organizacyjnego i ludzkiego dla każdego 

programu operacyjnego w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych celów,  

d) określenie ewentualnych luk kompetencyjnych i organizacyjnych 

partnerstwa/poszczególnych stron partnerstwa wraz ze sposobem i terminem ich 

wyrównania/usunięcia dla każdego programu operacyjnego, 

e) określenie/oszacowanie kosztów i źródeł finansowania dla osiągnięcia 

wymaganego/minimalnego poziomu opisanego w punkcie ‘b’ dla każdego programu 

operacyjnego,  

f) określenie harmonogramu prac partnerstw dla każdego programu operacyjnego, 

g) powierzenie partnerom zadań np.: przygotowania  propozycji rozwiązań w 

uzgodnionym obszarze/zakresie dla każdego programu operacyjnego, 

h) ciągła ewaluacja realizacji partnerstwa, 

i) systematyczne  wdrażanie rekomendacji, 

j) wyznaczanie partnerom kolejnych zadań z uwzględnieniem dobrych praktyk/ 

przetestowanych rozwiązań na wszystkich poziomach wdrażania. 

Naturalnym miejscem zarządzania tym procesem powinna być Grupa Robocza ds. 

Partnerstwa przedstawiona na str. 25 w części IV. 

Cele partnerstwa 

Cel ogólny: 

Budowa współpracy na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, między administracją i 

partnerami spoza administracji oraz między poszczególnymi szczeblami administracji, 

poprzez wypracowanie zasad udziału partnerów spoza administracji w efektywnym 

zarządzaniu funduszami unijnymi w Polsce, na każdym etapie procesu, tj. programowania, 

wdrażania, monitoringu i ewaluacji w latach 2014-2020, zmierzającego do realizacji strategii 

Europa2020. 

Cele szczegółowe:  

1. Identyfikowanie i włączanie  aktywnych partnerów  spoza administracji na poziomie 

centralnym, regionalnym i lokalnym oraz wspieranie ich wysiłków na rzecz 

zrównoważonego rozwoju  Partnerstwa. 

                                                           
12 Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa – wstępny projekt z dnia 12 lipca 2013 r., str. 104. 
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Intencją Partnerstwa jest takie ukierunkowanie inicjatyw, by uzyskać efekt synergii  

działań partnerów spoza administracji oraz rządu i samorządu.  

 

2. Optymalne wykorzystanie potencjału partnerów spoza administracji w przygotowaniu 

analiz, prowadzeniu debaty publicznej oraz działań o charakterze promocyjnym w 

procesach decyzyjnych i wdrażaniu wszystkich programów operacyjnych (PO). 

 

Schemat partnerstwa 
 

etap zakres uczestnicy 

programowanie bardzo 
szerokie 

partnerstwo 

Partnerstwo aktywnie prowadzone na wszystkich 
poziomach (centralnym, regionalnym i lokalnym),  
obejmujące wszystkich partnerów (władze regionalne i 
lokalne, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje 
pozarządowe, środowiska naukowe i instytucje otoczenia 
biznesu) oraz instytucje dialogu społecznego i 
obywatelskiego, jak również szerokie konsultacje ze 
społeczeństwem, zarówno umowy partnerstwa jak i 
programów operacyjnych. 

wdrażanie wąskie 
partnerstwo 

Partnerstwo prowadzone na wszystkich poziomach, 
koncentrujące się na kryteriach wyboru projektów 
konkursowych i systemowych. Wymaga zróżnicowanego 
doboru partnerów reprezentujących stronę społeczną w 
zależności od programu operacyjnego i obszaru 
interwencji.  
Dotyczy to również partnerstw projektowych. 

monitoring szerokie 
partnerstwo 

Partnerstwo na poziomie krajowym i regionalnym w 
Komitetach Monitorujących Programy Operacyjne, 
wymagające udziału wszystkich  partnerów, w tym 
przedstawiciela Komisji Europejskiej oraz 
reprezentatywności partnerów reprezentujących stronę 
społeczną. 

ewaluacja wąskie 
partnerstwo 

Partnerstwo na poziomie krajowym i regionalnym z 
udziałem podmiotów zewnętrznych, istotny udział 
partnerów reprezentujących środowiska naukowe. 
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Część II 

Zasada partnerstwa w świetle prawodawstwa UE  

 
1. Zasada partnerstwa i jej wymiar horyzontalny w świetle prawodawstwa UE w zakresie 

polityki spójności, w tym projektu ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady  

Propozycje Komisji Europejskiej ujęte we Wspólnych Ramach Strategicznych (WRS) 2014- 

2020, podobnie jak Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego wspólne przepisy (projekt RUWP) odnośnie wykorzystania funduszy w 

okresie 2014 – 202013, zawierają skierowane do krajów członkowskich zalecenie stosowania 

zasady partnerstwa w procesie programowania, nadzorowania i ewaluacji oraz wdrażania 

wykorzystania funduszy UE. Wdrożenie w praktyce zasady partnerstwa ma na celu 

podniesienie skuteczności wykorzystania funduszy w sposób zapewniający inteligentny, 

trwały i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój, zgodnie z celami strategii Europa 2020. 

Zasada partnerstwa jest elementem zarządzania wielopoziomowego Unii Europejskiej i 

powinna odpowiadać zasadzie proporcjonalności i subsydiarności.  

Badania wykazują istnienie znaczących korzyści związanych ze stosowaniem zasady 

partnerstwa w zarządzaniu funduszami UE14, jednak jej wdrożenie i zastosowanie w praktyce 

wymaga  spełnienia kilku podstawowych warunków, w tym porozumienia się wszystkich 

partnerów co do zasad partnerstwa, odpowiedniego doboru form w zależności od 

założonych celów partnerstwa, opracowania przejrzystych procedur pozwalających na 

efektywne zarządzanie funduszami oraz wzmocnienia potencjału partnerów w taki sposób, 

by możliwe było osiągnięcie oczekiwanych korzyści wynikających z ich udziału. Działania te 

wymagają jednak rozważnego uwzględnienia specyfiki każdej z grup partnerów, zwłaszcza 

partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska 

naukowego, z uwagi na ich odrębne uwarunkowania prawne oraz potencjał, jaki wnoszą do 

partnerstwa, szczególnie w zakresie wiedzy, doświadczenia i stosunku do obszarów i grup 

wspieranych  dzięki funduszom europejskim. 

 

 

 

 

                                                           
13

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu  

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
14 

Evaluation of the  capacity of the ESF delivery systems  to attract and support OP target groups,  DG Employment social affairs and 

equal opportunities, Final Report,  08.03.2011 
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1.1. Efektywne wdrażanie zasady partnerstwa wymaga współpracy z partnerami, 

począwszy od  etapu opracowania umowy partnerstwa 

Artykuł 5 projektu rozporządzenia ramowego przewiduje włączanie partnerów w zarządzanie 

funduszami, i to już w fazie opracowywania umowy partnerstwa i raportów nt. poczynionych 

postępów, jak również w opracowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu i ewaluacji PO. 

Uwzględnienie zasady partnerstwa na wszystkich etapach zarządzania daje gwarancję 

uczynienia partnerstwa procesem dynamicznym, ułatwiającym dialog przy podejmowaniu 

decyzji a także w realizacji i ewaluacji działań. Należy pamiętać, że zasada ta wymaga 

porozumienia się partnerów na etapie definiowania wizji i celów programów operacyjnych 

na daną perspektywę finansową. Umowa partnerstwa, jak definiuje ją projekt RUWP, jest 

dokumentem określającym strategię, priorytety i metody okreśłone przez dany kraj 

członkowski odnośnie skutecznego i efektywnego wykorzystania funduszy w oparciu o 

wspólne ramy strategiczne. 

 

 

Wartość dodana wynikająca z realizacji zasady partnerstwa 

 
Włączenie partnerów do wszystkich faz procesu zarządzania ma służyć uzyskaniu wartości dodanej 
wynikającej z wkładu partnerów, z ich zdolności do podnoszenia skuteczności zarządzania 
funduszami, a także z ich znajomości problemów ostatecznych beneficjentów funduszy.  
 
Znajomość specyfiki obszarów tematycznych poszczególnych PO i sytuacji panującej « w terenie » 
pozwala partnerom na bardziej precyzyjne definiowanie celów, czy to ogólnych, czy szczegółowych 
dla programów operacyjnych oraz na szybszą identyfikację słabości wdrażanych polityk. Pozwala ona 
również na zmianę lub określenie innych celów, które nie zostały uwagę uwzględnione wcześiej przez 
administrację. 
 
Kolejną korzyścią wynikającą z partnerstwa są szerokie możliwości upowszechniania innowacji. 
Wymiana doświadczeń, mobilizacja sieci partnerów lokalnych, krajowych czy ponadnarodowych, 
ułatwiają upowszechnianie najlepszych praktyk.  
 
Ponadto partnerstwo pozwala wzmocnić koordynację realizowanych polityk poprzez włączanie 
partnerów w proces podejmowania decyzji na wielu poziomach. Wdrożenie zasady partnerstwa, 
dzięki uwzględnianiu punktu widzenia partnerów i ich włączaniu w realizację określonych polityk 
skutkuje również wzmocnieniem procesu legitymizacji podejmowanych działań. 

 
Na poziomie systemowym partnerstwo: 

 gwarantuje przejrzystość w procesie podejmowania decyzji; choć proces podejmowania 
decyzji jest dłuższy, to ich adekwatność do potrzeb jest wyższa; 

 pozwala na wypracowywanie konsensusu, co skutkuje wyższą jakością dokumentów 
programowych i stanowionego prawa; 

 zwiększa sprawność działania administracji na wszystkich szczeblach (lokalnym, 
regionalnym, krajowym); 

 wpływa korzystnie na międzyinstytucjonalną koordynację i współpracę;  
 poprawia współpracę partnerów z władzami centralnymi, regionalnymi i lokalnymi; 
 prowadzi do uproszczenia procedur administracyjnych i zmniejszenia obciążeń urzędników, 

w konsekwencji do obniżenia kosztów funkcjonowania państwa. 
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Na poziomie programu operacyjnego: 

 zaangażowanie partnerów poprawia skuteczność wdrażania, monitorowania i ewaluacji; 
 informacja zwrotna od partnerów pozwala na szybsze korekty i usprawnianie stosowanych 

procedur; 
 współpraca z partnerami przyczynia się do wzrostu efektywności, skuteczności i osiągania 

założonych wskaźników dla programu. 
 

 

1.2. Partnerstwo (dobór partnerów) powinno być dostosowane do programów 

Projekt rozporządzenia ramowego ustanawiającego wspólne przepisy wymaga od krajów 

członkowskich zawiązania partnerstw a) z kompetentnymi władzami na poziomie 

regionalnym, lokalnym i miejskim lub innym, b) z partnerami społeczno-gospodarczymi, c) z 

organizacjami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, w tym z organizacjami 

działającymi na rzecz ochrony środowiska, a także z organizacjami pozarządowymi i 

instytucjami działającymi na rzecz równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji.  

 

Przy wyborze partnerów należy przestrzegać określonych kryteriów, a dobór partnerów 

powinien uwzględniać specyfikę danego programu operacyjnego. Zgodnie z projektem 

kodeksu dobrych praktyk KE w zakresie partnerstwa, wybór partnerów musi przebiegać w 

sposób przejrzysty i w oparciu o obiektywne kryteria, z uwzględnieniem specyfiki różnych 

grup partnerów. Partnerzy powinni mieć możliwość autonomicznego wyboru swoich 

reprezentantów. Wybrane podmioty/organizacje powinny być reprezentatywne, a 

partnerstwo powinno mieć charakter pluralistyczny, przy czym należy przede wszystkim 

uwzględniać organizacje mogące rzeczywiście wpłynąć na proces opracowywania  

programów i/lub takie, których programy dotyczą. Należy podkreślić, że zdolność wywierania 

wpływu partnerów można ocenić po pierwsze w odniesieniu do obszarów tematycznych, 

których dotyczy dany program (partnerzy będą różni w zależności od tego, czy partnerstwo 

dotyczy EFRR, EFS czy funduszu spójności),  a po drugie z punktu widzenia potencjału i 

środków jakimi dysponują organizacje partnerskie, czy to w sensie finansowym, czy środków 

ludzkich, czy też sieci współpracy ułatwiających zarówno upowszechnianie informacji, jak i 

formułowanie informacji zwrotnych. W związku z tym, by ułatwić efektywny udział 

partnerów, Komisja Europejska przewiduje możliwość tworzenia organizacji parasolowych. 

 

 

1.3. Partnerstwo musi być oparte na jasno określonych i przejrzystych procedurach   

W świetle Projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 

wspólne przepisy, partnerzy muszą być włączeni w opracowanie programów operacyjnych 15, 

a także być pełnoprawnymi członkami komitetów monitorujących (mieć prawo głosu)16 i 

                                                           
15

 Art. 87 projektu rozporządzenia  ustanawiającego wspólne przepisy 
16

 Art. 5.2 i art. 42 projektu rozporządzenia  ustanawiającego wspólne przepisy  

Magda
Notatka
Uwaga sugerująca zmianę czyli "wsparcie organizacji parasolowych" zamiast "tworzenia organizacji parasolowych" - też nieuwzględniona.

Magda
Podświetlony
Uwzględniona uwaga ze strony 8 projektu przed konsultacjami.

Magda
Podświetlony
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uczestniczyć w aktywny sposób w przygotowaniu naboru wniosków 17  oraz procedur 

nadzorowania realizacji programów i ich ewaluacji. Ponadto, artykuł 87 ww. projektu 

rozporządzenia ramowego nakłada wymóg, by w treści programów operacyjnych 

wskazywano działania podejmowane w celu włączania partnerów na wszystkich etapach, 

oraz rolę jaką mają spełniać partnerzy.  Efektywne wdrożenie zasady partnerstwa wymaga 

więc opracowania zasad regulujących udział partnerów oraz jasne i przejrzyste procedury, 

pozwalające tym ostatnim rzeczywiście wypełniać przypisane im role i funkcje. Procedury i 

wewnętrzne przepisy (w przypadku komitetów monitorujących i grup roboczych) muszą 

określać metody pracy, częstotliwość spotkań, zasady dostępu do dokumentów i ich 

upowszechniania, rolę przypisaną partnerom i ich metody działania, ale również możliwość 

występowania o dodatkowe informacje i uzyskiwania odpowiedzi na ich propozycje. Co do 

etapów programowania i ewaluacji, wspólne etapy poprzedzające ich opracowanie 

(wymiana poglądów, debaty, dyskusje nt. założeń, etc.) powinno być zinstytucjonalizowane i 

zorganizowane w taki sposób, by pozwolić na przeprowadzenie konsultacji z partnerami  w 

zakresie celów do osiągnięcia, metod ewaluacji rezultatów i zasad funkcjonowania 

ewentualnych grup roboczych.  

 

 

1.4.  Rozwijanie potencjału intelektualnego oraz zaplecza organizacyjnego partnerów 

są warunkami sukcesu partnerstwa 

Włączenie partnerów w proces zarządzania funduszami wymaga aktywnego udziału z ich 

strony i na takich zasadach, by możliwe było uzyskanie oczekiwanej wartości dodanej. 

 

W tym celu należy zapewnić partnerom środki pozwalające na rozwój ich potencjału. 

Niektórzy z partnerów mogą odczuwać trudności ze względu na brak wiedzy lub środków 

niezbędnych do pełnego udziału w partnerstwie. Dotyczy to np. małych organizacji,  które 

muszą odpowiednio przeszkolić personel, czy też organizacji pracujących w obszarze nowych 

lub horyzontalnych kwestii, które nie zostały dotychczas uwzględnione we wdrażanych 

politykach.  Tytułem przykładu: artykuł 5.3 projektu rozporządzenia ramowego przewiduje 

możliwość przeznaczenia części środków z pomocy technicznej na wsparcie techniczne 

partnerów by wzmocnić ich potencjał w celu skutecznej realizacji partnerstwa. Wsparcie to 

mogłoby przyjąć różne formy: specjalne warsztaty, szkolenia, struktury koordynacji i pracy w 

sieciach czy też udział w kosztach poniesionych przez partnerów w pracach dot. 

przygotowania, realizacji, monitoringu i ewaluacji programów.   
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 Art. 5.3 (d) projektu rozporządzenia  ustanawiającego wspólne przepisy  

 

Magda
Notatka
NIEUWZGLEDNIONe DODANIE FRAZY : Ponadto wsparcie to powinno dotyczyć kwestii związanych z zatrudnieniem/opłaceniem ekspertów oraz zakupem niezbędnego sprzętu, ograniczając to wsparcie do wydatków  bez których zadania powierzone nie byłyby możliwe do realizacji przez dany podmiot. 

Magda
Notatka
Uwaga nasza : dopisanie : potencjału instytucjonalnego. Pojawił się potencjał organizacyjny. Czyli uwaga częściowo uwzględniona. 

Magda
Podświetlony
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Część III 

Przykłady współpracy z partnerami w obecnej perspektywie 

finansowej na poziomie europejskim  
 

1. Zasada partnerstwa w świetle doświadczeń obecnej perspektywy finansowej w krajach 

UE  

Zasadę partnerstwa zastosowano w krajach UE w perspektywie finansowej 2007-2013. 

Niemniej, analiza procesów jej wdrażania wskazuje na ogromne rozbieżności między 

poszczególnymi krajami, a nawet między regionami jednego kraju. Wdrożenie w praktyce 

zasady partnerstwa jest złożonym procesem, wymagającym współpracy partnerów 

reprezentujących różne podmioty (administrację, partnerów społeczno-gospodarczych 

przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego), korzystających z różnych środków i metod 

działania.  

 

Należy podkreślić, iż siła i intensywność oddziaływania partnerstwa zależą w dużej mierze od 

kultury dialogu istniejącej w danym kraju. Powodzenie partnerstwa uwarunkowane jest 

istniejącą w danym kraju tradycją konsultacji i partycypacji.  Gdy taka tradycja istnieje, dobór 

partnerów odbywa się w sposób „naturalny”. Uczestnicy partnerstwa znają się nawzajem i 

dzielą wspólną historię prowadzonych negocjacji. Dodatkowo, partnerzy włączają się w 

większym stopniu i z reguły dysponują środkami pozwalającymi im brać aktywny udział w 

opracowaniu i wdrażaniu programów oraz realizowaniu projektów.  Jakość partnerstwa 

zależy również od poziomu umiejętności partnerów. Dotychczasowe doświadczenia 

pokazują,18 że zapewnienie partnerom środków na rozwój ich potencjału jest kluczowym 

czynnikiem skuteczności strategii partnerstwa. 

 

Wprawdzie na poziomie europejskim istnieją znaczne różnice w praktycznej realizacji 

partnerstwa, istnieje mimo to wiele dobrych praktyk, które mogłyby znaleźć zastosowanie w 

Polsce. Liczne badania prowadzone w ostatnich latach pokazują przykłady udanych 

partnerstw. Te dobre praktyki odnoszą się zarówno do etapów programowania, zarządzania 

jak i wdrażania i monitorowania oraz ewaluacji programów operacyjnych, ale również 

rozwijania potencjału instytucjonalnego partnerów. 

 

1.1. Tworzenie partnerstwa w fazie programowania 

W przypadku funduszy strukturalnych faza programowania jest decydującą w tym sensie, że 

służy zdefiniowaniu celów i metod ich realizacji oraz niezbędnych działań. W ogromnej 

                                                           
18 Evaluation of the  capacity of the ESF delivery systems  to attract and support OP target groups, Final Report, DG Employment social 

affairs and equal opportunities 08.03.2011 

Magda
Podświetlony
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St
ro

n
a1

7
 

większości przypadków, przedstawiciele administracji lokalnej i regionalnej są włączeni w 

sposób bardzo aktywny w proces programowania. Ich udział w tej fazie, nieunikniony, ma 

znaczenie pierwszorzędne, m.in. w krajach, gdzie zarządzanie funduszami jest istotnie 

zregionalizowane (np. w Niemczech, Włoszech), ze względu na rolę odgrywaną tam przez 

administrację w upowszechnianiu informacji i koordynowaniu realizowanych polityk oraz 

wdrażaniu programów operacyjnych.   

 

Jeśli chodzi o partnerów społeczno-gospodarczych oraz przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego, ich zakres włączania jest różny w zależności od kraju.  

 

We wszystkich państwach członkowskich partnerzy społeczno-gospodarczy zasiadają w 

ciałach konsultacyjnych i są reprezentowani w forach dialogu społecznego, których wpływ na 

treść Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i programów jest istotny. Etap, na którym 

partnerzy są włączani w realizację PO dotyczy najczęściej początku procesu, tj. 

programowania.   

 

Istniejące w krajach UE przykłady udziału partnerów społeczno-gospodarczych oraz 

organizacji pozarządowych w konsultacjach na szeroką skalę przybierają najczęściej formę  

cyklów konferencji, badań kontekstowych (pozwalających szczegółowo określić priorytety, 

zdefiniować środki działania i role partnerów) lub specyficznych porozumień. Z zasady, ten 

etap konsultacji służy zebraniu jak największej liczby opinii i analiz, które są podstawą do 

tworzenia dokumentów programowych. 

 

W Irlandii, porozumienie o partnerstwie „Towards 2016 Ten-Year Framework Social 

Partnership Agreement 2006-201619 obejmujące ponad 50 organizacji (partnerzy społeczno-

gospodarczy, organizacje pozarządowe, administracja, władze lokalne, państwowe instytucje 

badawcze, wolontariat), dotyczy licznych obszarów tematycznych i stanowi podstawę 

narodowego planu rozwoju (National Development Plan, plan inwestycji o wartości ponad 

180 mld euro), którego tylko część dotyczyła wykorzystania funduszy UE. Celem 

porozumienia było określenie wspólnej wizji partnerów co do polityki rozwoju kraju w 

najbliższym dziesięcioleciu. Dokument, o którym mowa ustala m. in cele gospodarczej 

polityki państwa (np. zrównoważony rozwój wszystkich prowincji, powiązania pomiędzy 

polityką społeczna i rozwojem gospodarczym) strategie dot. kluczowych sektorów 

gospodarki oraz mechanizmy partycypacji partnerów we wdrażaniu ww. polityk. Działania 

przygotowawcze prowadzono m.in. w oparciu o opracowania Krajowej Rady Ekonomicznej i 

Społecznej (NESC, którego członkami są partnerzy społeczno-gospodarczy i NGO). 

Porozumienie podpisane w Irlandii, które wynika z wieloletniej tradycji partnerstwa w tym 

kraju, stanowi przykład dobrej praktyki, mimo że w międzyczasie porozumienie o 

partnerstwie wypowiedziano z powodu rezygnacji z realizacji ww. planu rozwoju w zwązku z 

kryzysem ekonomicznym. 

                                                           
19

 http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/Towards2016PartnershipAgreement.pdf 

http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/Towards2016PartnershipAgreement.pdf
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We Włoszech prace nad programowaniem perspektywy finansowej na lata 2007-2013 

rozpoczęły się w 2005. Na poziomie krajowym przebiegały one w ramach 10 sesji 

tematycznych dotyczących 10 priorytetów spójności służących realizacji celów NSRO, na 

których partnerzy społeczno-gospodarczy mogli przedstawić swój punkt widzenia oraz 

zaprezentować wspólne stanowisko odnośnie proponowanych form swego zaangażowania. 

Partnerzy, którzy brali udział w tym procesie wielokrotnie podkreślali jego pozytywne strony, 

w tym szczególnie wpływ na określenie dyskutowanych celów NSRO. 

W Rumunii, kraju, w którym poziom dialogu społecznego i obywatelskiego odbiega od 

standardów przyjętych w krajach Europy zachodniej, programowanie dotyczące EFS było 

przedmiotem badań kontekstowych, które pozwoliły określić potrzeby w zakresie pomocy 

najuboższym oraz w zakresie prowadzenia polityk aktywizowania rynku pracy. Partnerzy 

lokalni i regionalni (w tym przedstawiciele administracji, organizacji otoczenia biznesu, 

związków zawodowych, NGO, instytucji szkoleniowych, itd.) uczestniczyli w nich aktywnie. 

Np. w północno-wschodnim regionie Rumunii uczestniczyło w tym procesie ponad 200 

organizacji i podmiotów. W wyniku przeprowadzonych badań podjęto decyzje o utworzeniu 

regionalnych strategii na rzez rozwoju zatrudnienia i włączania społecznego (dla każdego z 8 

regionów kraju), a działania prowadzone w ramach ww. strategii definiowane są wspólnie 

przez partnerów i finansowane ze środków EFS. 

Na Węgrzech, mimo braku dialogu w systemie zarządzania funduszami europejskimi, 

prowadzono szerokie konsultacje społeczne z przedstawicielami niemal 4000 organizacji i 

podmiotów (m.in. związków zawodowych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli 

przedsiębiorców oraz edukacji i nauki), co pozwoliło partnerom wypowiedzieć się na temat 

istotnych kierunków działań w odniesieniu do NSRO i PO. Obywatele mogli również 

konsultować przygotowane projekty dokumentów i programów oraz komentować je za 

pośrednictwem portalu internetowego. Zorganizowano warsztaty z udziałem przedstawicieli 

organizacji zawodowych i przedstawicieli właściwych ministerstw by przeanalizować zarys 

programów.  Ten typ działań jest dobrym przykładem przejrzystości i pozwala prowadzić 

konsultacje z partnerami na poziomie lokalnym, do których trudno byłoby dotrzeć w 

przypadku tradycyjnego trybu konsultacji. Przykład ten mógłby znaleźć zastosowanie w 

Polsce, w szczególności ze względu na fakt, iż w obecnej perspektywie pierwsze wersje 

programów operacyjnych były konsultowane jedynie w wąskim gronie. 

 

1.2. Zaangażowanie partnerów w fazie wdrożenia, monitorowania i ewaluacji  

 

Jeśli chodzi o procedury wdrożenia i monitorowania oraz ewaluacji procesu zarządzania 

funduszami UE, włączanie partnerów przybiera różne formy, nie tylko w zależności od 

kultury danego kraju, ale też w zależności od fazy procesu zarządzania funduszami oraz typu 

organizacji partnerów. 
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Ogólnie rzecz biorąc partnerzy społeczno-gospodarczy są reprezentowani w komitetach 

monitorujących w zależności od ich specjalizacji. Np. organizacje pracodawców i związków 

zawodowych są pełnoprawnymi członkami (z prawem głosu) komitetów monitorujących EFS. 

Ich obecność w forach nadzorujących fundusze EFRR (jeśli chodzi o związki zawodowe) jest 

rzadsza (niemniej występuje). Np. we Francji, organizacje związkowe nie uczestniczą w 

konsultacjach w tym zakresie. W Niemczech i w Austrii sytuacja jest różna w zależności od 

regionu. W niektórych landach niemieckich partnerzy społeczni są włączeni w zarządzanie 

wszystkimi funduszami (EFS, EFRR, FRR), za pośrednictwem odrębnych struktur lub struktur 

dedykowanych kilku typom funduszy jednocześnie, jak to ma miejsce w landach 

Brandenburgii i Mecklemburgia - Pomorze Przednie. Organizacje pozarządowe są natomiast 

często (ale nie zawsze) reprezentowane w większości komitetów zarządzających priorytetami 

odpowiadającymi ich obszarom działalności. Warto podkreślić, że w wielu krajach istnieją 

inicjatywy partnerów lokalnych, grupujące wszystkie zainteresowane organizacje i podmioty.  

Jest tak np. w Liverpoolu, gdzie grupa techniczna, złożona z przedstawicieli władz lokalnych, 

sektora prywatnego, szkolnictwa wyższego, organizacji wolontariackich, służb transportu 

publicznego i lokalnych urzędów zatrudnienia opiniuje wszystkie wnioski o finansowanie 

projektów w ramach EFRR oraz określa dziedziny, które fundusz ten powinien finansować 

priorytetowo.   

 

Jeśli chodzi o wpływ partnerstwa na wdrażanie programów operacyjnych, najłatwiej dostrzec 

go na etapie definiowania priorytetów i kryteriów wyboru projektów. Udział partnerów 

pozwala w większym stopniu na wykorzystanie funduszy w sposób zapewniający dotarcie do 

właściwych grup beneficjentów oraz trwałość efektów realizowanych projektów. 

 

W Niemczech miało to np. miejsce dzięki wprowadzeniu kryterium « good arbeit », zgodnie z 

którym firmy, które ubiegały się o dofinansowanie powinny były spełnić pewne warunki  

odnośnie poziomu wynagrodzeń, warunków BHP oraz kształcenia ustawicznego. Inicjatywa 

Weiter Bilden20 to kolejny przykład dobrej praktyki, która mogłaby zostać zastosowana w 

Polsce. Jest to program, którego budżet wynosi 140 mln euro, finansujący działania związane 

ze szkoleniami i zarządzany bezpośrednio przez partnerów społecznych. Ogólny cel 

programu to zwiększenie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw oraz 

zatrudnialności pracowników poprzez promocje szkoleń zawodowych. Współfinansowane 

projekty muszą dotyczyć jednego z siedmiu obszarów tematycznych: wzmacnianie struktur i 

procedur konsultacyjnych dot. polityki szkoleniowej, identyfikacji potrzeb w zakresie szkoleń 

zawodowych, rozpowszechnianie najlepszych praktyk w tym zakresie, promocja wymiany 

doświadczeń, wzmocnienie współpracy w zakresie polityki szkoleniowej lub identyfikacja 

potrzeb przedsiębiorstw działających w specyficznych sektorach gospodarki. Projekty 

oceniane są przez komitet parytetarny (przedstawiciele pracodawców i pracowników) który 

rekomenduje lub nie ich finansowanie oraz zajmuje się ich monitoringiem i ewaluacją. W 

ramach projektu, utworzono także biuro koordynacyjne które udziela pomocy podmiotom 

                                                           
20

 http://www.initiative-weiter-bilden.de/ 
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starającym się o dofinansowanie (w przygotowaniu wniosków czy porozumień dot. polityki 

szkoleniowej, itd) oraz wsparcia administracyjnego komitetowi parytetarnemu. Trwałość 

projektu zapewniono poprzez uzależnienie przyznania dofinansowania od zawartych 

wcześniej, na poziomie sektorowym, porozumień zbiorowych dot. szkoleń. Od 2009 roku, 

ponad 200 projektów (w 15 różnych sektorach gospodarki) uzyskało dofinansowanie. Na 

gruncie polskim ta praktyka może być wykorzystana w przypadku programowania działań z 

zakresu adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw.  

  

W Hiszpanii, Instytut ds. Kobiet (Instituto de la Mujer) włączono do prac komitetów 

monitorujących EFRR, EFS, Fundusz Spójności, FRR i EFR (fundusz rybacki). Utworzono sieć 

«na rzecz działań służących równości kobiet i mężczyzn» nadzorującą rzeczywiste i 

efektywne uwzględnianie zasady równości w działaniach finansowanych z funduszy UE. 

Zrealizowano też projekt “Sieć na rzecz edukacji i szkoleń” finansowany z EFS i służący 

zapobieganiu  przerywaniu edukacji w regionie Castilla La Mancha, który stał się okazją do 

wspólnego działania związków zawodowych, samorządów lokalnych i stowarzyszeń 

lokalnych przy definiowaniu priorytetów na każdym etapie projektu. 

 

Jeśli chodzi o procedury monitoringu i ewaluacji, wpływ partnerów jest skromniejszy. W 

praktyce, w procesie ewaluacji udział partnerów sprowadza się najczęściej do przekazywania 

im informacji. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia ramowego o wspólnych przepisach 

dot. perspektywy finansowej 2014 – 2020, które akcentuje potrzebę wdrożenia systemów 

ewaluacji, sytuacja ta będzie musiała ulec zmianie. Podobnie jest w przypadku etapów 

monitoringu i raportowania nt. postępów w realizacji PO, niemniej istnieją dobre przykłady 

daleko posuniętej współpracy partnerów w tym zakresie. Należy tu podkreślić rolę, którą 

mogą odegrać partnerzy w dostosowaniu wsparcia do aktualnie istniejących potrzeb. Kryzys 

ekonomiczny dał kilka okazji do wykazania wartości dodanej partnerstw. 

 

 

We Włoszech, 17 lipca 2012, z inicjatywy takich organizacji jak CGIL21, CISL22 i UIL23 

Confindustria, zorganizowano seminarium w celu opracowania metod walki ze skutkami 

kryzysu na terenie Południowych Włoch. Wychodząc z założenia, że sytuacja wymaga 

szybkiej interwencji i dostosowania celów funduszy UE, ww. partnerzy opracowali dokument 

programowy pt. « Praca i przedsiębiorstwo», który miał wpłynąć na ponowne określenie 

celów włoskiej polityki konwergencji. W wyniku debaty z przedstawicielami rządu i władzami 

8 regionów zaplanowano zorganizowanie okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli 

Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Pracy oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W 
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ramach tych spotkań podjęto decyzje dot. reorientacji części środków z funduszy UE (ok. 3 

mld euro) na cele zaproponowane przez partnerów (m. in. na pomoc dla mikro i małych 

przedsiębiorstw, wzmocnienie działań podjętych w ramach aktywnych polityk rynku pracy, 

pomoc dla innowacyjnych firm, dofinansowanie inwestycji, pomoc dla najuboższych).  

Propozycje te konsultowano z szerszą liczba organizacji, w tym z organizacjami 

reprezentującymi rzemiosło, rolnictwo, handel. 

   

 

Podobnie we Francji, z myślą o złagodzeniu skutków kryzysu, rząd przyjął w latach 2010 - 

2012 postulaty dot. przeniesienia środków w ramach priorytetowych działań finansowanych 

z EFS sformułowane przez organizacje związkowe należące do krajowego komitetu 

monitorującego. Realokacja dotyczyła kwoty 136 mln euro i miała na celu wsparcie funduszu 

zabezpieczenia ścieżek karier oraz finansowanie działań dot. wzmocnienia polityki 

szkoleniowej bezrobotnych. Była ona skutkiem analiz przeprowadzonych przez partnerów 

społecznych, które wykazały wyraźny wzrost zapotrzebowania na szkolenia, zarówno dla 

osób pracujących jak i bezrobotnych. 

 

1.3. Potencjał partnerów 

Potencjał partnerów ma istotne znaczenie w tym sensie, że warunkuje jakość ich wkładu w 

efekty partnerstwa. Wsparcie techniczne i instytucjonalne dla potencjalnych partnerów 

należy rozpatrywać w kilku aspektach. Pomoc ta powinna dotyczyć z jednej strony 

możliwości nabywania kompetencji merytorycznych w zakresie zarządzania funduszami 

strukturalnymi oraz problematyki objętej programami operacyjnymi, z drugiej zaś wsparcia 

technicznego, np. na zakup sprzętu oraz wsparcia eksperckiego bądź powiększenia zasobów 

kadrowych (o ile jest to niezbędne do realizacji powierzonych zadań). 

Przeznaczenie funduszy na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego jest stałym 

elementem postulatów czy to ze strony organizacji związkowych czy organizacji 

reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, przy czym prośby te wynikają z rzeczywistych 

potrzeb, jak wielokrotnie to wykazano24. 

 

W Słowacji, w ramach programów operacyjnych finansujących działania na rzecz systemu 

opieki zdrowotnej ze środków EFRR, instytucja zarządzająca zwróciła się do członków 

komitetu monitorującego z prośbą o wypełnienie kwestionariusza nt. funkcjonowania KM 

oraz realizacji PO. Następnie, w wyniku przeprowadzonych ankiet ponownie określono 

zasady przyznawania pomocy technicznej w sposób pozwalający członkom KM na 

uczestnictwo w szkoleniach dot. polityk w zakresie opieki zdrowotnej i funduszy UE. 
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W Rumunii, dyskusje prowadzone w ramach badania zrealizowanego na potrzeby 

programowania pozwoliły nie tylko uwidocznić potrzeby w zakresie pomocy najuboższym i 

realizacji polityki aktywizacji zawodowej, ale też odnośnie zapotrzebowania partnerów na 

pomoc techniczną. Realizacja badania, przebiegająca równolegle z opracowaniem 

programów operacyjnych, pozwoliła tym samym na zdefiniowanie potrzeb i zapewnienie 

partnerom środków finansowych z pomocy technicznej. Pomoc ta służy finansowaniu 

szkoleń w ramach programu aktywizacji zawodowej i włączania społecznego oraz 

prowadzeniu sekretariatów technicznych koordynujących prace prowadzone wspólnie przez 

partnerów.  

 

We Włoszech, w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia pomocy technicznej powtsał projekt 

Speslab.  Realizowany pod auspicjami Ministerstwa Pracy przy udziale wyspecjalizowanych 

instytutów oraz przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych, projekt ten przewiduje 

organizowanie konferencji tematycznych nt. zarządzania funduszami UE oraz obszarów 

tematycznych, których dotyczą polityki finansowane w ramach EFS (bezrobocie młodych, 

aktywizacja zawodowa, polityka szkoleniowa, etc). Projekt ma wymiar krajowy i regionalny, 

realizowany jest w ramach okrągłych stołów i warsztatów tematycznych, daje ponadto 

partnerom dostęp do bazy dokumentów (artykuły, opracowania naukowe, badania 

ekonomiczne) za pośrednictwem portalu internetowego. Organizacje biorące udział w 

procesie zarządzania funduszami UE mogą delegować swoich pracowników na ww. warsztaty 

i szkolenia oraz korzystać z bazy wiedzy w celu podniesienia kompetencji, przygotowania się 

do obrad, itd. 

 

Potrzeby partnerów w zakresie pomocy technicznej nie ograniczają się do szkoleń. Udział w 

komitetach monitorujących i w procesie programowania wymaga istotnych przygotowań 

(obejmujących m.in. prace badawcze wykonywane przez ekspertów zewnętrznych). W 

okresie 2014 – 2020, potrzeba wsparcia powinna się zwiększyć ze względu na potrzebę 

współpracy i  koordynowania uczestnictwa większej liczby partnerów.  

 

W Niemczech struktury dostarczające wsparcie w ramach pomocy technicznej partnerom 

społecznym już istnieją. W Brandenburgii i w Saksonii-Anhalt działają komórki wsparcia 

wspólne dla wszystkich partnerów społecznych, formalnie umiejscowione w strukturze 

związku zawodowego DGB25, świadczące pomoc m.in. w przygotowaniu zebrań, koordynacji 

działań oraz zapewniające efektywny przepływ informacji. W Dolnej Saksonii, jak i w 

Meklemburgii – Pomorzu Przednim, pomoc techniczna jest przyznawana indywidualnie 

każdej organizacji partnerskiej. 

 

W Anglii, grupa techniczna działająca w Liverpoolu korzysta z pomocy 2 osób do obsługi 

administracyjnej, których etaty są finansowane przez odpowiedni fundusz przeznaczony na 

pomoc techniczną programu EFRR obejmujący część północno-zachodnią kraju. Grupa ta jest 

                                                           
25

 Deutscher Gewerkschaftsbund (Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych) 
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również wspierana przez instytucję zarządzającą w zakresie zarządzania informacją dot. 

programów operacyjnych (delegacja przedstawicieli administracji w czasie zebrań). 

 

W Irlandii, rządowa organizacja o nazwie Pobal (nazwa własna) zarządza programami 

służącymi promocji integracji społecznej i pojednania oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. 

Pobal działa jako broker partnerstw. Jego funkcje to m. in. zarządzanie programami 

operacyjnymi, kreowanie projektów, dobór partnerstw oraz świadczenie pomocy 

technicznej. Organizacja dysponuje biurami regionalnymi (Dublin, Monaghan, Cork, Clifden i 

Sligo) i ma podpisane umowy ramowe z Ministerstwem Polityki Społecznej, Ministerstwem 

Środowiska i lokalnymi władzami. Podpisane zostały także umowy dot. specyficznych 

programów operacyjnych.  Pobal zarządzany jest przez szesnastoosobową radę składającą 

się z osób desygnowanych przez rząd na podstawie propozycji ww. ministerstw oraz 

reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych. 

 

 

2. Przykłady strategii partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020  

 

Projekt rozporządzenia ramowego przewiduje wzmocnienie partnerstwa w okresie 2014 – 

2020. We wszystkich krajach UE, niezbędne okazuje się dostosowanie funkcjonujących 

struktur dialogu i ten proces jest w trakcie przygotowań. Niemniej partnerstwo wymaga 

ciągłego podnoszenia kompetencji. a adaptacja krajowych rozwiązań do nowych przepisów 

powinna opierać się w dużej mierze na już istniejących strukturach dialogu i zarządzania 

funduszami, modyfikowanych w taki sposób, by zapewnić bardziej efektywny i 

ustrukturyzowany  udział partnerów. 

 

Np. we Francji, konsultacje krajowe dot. umowy partnerstwa26, rozpoczęte w grudniu 2012, 

miały charakter zinstytucjonalizowany. INPAP 27  (Instancja przygotowująca umowę 

partnerstwa) obejmuje 73 kluczowych partnerów reprezentujących w proporcjach 50/50 

rząd i samorządy lokalne oraz partnerów społeczno-gospodarczych i społeczeństwo 

obywatelskie. Członkowie INPAP definiują możliwe kierunki strategiczne i organizacyjne 

umowy partnerstwa oraz proponują rodzaje inwestycji, które miałyby być finansowane z 

funduszy UE. Pracom INPAP towarzyszy 17 seminariów tematycznych (przykładowe tematy: 

zintegrowane podejście międzyregionalne, zatrudnienie, gospodarka niskoemisyjna, 

europejska współpraca terytorialna, inżynieria finansowa, etc.). Opracowania 

przygotowane przez INPAP są regularnie konsultowane z organizacjami tworzącymi 

« Partnerstwo Krajowe »28. Struktura ta obejmuje 350 partnerów podzielonych na 4 grupy : 

80 jednostek administracji państwowej, 26 samorządów lokalnych, 18 reprezentatywnych 

organizacji związków zawodowych i pracodawców oraz 229 organizacji pozarządowych. 

                                                           
26

 http://www.partenariat20142020.fr/presentation.html 
27

 Instance Nationale de Preparation de l’Accord de Partenariat 
28

 http://www.partenariat20142020.fr/130408_Liste_des_membres_du_part.pdf 

http://www.partenariat20142020.fr/presentation.html
http://www.partenariat20142020.fr/130408_Liste_des_membres_du_part.pdf
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Opinia publiczna jest ponadto konsultowana za pośrednictwem dedykowanego portalu 

internetowego. Ostateczna wersja umowy partnerstwa powinna być opublikowana w 

listopadzie 2013, po analizie opinii wszystkich partnerów (powszechnie dostępnych). 

 

We Włoszech, szczególny charakter prac obecnie prowadzonych dotyczy nie tyle sposobu 

włączania partnerów, co zakresu tematycznego konsultowanych polityk. Oprócz 

zdefiniowania oczekiwanych rezultatów przyszłego okresu programowania, dialog jest też 

mocno skoncentrowany na metodologii zarządzania funduszami w nadchodzącym okresie. 

Jednym z głównych celów negocjacji jest obecnie poprawa jakości programowania i jakości 

wdrażania programów, a tym samym ich skuteczności. W tym celu opracowano dokument 

zatytułowany « Metody i cele skutecznego wykorzystania funduszy UE 2014-2020 ». 

Dokument ten, obejmujący słabe i mocne strony obecnego okresu programowania 

proponuje wymianę opinii nt. 7 kluczowych punktów, a jednym z priorytetów jest 

skuteczniejsze definiowanie celów (konkretnych rezultatów) wykorzystania funduszy (np. 

wdrożenie wskaźników jakości oczekiwanych wyników). Na poziomie celów wskazano też 

bardziej konkretne i precyzyjniejsze określenie przewidywanych działań, w tym podnoszenie 

przejrzystości, lepsze zarządzanie czasem, udoskonalenie procesu ewaluacji, wsparcie 

administracji regionalnych (w tym w zakresie ich kompetencji) oraz rozwijanie silnego i 

aktywnego partnerstwa. Celem, w odniesieniu do partnerstwa, jest też m.in. zapewnienie 

możliwości włączenia partnerów w proces decyzyjny na jak najwcześniejszym etapie. W 

związku z tym prowadzone są, na wzór procesu określania celów przyszłego okresu 

programowania, dyskusje w ramach posiedzeń i warsztatów prowadzonych przez Speslab. 

 

Podobnie w Niemczech, wdrażanie zasady partnerstwa opiera się na istniejących strukturach 

dialogu. Niemniej, wysiłki koncentrują się obecnie na wdrożeniu jasnych i przejrzystych 

procedur (reprezentatywność, dostęp do dokumentów, terminy). W trakcie negocjacji nad 

perspektywą 2014 – 2020 partnerzy są reprezentowani w instytucjach koordynujących prace 

poziomu federalnego z poziomem regionalnym, co pozwala na znaczące przyspieszenie 

obiegu informacji. Jednym z celów obecnych prac jest też ujednolicenie jakości partnerstw 

między różnymi landami w oparciu o jak najlepsze praktyki poprzedniego okresu. Realizacja 

tego celu powinna mieć m.in. istotny wpływ na określenie zakresu i zasad korzystania przez 

partnerów ze środków pomocy technicznej. 
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Część IV 

Zasada partnerstwa w Polsce w okresie programowania 2014-2020 

Grupa robocza ds. partnerstwa Komitetu Koordynacyjnego Umowy Partnerstwa 

 
Wśród słabych stron dotychczasowego systemu partnerstwa, jednym z najczęściej 
wskazywanych przez stronę społeczną mankamentów jest brak strategicznego podejścia w 
planowaniu i realizacji zasady partnerstwa w Polsce, co przejawiało się w obecnej 
perspektywie m.in. brakiem: opracowanych reguł i procedur partnerstwa, jednolitej 
koncepcji i celów oraz  zasad jego realizacji, a także form i narzędzi realizacji. Wśród 
najważniejszych konsekwencji ww. braków jest, w opinii strony społecznej, niewykorzystany 
potencjał partnerstwa, co przekłada się w sposób oczywisty na niepełne wykorzystanie 
możliwości, jakie w obecnej perspektywie dawały Polsce fundusze strukturalne. 
  
Wobec ww. słabych stron obecnie funkcjonującego w Polsce modelu partnerstwa 
proponujemy utworzenie forum, którego zadaniem będzie wypracowanie, wdrożenie, 
monitoring i wprowadzanie niezbędnych zmian na potrzeby skutecznej realizacji polityki 
spójności w okresie programowania 2014-2020. 
 
Forum tym mogłaby być Grupa robocza ds. partnerstwa (GRP) funkcjonująca przy Komitecie 
Koordynacyjnym Umowy Partnerstwa (lub jego odpowiedniku), w skład której wchodziliby 
przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, instytucji 
otoczenia biznesu, regionów, środowisk naukowych, etc. 
Grupa podejmowałaby zasadnicze decyzje odnoszące się do realizacji zasady partnerstwa w 
nadchodzącym okresie programowania. 
Szczegółowy zakres i tryb prac, organizację i regulamin wypracują zainteresowane strony w 
partnerstwie w dalszych etapach budowy systemu partnerstwa. 
 
Proponujemy by GRP:  

 spotykała się nie rzadziej niż raz na kwartał;   

 była obsługiwana przez zewnętrzny sekretariat finansowany z pomocy technicznej; 

  jej przewodnictwo było rotacyjne, tzn. co rok/półtora przedstawiciel innego 
środowiska (tj. partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, 
instytucji otoczenia biznesu, regionów na poziomie centralnym, środowisk 
naukowych, w ustalonej kolejności) odpowiadał za koordynację prac grupy i jej 
sekretariatu;  

 ciągłość prac zapewni wspólnie uzgodniona agenda oraz ścisła współpraca 
środowiska ustępującego i następującego z aktualnie przewodniczącym pracy grupy.  

 
W pracach grupy uczestniczą przedstawiciele poszczególnych IZ.  
 
Zadania  GRP: 
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1) Planowanie i zarządzanie procesem budowania i funkcjonowania partnerstwa 
opisanego na stronie 10 niniejszego opracowania, w tym wypracowania standardów 
dla partnerstwa na poziomie programów operacyjnych. 

2) Prowadzenie ciągłej ewaluacji oraz przygotowywanie sprawozdań z postępów w 
realizacji umowy partnerskiej w części dotyczącej roli partnerów zgodnie z Art. 46. 

ust.2.pkt.4 projektu rozporządzenia ramowego. 
 
Proponujemy by model ten był rozszerzony na poziom regionalny tak, aby standardy 
wypracowane na poziomie centralnym mogły być wykorzystywane w całym kraju, z 
uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, w celu zapewnienia spójnej realizacji zasady 
partnerstwa, a przez to skutecznej realizacji polityki spójności w Polsce. Przepływ informacji 
między poziomem krajowym i regionalnym organizacji partnerów spoza administracji może 
zostać zapewniony dzięki udziałowi organizacji o zasięgu ogólnopolskim w pracach grupy. 
 
By potencjał ekspercki i organizacyjny poszczególnych partnerów uczestniczących w pracach 
grupy pozwalał na wypełnianie powierzonych im zadań, powinien być systematycznie 
wzmacniany, poprzez m.in. szkolenia, seminaria, ekspertyzy, debaty, etc. Proponujemy w 
tym celu wykorzystanie mechanizmu przygotowania i wyboru projektów modelowych / 
oryginalnych, opisanych w „Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 29  Zastosowanie takiego typu projektów pozwoli na 
zapewnienie środków na osiąganie wymaganych/oczekiwanych kompetencji przedstawicieli 
strony społecznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb i etapów wdrażania PO. 
”Projekty „oryginalne” powinny odpowiadać w różnorodny sposób na zdefiniowany 
problem lub potrzebę, przy czym z góry znany jest cel, ale nie narzędzia/ działania 
prowadzące do jego osiągnięcia. (…) Projekty „modelowe” stanowią odwzorowanie 
opisanego modelu – sposobu funkcjonowania danej instytucji albo kompleksowego i 
trwałego działania w określonym zakresie, przy czym z góry znany jest cel oraz zestaw 
działań/narzędzi, które prowadzą do jego osiągnięcia.” 30  Zastosowanie modeli 
wypracowanych w projektach oryginalnych lub modelowych w organizacjach strony 
społecznej uczestniczących w procesie partnerstwa pozwoli na zdobycie wiedzy poprzez 
szkolenia i seminaria, oraz ujednolicenie sposobu działania, podniesienie efektywności pracy 
całego systemu i wzmocnienie potencjału tych organizacji.  
 
Jednocześnie nie można pominąć systematycznego szkolenia wszystkich uczestników 
procesu wdrażania PO z zakresów objętych programami operacyjnymi, a także z zakresu 
zarządzania funduszami. 

Etapy i formy angażowania partnerów dla potrzeb programowania, wdrażania, 

monitorowania i ewaluacji  

Etapy i formy zinstytucjonalizowanego angażowania partnerów dla potrzeb programowania, 
wdrażania, monitorowania i ewaluacji wsparcia pochodzącego z funduszy unijnych zostały 
przedstawione w sposób syntetyczny w załączniku nr 1. 

                                                           
29

  Projekty modelowe/oryginalne , określone w  Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Warszawa 28 czerwca 2013 r.,  pkt.6.17 i 6.18 strony 103-111, są obecnie w fazie testowania. 
30

 jw 



 

St
ro

n
a2

7
 

Charakterystyka form angażowania partnerów na poszczególnych etapach: 
a) Umowa partnerstwa i WRS ; 

 udział w procesie tworzenia Umowy Partnerstwa i Wspólnych Ram Strategicznych 
poprzez rzeczywiste31 konsultacje poszczególnych wersji dokumentu przygotowanych 
przez administrację (Instytucje Zarządzającą), harmonogramów, przyjętych ustaleń / 
postanowień oraz korekt ; 

 inicjowanie i przygotowywanie własnych propozycji zapisów i przedkładanie ich do 
konsultacji; 

 udział w pracach ciał koordynujących (Komitet Koordynacyjny Umowy Partnerstwa). 

W przypadku istnienia Umów na poziomie niższym niż centralny (kontrakt terytorialny), 

uwzględnianie udziału partnerów w strukturze zarządzania wielopoziomowego. 

 

Dla uzyskania najlepszego efektu konsultacji należy:  

1) zapewnić z właściwym wyprzedzeniem łatwy dostęp do adekwatnych informacji; 

2) zapewnić dostateczny czas na zapoznanie się z projektami dokumentów i 

przedstawienie uwag/komentarzy/wniosków; 

3) zapewnić skuteczne kanały komunikacji do zgłaszania pytań i postulatów/propozycji 

oraz uzyskiwania/odbioru informacji zwrotnych; 

4) zapewnić upowszechnienie rezultatów konsultacji; 

5) zapewnić ciągłość prac. 

 

Zalecane jest, by w trakcie opracowywania Umowy Partnerstwa partnerzy  byli w znaczący 

sposób angażowani  w prace w następujących obszarach:  

1) analiza wyzwań i potrzeb, które mają być objęte wsparciem w ramach funduszy 
określonych zakresem z celów tematycznych, w tym zawartych w rekomendacjach 
dla Polski; 

2) wybór celów tematycznych, wstępna alokacja środków z funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych 32, zdefiniowanie głównych rezultatów; 

3) wybór programów i mechanizmów/instrumentów na poziomie centralnym i 

regionalnym zapewniających koordynację wydatkowania funduszy strukturalnych, 

innych środków UE, krajowych instrumentów finansowych oraz Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego  (European Investment Bank); 

4) zapewnienie zintegrowanego podejścia w adresowaniu specyficznych potrzeb 

dotyczących obszarów geograficznych najbardziej zagrożonych ubóstwem oraz grup 

najbardziej zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem, ze szczególnym 

uwzględnieniem społeczności marginalizowanych;  

                                                           
31

 Rzeczywisty:  taki, który się naprawdę zdarzył, np. rzeczywista sytuacja; realny, realistyczny, prawdziwy (Słownik Języka Polskiego) 
32

 European Structural  & Investment Funds (ESI Funds) – pod pojęciem europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne występuje 5 

funduszy: Cohesion Fund (CF)-Fundusz Spójności, European Social Fund (ESF)- Europejski Fundusz Społeczny, European Regional 
Development Fund (ERDF)- Europejski Fundusz Rowoju Regionalnego, European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)- 
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich, European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)-Europejski Fundusz Morski i Rybacki 
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5) wdrażanie polityk horyzontalnych (w zakresie równości płci i ochrony środowiska) 

zdefiniowanych w  Art. 7 i 8 Projektu z dnia 14.3.2012r. ogólnego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady.  

b)        Programy operacyjne na poziomie centralnym 

 udział w procesie tworzenia programów operacyjnych wdrażanych centralnie poprzez 
rzeczywisty33 udział w konsultacjach poszczególnych wersji dokumentów 
przygotowanych przez administrację; 

 inicjowanie i przygotowywanie własnych propozycji zapisów i przekazywanie ich do 
konsultacji; 

Na  etapie opracowania programów operacyjnych partnerzy  uczestniczą w następujących 

obszarach:  

1) identyfikacja i analiza potrzeb; 

2) definiowanie/wybór obszarów tematycznych oraz powiązanych z nimi celów 

3) alokacja środków; 

4) definiowanie właściwych dla danego programu wskaźników; 

5) wdrożenie polityk horyzontalnych  w zakresie  równości płci zdefiniowanych w 

Art. 7 Projektu z dnia 14.3.2012r. ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady;  

6) określanie składu komitetu monitorującego. 

 

W celu zapewnienia realizacji powyższych zadań należy na początek zdefiniować najbardziej 

odpowiednie procedury i terminy.  

 
c) Programy operacyjne na poziomie regionalnym  

 udział  w procesie tworzenia programów operacyjnych wdrażanych regionalnie  poprzez 
rzeczywisty udział w konsultacjach poszczególnych wersji dokumentów przygotowanych 
przez administrację; 

 inicjowanie i przygotowywanie własnych propozycji zapisów i przedkładanie ich do 
konsultacji; 

Na  etapie opracowania regionalnego programu operacyjnych partnerzy  uczestniczą w 

następujących obszarach:  

1) identyfikacja i analiza potrzeb; 

2) definiowanie/wybór obszarów tematycznych oraz powiązanych z nimi celów; 

3) alokacja środków; 

4) definiowanie właściwych dla danego programu wskaźników; 

                                                           
33

 Rzeczywisty:  taki, który się naprawdę zdarzył, np. rzeczywista sytuacja; realny, realistyczny, prawdziwy; Słownik Języka Polskiego 



 

St
ro

n
a2

9
 

5) wdrożenie polityk horyzontalnych  jak zdefiniowane w Art 7 Projektu z dnia 

14.3.2012r. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tj. 

równości płci; 

6) określenie składu komitetu i podkomitetu monitorującego. 

 

W celu zapewnienia realizacji powyższych zadań należy na początek zdefiniować najbardziej 

odpowiednie procedury i terminy.  

d)      Komitety monitorujące 

Centralnie zarządzane PO: 

Udział w pracach  komitetów monitorujących i ich grup roboczych, w charakterze: 

 uczestnika; 

 eksperta/konsultanta; 

 eksperta wiodącego; 

 współorganizatora i/lub jednostki współodpowiedzialnej; 

 organizatora prac i/lub jednostki odpowiedzialnej; 
 

Regionalne zarządzane PO:  

Udział w pracach  komitetów i podkomitetów monitorujących i ich grup roboczych, w 

charakterze: 

 uczestnika; 

 eksperta/konsultanta; 

 eksperta wiodącego; 

 współorganizatora i/lub jednostki współodpowiedzialnej; 

 organizatora prac i/lub jednostki odpowiedzialnej; 
 

Zapowiedź utworzenia nowych regulacji prawnych dla partnerów zapowiada zapis w 
projekcie Umowy Partnerstwa z dnia 12 lipca 2013 r:  „Minister Rozwoju Regionalnego 
realizujący zadania państwa członkowskiego odpowiada za wydawanie i aktualizację 
wytycznych dotyczących powoływania i funkcjonowania komitetów monitorujących 
programy operacyjne. Wyznaczą one wspólne wszystkim komitetom standardy dotyczące 
kwestii naboru członków komitetów, zasad uczestnictwa w posiedzeniach komitetu oraz 
innych rozwiązań proceduralnych. Komitet powoływany jest przez instytucje zarządzającą w 
ciągu trzech miesięcy od daty powiadomienia państwa członkowskiego o decyzji w sprawie 
przyjęcia programu. 
Każdy komitet monitorujący zostanie ukształtowany zgodnie z obowiązującymi zasadami 
horyzontalnymi. 

e)      Ewaluacja 
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 inicjowanie i prowadzenie własnych badań zmierzających do powstawania analiz 
pozwalających na ocenę i ulepszenie systemu; 

Zasady angażowania partnerów w prace w zaproponowanym systemie 

partnerstwa, w tym Komitetów Monitorujących 

Udział partnerów w realizacji określonych działań na każdym poziomie i etapie, 
programowania i wdrażania środków funduszy UE (poziom systemowy, poziom programu, 
operacyjnego i poziom projektu) powinien być oparty na przejrzystych zasadach i kryteriach z 
zapewnieniem poufności, bezstronności, efektywności, równego traktowania, z zachowaniem 
prawa do uzyskiwania odpowiedzi i zapewnieniu ciągłość prac.   

a) Przez przejrzyste zasady i kryteria, które należy uwzględnić w procesie wyboru partnerów 

należy rozumieć:  

 

Trafność (kompetencje): partnerzy muszą być wyraźnie powiązani z obszarem 

problemowym, którym partnerstwo się zajmuje; 

Proporcjonalność: należy zapewnić proporcjonalną reprezentację wszystkim 

zainteresowanym partnerom by ich głos miał realny wpływ na podejmowane decyzje; tu 

należy rozważyć podział 50/50 partnerzy z administracji/strona społeczna; 

Zakres: powinien obejmować partnerów, reprezentujących szersze niż tylko własne 

interesy; odpowiedni potencjał zarówno intelektualny jak i organizacyjny pozwalający na  

aktywne uczestnictwo w pracach partnerstwa.  

 

b) Zastrzeżenie poufności dotyczy każdej informacji, której ujawnienie mogłoby przynieść 

szkodę, niezależnie od tego, czy są to dane techniczne, organizacyjne czy finansowe. Może 

nastąpić zarówno w formie ustnej, jak  i pisemnej. Oświadczenie o zachowaniu poufności 

powinno precyzyjnie określać, jakie informacje podlegają ochronie, w jakim celu mogą być 

wykorzystane, jakim podmiotom mogą być udostępnione, jakie sankcje grożą za naruszenie 

obowiązku zachowania poufności, w jaki sposób strony powinny postępować z 

informacjami poufnymi (np. zakaz zwielokrotniania), okres obowiązywania poufności.  

 

c) Bezstronność polega na działaniu w sposób neutralny, w ramach którego decyzje 

podejmowane są na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie osobistych przekonań, 

uprzedzeń, preferencji, faworyzowania którejkolwiek ze stron, lub w wyniku wpływu 

innych osób.  

 

d)  Efektywność polega na działaniu w sposób możliwie najskuteczniejszy, przy wykorzystaniu 

zasobów czasu, środków finansowych, wiedzy, kapitału ludzkiego dla osiągnięcia 

oczekiwanych celów. 

 



 

St
ro

n
a3

1
 

e)  Prawo do uczestnictwa  - udział partnerów we wszystkich etapach: planowania, 

wdrażania, monitoringu i ewaluacji, na zasadach uwarunkowanych 

formami  zaangażowania, z poszanowaniem jasno sformułowanych przypisanych tym 

formom praw i obowiązków. 

 

f) Równoprawny/pełnoprawny członek partnerstwa  - status zagwarantowany przez  zestaw 

sformalizowanych zasad opisujących metody, formy i sposoby działania partnerów 

(podmiotów  administracji  publicznej  oraz strony społecznej) zgodne z zasadami porządku 

demokratycznego; przede wszystkim zapewnienie wszystkim podmiotom efektywnego 

wpływu na proces decyzyjny lub kontrolę decyzji już podjętych 

 

g) Prawo do uzyskiwania odpowiedzi  - system zapewniający  skuteczne kanały komunikacji 

do zgłaszania pytań i postulatów/propozycji  oraz uzyskiwania informacji zwrotnych wraz z 

uzasadnieniem; 

 

 

Prawa i obowiązki partnerów 
 

Zgodnie projektem  z dnia 14.3.2012 r. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie wspólnych przepisów  umowa partnerstwa musi określać działania podjęte 
w celu zaangażowania partnerów i ich rolę w jej przygotowaniu (Art. 14, pkt.d.  ust.iv).  
Sprawozdania z postępu prac składane w pierwszej połowie 2017 i 2019r. powinny również 
zawierać informacje o roli odegranej przez partnerów w realizacji umowy partnerstwa i rolę 
tę oceniać (Art.46.ust,2.pkt.h). 
 
W europejskim kodeksie postępowania w zakresie partnerstwa zaleca się, aby umowa 
partnerstwa i programy operacyjne szczegółowo określały:  

1) listę zaangażowanych partnerów, ich obowiązki oraz zakres ich uczestnictwa;  
2) sposób doboru partnerów i realizacji zasad przejrzystości i dostępności;  
3) działania podjęte w celu ułatwienia szerokiego zaangażowania partnerów oraz ich 

aktywnego udziału;  
4) struktury koordynacyjne i procedury w ramach programu oraz innych operacji 

funduszy  objętych zakresem wspólnych ram strategicznych;  
5) sposób, w jaki środki wsparcia technicznego będą wykorzystywane do promowania 

partnerstwa (charakter planowanych usług wsparcia, poziom udostępnionych 
zasobów i planowaną organizację zarządzania); 

6) dokumentowanie opinii partnerów na temat wdrażania zasady partnerstwa. 
 
W przygotowywanych regulacjach dot. wszystkich poziomów i etapów współpracy w ramach 
partnerstw powinny znaleźć się m.in. następujące prawa i obowiązki partnerów: 
 
Prawa do:  

Magda
Notatka
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1) uzyskiwania informacji  o zwoływanych zebraniach, posiedzeniach, w czasie nie 
krótszym niż np. 2 tygodnie;  

2) otrzymywania dokumentów w celu skonsultowania ich z reprezentowanym 
środowiskiem, w terminie nie krótszym niż np. 30 dni; 

3) uzyskiwania informacji  o wynikach przeprowadzonych konsultacji w terminie nie 
dłuższym niż np. 30 dni; 

4) udziału w przejrzystym procesie tworzenia komitetów monitorujących, grup 
roboczych i w  opracowaniu sposobów ich działania; 

5) udziału w podejmowaniu decyzji (np. prawo głosu dla członków komitetów 
monitorujących, grup roboczych);  

6) refundacji kosztów udziału w posiedzeniach, w tym: koszt dojazdu, noclegu, dieta 
i/lub wynagrodzenie dla członka / zastępcy uczestniczącego w posiedzeniu w postaci 
ryczałtu dla organizacji delegującej; 

7) korzystania z ekspertyz finansowanych z pomocy technicznej; 
8)  stałego podnoszenia kompetencji w celu poprawy funkcjonowania partnerstwa; 
9) Itd. 

 
 
 
Obowiązki: 

1) aktywne uczestnictwo w zadeklarowanych formach partnerstwa polegające m.in. 
na konsultowaniu i przedstawianiu opinii reprezentowanego środowiska oraz  
informowaniu tego środowiska o efektach uczestnictwa w partnerstwie; 

2) analizowanie wyników ocen związanych z monitorowaniem realizacji i ewaluacją 
zasady partnerstwa; 

3) proponowanie zmian w realizacji zasady partnerstwa ułatwiających osiągnięcie 
założonych celów partnerstwa; 

4) itd. 

 

Wykorzystanie istniejących struktur dialogu społecznego i obywatelskiego  
 

Nowa perspektywa finansowa UE oraz wymagania dot. realizacji zasady partnerstwa przy 
wdrażaniu funduszy UE, zgodnie z Europejskim Kodeksem Postępowania (projekt aktu 
delegowanego), powinny być rozumiane w przypadku Polski szerzej niż w krajach „starej 
Uniii”, tj. jako kolejny etap budowania zinstytucjonalizowanego, realnego, opartego na 
wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu dialogu społecznego i obywatelskiego między 
administracją (rządową i samorządową) a partnerami społeczno - gospodarczymi i 
organizacjami pozarządowymi.  
 
Z istniejących obecnie struktur dialogu społecznego i obywatelskiego, których zapisane 
ustawowo prawa i obowiązki należałoby wykorzystywać, zwłaszcza przy tworzeniu, 
monitorowaniu i ewaluacji programów operacyjnych POWER, POIR, POPW, POIŚ, POPC 
współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego(EFRR),  są : 

Magda
Notatka
Uwzględniona nasza uwaga ze strony 11-12  tj. doprecyzowano refundację. I tylko ta uwaga uwzględniona.

Magda
Podświetlony

Magda
Podświetlony
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1. Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych działająca na poziomie krajowym na 
podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego ( Dz. U. 2001 r. Nr 100, 
poz. 1080, ze zm.).  

2. Wojewódzkie komisje dialogu społecznego, działające na poziomie województw, 
tworzone przez wojewodę  na podstawie Ustawy jw.  

3. Naczelna Rada Zatrudnienia, wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia działające na 
podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) odpowiednio na poziomie kraju, województwa i 
powiatu jako ciała opiniodawczo-doradcze ministra właściwego do spraw pracy w 
sprawach polityki rynku pracy (obecnie MPiPS), marszałka i starosty.  

4. Rada Działalności Pożytku Publicznego działająca na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 
2010 r., Nr 234, poz. 1536, ze zm.) na poziomie krajowym jako organ opiniodawczo-
doradczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie MPiPS).  

5. Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego działające na 
podstawie Ustawy jw., odpowiednio na poziomie województwa, powiatu i gminy jako 
organ konsultacyjny i opiniodawczy marszałka, starosty i wójta. 

6. Państwowa i Wojewódzkie Rady Ochrony Przyrody, na podstawie Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) na poziomie 
krajowym i regionalnym, jako organy opiniodawczo – doradcze, w których skład często 
wchodzą przedstawiciele POE Ministra Środowiska i Wojewodów.  

7. Koalicja Polskich Pozarządowych Organizacji Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych34 
zrzeszająca: Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Fundację WWF Polska, Stowarzyszenie 
Ekologiczne Eko-Unia, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.  

8. Koalicja Klimatyczna - porozumienie organizacji pozarządowych zaangażowanych w 
działania na rzecz ochrony globalnego klimatu. W jej skład wchodzą: Center for Clean Air 
Policy (członek wspierający), Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Poland, 
Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja 
Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja Ekorozwoju, Fundacja GAP Polska, 
Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Greenpeace, Instytut na rzecz 
Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody, Polska Zielona Sieć, Polski Klub 
Ekologiczny, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Społeczny Instytut Ekologiczny, 
Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Fundacja WWF Polska, Zielone Mazowsze. 

9. Parasolowa organizacja reprezentująca środowiska równościowe. 
10. Parasolowe organizacje reprezentujące środowisko naukowe. 
11. Parasolowe organizacje reprezentujące instytucje otoczenia biznesu. 
 

                                                           
34 Koalicja Polskich Pozarządowych Organizacji Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych, działająca od 2004 r., aktywnie monitoruje 

wydatkowanie środków UE pod kątem ich wpływu na ochronę środowiska i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Koalicja promuje 
dobre praktyki wykorzystania funduszy UE – projekty przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju regionów, aktywny udział 
przedstawicieli POE w komitetach monitorujących, realizację zasady partnerstwa w programowaniu i wdrażaniu funduszy unijnych. 
 

http://www.arslege.pl/ustawa-o-ochronie-przyrody/k452
http://www.ccap.org/
http://www.ccap.org/
http://www.aeris.eko.org.pl/
http://www.clientearth.org/pl/
http://www.fewe.pl/
http://www.fundacjaarka.pl/
http://www.zielonaakcja.pl/
http://www.zielonaakcja.pl/
http://www.fer.org.pl/
http://www.gappolska.org/
http://www.zmianyklimatu.pl/
http://www.greenpeace.org/poland/pl/
http://www.ine-isd.org.pl/
http://www.ine-isd.org.pl/
http://www.klubgaja.pl/
http://www.lop.org.pl/
http://zielonasiec.pl/
http://www.ekoklub.ehost.pl/index3.php?link=l07
http://www.ekoklub.ehost.pl/index3.php?link=l07
http://www.ekoklub.ehost.pl/index3.php?link=l07
http://sie.most.org.pl/
http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/
http://www.wwfpl.panda.org/index.cfm
http://www.zm.org.pl/
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Dobór partnerów w zależności od programów  
 

W przypadku programu operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego 
Rozwoju Obszarów Wiejskich najważniejszymi partnerami są władze regionalne i lokalne 
odpowiedzialne za obszary wiejskie, organizacje sektorowe, partnerzy społeczno-
gospodarczy aktywni w sektorach rolnictwa i leśnictwa, organizacje pozarządowe w tym 
działające na rzecz ochrony środowiska, niedyskryminacji i równości płci, przedstawiciele 
krajowych lub regionalnych (w zależności od poziomu programowania) stowarzyszeń 
lokalnych grup zaangażowanych w prowadzone przez lokalną społeczność działania na rzecz 
rozwoju lokalnego, organizacje kobiet na obszarach wiejskich oraz instytucje otoczenia 
biznesu działające w dziedzinie zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich (np. 
stowarzyszenia lokalnych agencji rozwoju). Ci kluczowi partnerzy mogą już być powiązani w 
krajowej sieci obszarów wiejskich, co zdecydowanie wzmacnia zasadę partnerstwa. 

 
W przypadku programu operacyjnego finansowanego z Europejskiego  Funduszu Morskiego 
i Rybackiego kluczowe znaczenie ma udział władz regionalnych i lokalnych, przedstawicieli 
sektorów rybołówstwa i akwakultury oraz innych podsektorów, takich jak przetwórstwo, 
sektorowych organizacji partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych 
działających na rzecz ochrony środowiska, w sektorze rybołówstwa, środowisk naukowych 
oraz krajowych lub regionalnych sieci lokalnych grup działania w sektorze rybołówstwa. 

 
W przypadku programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności w partnerstwach uczestniczyć będą władze regionalne i 
lokalne, w szczególności miasta prowadzące programy zintegrowanego i zrównoważonego 
rozwoju miejskiego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, partnerzy 
społeczno-gospodarczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, które posiadają 
specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień przekrojowych, takich jak równość płci lub 
dostępność dla osób niepełnosprawnych, oraz w zakresie odpowiednich sektorów, których 
fundusze dotyczą, przedstawiciele środowisk naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu. 

 
W przypadku programu operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego zasadnicze znaczenie ma udział partnerów społeczno-gospodarczych, 
organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych, które zdobyły wiedzę specjalistyczną w dziedzinie 
równości płci, niedyskryminacji i włączenia społecznego oraz posiadają bliskie związki z 
grupami w niekorzystnej sytuacji. Władze regionalne i lokalne będą również kluczowymi 
partnerami, podobnie jak instytucje otoczenia biznesu zwłaszcza te  działające na rzecz 
kształcenia pracowników, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, dostawcy usług socjalnych i  
zdrowotnych. 
 
W przypadku programów wielofunduszowych, partnerstwo powinno obejmować instytucje, 
organizacje i grupy, które mają znaczenie dla poszczególnych funduszy. 
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Partnerzy spoza administracji na etapie opracowywania zasad i warunków 

konkursów wyboru projektów  
 

Na etapie opracowywania zasad i warunków konkursów dla projektów wybieranych w 
drodze konkursowej cenne może być wykorzystanie wiedzy specjalistycznej strony 
społecznej aktywnej w danym obszarze interwencji. Korzystne może być konsultowanie i 
weryfikowanie kryteriów wyboru projektów, weryfikowanie dokumentacji konkursowej, 
udział w przygotowaniu systemu oceny projektów konkursowych oraz w ocenie projektów 
systemowych. Udział w procesach tworzenia dokumentacji konkursowej pomaga zrozumieć 
funkcjonowanie tych procesów w praktyce, w tym sposób formułowania kryteriów oceny, 
ich stosowania i tego, w jakim stopniu spełniają one swoją rolę. Natomiast zaangażowanie 
przedstawicieli strony społecznej, a tym samym potencjalnych beneficjentów, w proces 
wyboru projektów może wiązać się z konfliktem interesów i kłócić z zasadą bezstronności. 
Jednak przy zachowaniu jasnych i przejrzystych procedur, zwłaszcza w kontekście 
planowanej w Polsce dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 
dwustopniowej formuły oceny wniosku o dofinansowanie (pierwsza ocena założeń 
projektowych/pomysłu rozwiązania problemu, druga ocena kompletnego wniosku) cennym 
może być udział przedstawicieli strony społecznej aktywnej w obszarze wsparcia w 
posiedzeniach komisji oceny projektów, na etapie koncepcji, w charakterze eksperta. Takie 
podejście może zmniejszyć liczbę wniosków o dofinansowanie poprawnie napisanych, lecz 
odpowiadających na źle zdiagnozowane potrzeby beneficjentów wsparcia, na rzecz 
wniosków o dofinansowanie działań poprzedzonych wnikliwą analizą popartą dogłębną  
znajomością obszarów wsparcia,  choć np. niespełniających kryteriów SMART35.  
Dodatkową szansą na wybór wartościowych projektów jest dwustopniowa procedura oceny 
wniosków z udziałem panelu ekspertów. Powtórna ocena, zwana globalną, dokonywana jest 
w odniesieniu do wszystkich wniosków ocenionych pozytywnie na pierwszym etapie. 
Obecnie procedura ta jest w fazie testowania w POKL. 
 
W przypadku udziału przedstawiciela strony społecznej w procesie oceny wniosków należy: 

1)  zapobiegać, za pomocą jasnych, z góry określonych procedur, temu, by 
jakakolwiek osoba reprezentująca organizacje partnerskie oraz mająca 
bezpośrednie lub pośrednie interesy związane z podmiotem biorącym udział w 
konkursie była zaangażowana w proces oceny wniosków; 

2) organizować regularną rotację przedstawicieli partnerów spoza administracji 
zaangażowanych w proces oceny wniosków w celu zapobiegania ewentualnym 
konfliktom interesów; 

3) zagwarantować, by każdy wybrany partner był świadomy swoich obowiązków w 
zakresie poufności i konfliktu interesów dzięki specjalnym szkoleniom i 
sformalizowaniu tego wymogu w formie odpowiedniego, podpisanego 
oświadczenia. 

 
 

                                                           
35

  Metoda SMART: zbiór pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien charakteryzować się poprawnie sformułowany cel: Simple 

- prosty i konkretny; Measurable -i mierzalny; Ambitious - ambitny; Realistic - realny ; Time defined -  określony w czasie. 
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Część V 

Budowanie potencjału partnerów 
 

Jakość partnerstwa zależy w dużej mierze od poziomu wiedzy i umiejętności partnerów. 
Dotychczasowe doświadczenia innych krajów UE pokazują, że zapewnienie partnerom 
odpowiednich środków na rozwój ich potencjału jest jednym z kluczowych czynników 
skuteczności strategii partnerstwa36.  
Zgodnie z  ECCP „w celu ułatwienia zbudowania reprezentatywnego i funkcjonującego 
partnerstwa niezbędne może okazać się wsparcie budowania potencjału ” 37 i to nie tylko w 
ramach szkoleń z zakresów tematycznych objętych programami operacyjnymi, czy nt. polityk 
UE i zarządzania funduszami.  
W ramach konsultacji przeprowadzonych na potrzeby niniejszego dokumentu z 
przedstawicielami partnerów społeczno - gospodarczych podkreślano niejednokrotnie, iż 
rzetelne przygotowanie się do posiedzeń zespołów programujących czy komitetów 
monitorujących wdrażanie funduszy UE wymaga czasu, a niejednokrotnie i środków, np. w 
sytuacji, gdy, aby przygotować się do tego rodzaju prac przedstawiciele strony społecznej 
muszą rezygnować ze swoich obowiązków przypisanych im w ramach ich macierzystych 
organizacji. Wnioskowano o refundację takich kosztów ponoszonych przez organizację 
delegującą przedstawiciela do prac w systemie wdrażania. Kolejnym istotnym, zdaniem 
strony społecznej, elementem wsparcia jest refundacja rzeczywiście ponoszonych przez nich 
kosztów dojazdu na posiedzenia komitetów monitorujących, grup roboczych, etc.  
 
Wychodząc naprzeciw tym postulatom, przewiduje się, że „ECPP może stanowić 
uzupełnienie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów poprzez nałożenie na państwa 
członkowskie i organy zarządzające wymogu wykorzystania części ich pomocy technicznej w 
ramach bieżącego i kolejnych okresów programowania w celu zagwarantowania, aby 
partnerzy, w szczególności małe, lokalne władze, partnerzy gospodarczy i społeczni oraz 
organizacje pozarządowe mieli potencjał niezbędny do udziału w przygotowywaniu, 
wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie umowy partnerskiej i programów. Wsparcie to może 
mieć formę specjalnych warsztatów, szkoleń, koordynacji i struktur służących do 
nawiązywania kontaktów lub formę wkładu w ponoszone przez partnerów koszty udziału w 
spotkaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i oceną 
programów.” 
W okresie 2014 – 2020, potrzeba tego typu wsparcia powinna się zwiększyć ze względu na 
wymóg współpracy i  koordynowania uczestnictwa większej liczby partnerów. Ponadto 
partnerzy społeczno-gospodarczy oraz organizacje pozarządowe powinni mieć zapewnione 
wsparcie techniczne i instytucjonalne z tytułu realizacji zleconych zadań publicznych zgodnie 
z zasadą wielopoziomowego sprawowania rządów.  
 

                                                           
36

 Evaluation of the  capacity of the ESF delivery systems  to attract and support OP target groups, Final Report,  08.03.2011 
37

 The European Code Of Conduct On Partnership The Delegated Act, Preparatory Fiche no. 1, Brussels, 18 January 2013, str  5   
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Kształcenie kadr dla partnerstw 
 

Jak podkreślono w Europejskim Kodeksie Dobrych Praktyk „niektóre zainteresowane strony 
napotykają trudności w pracy w ramach partnerstwa, ponieważ nie posiadają wiedzy lub 
zasobów niezbędnych do aktywnego zaangażowania. Jest tak szczególnie w przypadku 
małych podmiotów, które muszą wyszkolić kadrę kierowniczą i pracowników, lub w 
przypadku organizacji pracujących nad nowymi lub przekrojowymi kwestiami, których nie 
włączono jeszcze do głównego nurtu polityki. Decydujące znaczenie ma zatem nieustanne 
budowanie potencjału partnerów”38. Dlatego w  artykule 5.3 projektu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy przewiduje się  
możliwość  przeznaczenia części środków z pomocy technicznej na wsparcie techniczne 
partnerów w celu wzmocnienia ich potencjału z myślą o skutecznej realizacji partnerstwa. 
Wsparcie to mogłoby przyjąć różne formy: specjalne warsztaty, szkolenia, struktury 
koordynacji i pracy w sieciach,  lub też udział w kosztach poniesionych przez partnerów w 
pracach dot. przygotowania, realizacji, monitoringu i ewaluacji programów.   
 
W przyjętej przez Rząd RP Strategii Rozwoju Kraju 2020 wskazano konieczność wzmacniania 
potencjału instytucji dialogu społecznego, podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie dialogu, 
potrzebę rozszerzenia skali działań organizacji pozarządowych i  wspierania ich rozwoju .  
Zwrócono też uwagę, że dobrze funkcjonujący dialog społeczny zwiększa szanse na 
wypracowanie rozwiązań służących podniesieniu innowacyjności polskiej gospodarki39, co 
jest zbieżne z celami nadchodzącej perspektywy finansowej UE.  
 
Z kolei w Strategii Sprawne Państwo 2020, przyjętej przez Rząd RP, zwrócono uwagę na 
potrzebę edukowania pracowników administracji i zapewnienia profesjonalnych i 
kompetentnych kadr, likwidacji zbędnych procedur wewnętrznych oraz poprawy komunikacji 
i dialogu społecznego i obywatelskiego, nie zapominając o budowie trwałego zaplecza 
eksperckiego strony społecznej, a także wypracowaniu standardów komunikacji i dialogu 
umożliwiających partycypację obywateli i ich organizacji w procesie konsultacji społecznych.  
Podkreślono ponadto konieczność uproszczenia mechanizmów komunikacji między 
instytucjami, a także między różnymi instytucjami a obywatelem przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zwrócono jednak uwagę, że 
kluczem nie jest wdrożenie technologii, lecz wykorzystanie ich w modelu otwartego rządu, 
jako służących większej przejrzystości, zaangażowaniu obywateli i efektywności instytucji 
państwa. 40 
 
Ze względu na diagnozowane luki kompetencyjne uczestników dialogu (stron), problemy z 
komunikacją jak i mankamenty funkcjonowania dialogu społecznego i obywatelskiego, 
zarówno dla administracji jak i przedstawicieli strony społecznej (partnerów spoza 
administracji) wskazane jest utworzenie systemu, najlepiej, wspólnych szkoleń celem 
uzyskania pożądanych zmian. 

                                                           
38

 The European Code Of Conduct On Partnership The Delegated Act, Preparatory Fiche no. 1, Brussels, 18 January 2013, str 18 
39

 Strategia Rozwoju Kraju 2020, MP 2012 Nr 17, poz. 882, str.48-49 
40

 Strategia Sprawne Państwo 2020, MP 2013, poz 136, str.28-30 
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System animacji partnerstw jako sprawdzone narzędzie budowania 

partnerstw 
 
Przyjęte przez Rząd RP, zarówno Strategia Rozwoju Kraju 2020 jak i Strategia Sprawne 
Państwo 2020, wskazują jak ważny jest udział obywateli w sprawowaniu władzy, ujawniają 
też niezmienne od lat mankamenty dialogu społecznego i obywatelskiego oraz wyznaczają 
cele dla poprawy tej niezadawalającej sytuacji. Tymczasem z kilku zaledwie spotkań Zespołu 
z przedstawicielami administracji i partnerami spoza administracji uczestniczącymi w 
procesie wydatkowania środków unijnych w obecnej perspektywie, oraz z dokumentów 
dostarczonych przez zamawiającego (Wspólne stanowisko partnerów społecznych odnośnie 
realizacji zasady partnerstwa w okresie 2007-2013, propozycje na okres 2014-2020; 
Stanowisko OFOP w sprawie realizacji zasady partnerstwa – odpowiedź na ankietę MRR, 
Warszawa, lipiec 2012; Ankieta dotycząca współpracy z partnerami, o których mowa w art. 5 
ust. 1 projektu ogólnego rozporządzenia w ramach regionalnych programów operacyjnych 
2014-2020) wynika, że strony nie zawsze podzieją wspólną wizję istoty zasady partnerstwa 
oraz nie dostrzegają korzyści, jakie mogą wynikać ze współpracy. Ponadto, samo zapisanie 
zasady partnerstwa w projekcie ramowego rozporządzenia nie spowoduje automatycznie 
wprowadzenia tej zasady w życie. Podobnie jak nauka czytania i pisania, partnerstwo 
wymaga czasu oraz zaangażowania sił i środków wszystkich zainteresowanych stron.   
 
Dlatego też, aby mogły funkcjonować prawdziwe partnerstwa, generujące wysokiej jakości 
wkład merytoryczny strony społecznej w nadchodzącej perspektywie, proponujemy 
wykorzystanie narzędzia zwanego systemem animacji partnerstw (SAP), które może 
skutecznie wspomóc uzupełnianie deficytów wiedzy po stronie administracji publicznej oraz 
wykorzystać wiedzę i doświadczenie strony społecznej. System ten już się sprawdził w 
obecnej perspektywie finansowej UE w Wielkopolsce i z powodzeniem jest stosowany w 
krajach „starej Unii”, jak choćby w Irlandii przez organizację Pobal utworzoną w 1992 r, która 
zwiększa szanse na partnerstwa poprzez wspieranie wiedzą i doświadczeniem różnych 
instytucji działających w jednym obszarze.  41 
Najogólniej mówiąc SAP polega na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności osoby neutralnej 
wobec partnerów, tzw. animatora, w procesie organizowania, koordynowania prac, 
moderowania dyskusji, rozwiązywania konfliktów i godzenia sprzecznych niekiedy interesów 
dla wypracowania, zgodnie z zasadą „win-win”, bądź to wspólnych stanowisk, określonych 
dokumentów (np. programy operacyjne, plany działania), czy konkretnych projektów, ale z 
udziałem wszystkich aktorów zainteresowanych zmianą jakościową w danym obszarze. 
Zadaniem animatora jest pełna identyfikacja potencjalnych uczestników, zaproszenie i 
zainteresowanie tematem, opracowanie trybu i harmonogramu prac, wypracowanie 
określonego dokumentu lub stanowiska w drodze konsensusu. Zarys funkcjonowania 
wielkopolskiego systemu animacji partnerstw na poziomie regionalnym i lokalnym znajduje 
się w załączniku nr 2. 
 
SAP był dotychczas przede wszystkim narzędziem pozwalającym społecznościom lokalnym 
(miasto, powiat) na optymalne wykorzystanie szansy, jaką stworzyła Polityka Spójności UE. 
System ten zapewnia bowiem maksymalne wykorzystywanie lokalnych zasobów ludzkich, 
szczególnie zakumulowanej wiedzy, informacji i pomysłów. SAP ułatwia ponadto budowę 

                                                           
41 

Partnership Learning Manual, January 3rd, 2012, str. 27 i 29. 
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kapitału społecznego, który nadal jest deficytowy na poziomie lokalnym. Za pomocą tego 
instrumentu, zarówno liderzy lokalni, jak i zwykli mieszkańcy mogą wykorzystać własne siły i 
środki na projekty, które będą rozwiązywały ich rzeczywiste problemy i zaspakajały  
prawdziwe potrzeby. Z tego powodu fundamentalną kwestią w systemie SAP jest wnikliwa 
diagnoza lokalnych potrzeb i konsultacja społeczna weryfikująca trafność identyfikowania 
przyczyn najgłębszych problemów. Ponadto SAP otwiera możliwość realizacji  kluczowych dla 
rozwoju projektów, które dotąd były często niewykonalne z punktu widzenia społeczności 
lokalnych. Ten stan rzeczy tłumaczy się brakiem efektu skali i synergii, które system SAP 
uruchamia. Postacią kluczową dla sukcesu SAP jest neutralny wobec lokalnego środowiska 
animator partnerstw, którego rolę można porównać do roli brokera klastrów biznesowych 
(powiązań kooperacyjnych).  
 
System SAP stosowany na szerszą skalę, będzie wymagać identyfikacji potencjalnych 
animatorów partnerstw i wzmocnienia ich kompetencji i umiejętności. Aby pozyskać 
zrozumienie intencji i aktywnego zaangażowania liderów, zarówno na szczeblu centralnym 
jak i lokalnym, (szczególnie samorządów terytorialnych tj.: prezydenci, burmistrzowie, 
starostowie) potrzebna będzie intensywna i inteligentna kampania promocyjna.  
 

Część VI 

Propozycje legislacyjne  
 

1. Zapisy dotyczące realizacji zasady partnerstwa powinny znaleźć się w nowotworzonej 
ustawie dla perspektywy finansowej 2014-2020, oraz w dokumentach niższej rangi 
(Wytyczne i regulaminy KM) Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa z dnia 12 lipca 
2013 r. powinny zostać uregulowane wspólne wszystkim komitetom monitorującym 
standardy dotyczące: 

a) składu komitetów,  
b) zasad uczestnictwa w posiedzeniach komitetu oraz innych rozwiązań 

proceduralnych,  
c) powoływania Komitetu przez instytucje zarządzającą w ciągu trzech miesięcy od 

daty powiadomienia państwa członkowskiego o decyzji w sprawie przyjęcia 
program, 

d) kształtowania każdego komitetu monitorującego zgodnie z obowiązującymi 
zasadami horyzontalnymi.42 

 
2. Zapis w odniesieniu  do IZ oraz  IP o wprowadzeniu przepisów określających minimalne 

standardy  prowadzenia konsultacji społecznych, zgodnie z modelem wypracowanym w 
POKL Standardy te powinny zostać określone w jednym, dedykowanym akcie prawnym. 
Powierzenie większej odpowiedzialności ciałom zrzeszającym partnerów spoza 
administracji.43 
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 Projekt Umowy Partnerstwa z dnia 12 lipca 2013 r 
43

Ocena barier i luk prawnych w kontekście efektywnej realizacji wsparcia w ramach europejskiego funduszu społecznego, COFFEY 



 

St
ro

n
a4

0
 

 
3. Zapis w odniesieniu  do IP na poziomie krajowym o wprowadzeniu mechanizmu 

koordynacji działań (koordynacji  polityk publicznych, szczególnie w takich obszarach jak 
edukacja i integracja społeczna) na poziomie krajowym i regionalnym w Ustawie o 
zasadach polityki rozwoju w celu zapewnienia przepływu informacji pomiędzy 
komitetami różnych programów operacyjnych.44 
 

4. Zapis, by Instytucja Zarządzająca (na poziomie regionu i w ramach swoich uprawnień 
również IP) opracowała krótką Strategię Partnerstwa, określającą precyzyjnie jego cele, 
odpowiadające im mechanizmy zarządcze i procedury współpracy, z podziałem na 
funkcje kluczowe i uzupełniające45 w ustawie jw. 
 

5. Zapis dookreślający rolę komitetów monitorujących i wynikające z niej zadania. 
Pochodną określenia charakteru komitetów monitorujących będą rozwiązania 
szczegółowe, dotyczące m.in. składu komitetów i ich metod pracy. Rozważenia wymaga 
rozdzielenie tych zadań komitetów, które dotyczą różnych obszarów (np. ewaluacji i 
zatwierdzania kryteriów wyboru projektów). 46  
 

6. „Elementem wymagającym wzmocnienia w procesie legislacyjnym jest wdrażanie zasad 
określonych w Białej Księdze nt. dobrego rządzenia w Europie i innych 
międzynarodowych standardów, w tym również powszechne wykorzystywanie analiz w 
procesie stanowienia prawa, budowy trwałego zaplecza eksperckiego, a także 
wypracowanie standardów komunikacji i dialogu społecznego umożliwiających 
partycypację obywateli i ich organizacji w procesie konsultacji społecznych”.47   
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Ibid. 
45

Kompania Dobrych Usług – Raport Końcowy Ocena realizacji zasady partnerstwa w SPO RZL i PO KL, str  132-133 
46

Stanowisko strony społecznej – członków Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 w sprawie komitetów monitorujących programy operacyjne finansowane z funduszy 
europejskich w latach 2014-2020 
47

Strategia Sprawne Państwo 2020, MP 2013, poz 136, str.30 




