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ZASADA PARTNERSTWA – PODSTAWOWE INFORMACJE 
Zasada partnerstwa to zobowiązanie do wzajemnej współpracy administracji centralnej, regionalnej i lokalnej 

oraz partnerów spoza administracji w programowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji programów 

operacyjnych – słowem, jest to jeden z fundamentów polityki spójności.  

Stosowanie zasady partnerstwa regulują zarówno unijne, jak i krajowe dokumenty prawne i wytyczne.  

 

O BADANIU 

CELE I ZAKRES TEMATYCZNY BADANIA 

 Celem badania była ocena, w jakim stopniu zasada partnerstwa wdrażana jest w programach operacyjnych 

– krajowych (KPO), regionalnych (RPO), a także w programach współpracy międzynarodowej INTERREG 

oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i Rybactwo i Rybołówstwo (PO RYBY). 

 Ocenie poddano potencjał i aktywność partnerów spoza administracji zaangażowanych w realizację polityki 

spójności, a także efekty ich aktywności. 

 Sformułowano rekomendacje w zakresie tego, w jaki sposób poprawić wdrażanie zasady partnerstwa w 

programach oraz lepiej wykorzystać potencjał partnerów i zachęcić ich do większej aktywności.  

ZAKRES CZASOWY BADANIA 

 Badanie zostało zrealizowane w okresie od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. 

partnerzy 
spoza 

administracji 

partnerzy godpodarczy, tj. 
izby gospodarcze, 

stowarzyszenia/ związki 
przedsiębiorców i 

producentów 

partnerzy społeczni,  
tj. organizacje  
pracodawców  
i pracowników 

reprezentanci społeczeństwa 
obywatelskiego, tj. organizacje 

pozarządowe, lokalne grupy 
działania  



3 

WYNIKI BADANIA  

JAK STOSOWANO ZASADĘ PARTNERSTWA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH REALIZACJI PROGRAMÓW 

 

KOMITETY MONITORUJĄCE – SKŁAD  

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie komitetów monitorujących”, 

co najmniej jedną trzecią członków KM powinni stanowić 

przedstawiciele spoza administracji. Wymóg ten zapewniono we 

wszystkich analizowanych programach, poza programami 

INTERREG, których ten obowiązek nie dotyczy.  

W pojedynczych programach brakuje wymaganych w 

Wytycznych przedstawicieli organizacji pozarządowych (na rzecz 

promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub 

równości szans i niedyskryminacji, lub na rzecz ochrony 

środowiska). Można także wskazać braki w składach KM 

organizacji właściwych ze względu na główne obszary wsparcia w 

Programowanie, czyli 
diagnoza potrzeb oraz 

przygotowanie programów 

•Tworzenie grup roboczych i 
zespołów ds. 
programowania z udziałem 
partnerów 

•Współpraca z istniejącymi 
zespołami ekspertów/ 
doradców wspierającymi 
Instytucje Zarządzające  

•Konsultacje społeczne 

•Konferencje oraz spotkania 
branżowe lub tematyczne z 
udziałem partnerów 

Wdrażanie, czyli realizacja 
programów  

•Na poziomie krajowym: 
Komitet Koordynacyjny ds. 
Umowy Partnerstwa  oraz 
Podkomitet ds. rozwoju 
partnerstwa 

•Ciała opiniodawczo-
doradcze na poziomie 
regionów 

•Spotkania informacyjne, 
konferencje 

•Instrumenty terytorialne 
(np. ZIT, RLKS), w których 
koordynację zaangażowani 
są partnerzy 

•Realizacja projektów 
partnerskich 

Monitorowanie, czyli ocena 
czy realizacja programów 

przebiega zgodnie z 
założeniami 

•Komitety Moniotrujące - 
niezależny organ pełniący 
funkcje doradczo-
opiniodawcze, powoływany 
przez Instytucję Zarządzającą 
danym programem. W jego 
skład wchodzą 
przedstawiciele strony 
rządowej, samorządowej oraz 
organizacji spoza 
administracji. W 
posiedzeniach KM mogą 
uczestniczyć także 
przedstawiciele Komisji 
Europejskiej oraz 
reprezentanci innych 
instytucji w charakterze 
obserwatorów. 

Ewaluacja, czyli prowadzenie 
badań dotyczących 

wdrażania programów i ich 
efektów 

•Na poziomie krajowym: 
Zespół Sterujący Ewaluacją 
Polityki Spójności 

•Na poziomie programów: 
Grupy Sterujące Ewaluacją 

•Zaangażowanie Komitetów 
Monitorujacych w 
opiniowanie wyników badań 
i rekomendacji 

•Upowszechnianie wyników 
badań  

Udział podmiotów różnego typu w Komitetach 

 

Źródło: analizy własne na bazie list członków KM 
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40% 
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partnerzy spoza administracji
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programie. Co dziesiąty członek KM ocenia, że w składzie 

brakuje reprezentantów pewnych środowisk (głównie 

NGO). Wskazane jest lepsze dopasowanie 

specjalizacji NGO wchodzących w skład Komitetów 

Monitorujących do zakresu tematycznego programów 

oraz kwestii ważnych społecznie (np. zdrowie, równość 

szans i niedyskryminacja, ochrona klimatu i 

zrównoważonego gospodarowania zasobami, 

mniejszości etniczne, migranci). 

Analiza niektórych składów KM wskazuje na 

nieproporcjonalnie wysoki udział partnerów 

reprezentujących środowiska pracodawców i 

pracowników w stosunku do innych partnerów spoza 

administracji (w niektórych programach stanowią oni średnio połowę wszystkich partnerów).  Wskazane jest 

wyrównanie dysproporcji w grupie partnerów spoza administracji w kolejnym okresie programowania.  

AKTYWNOŚĆ CZŁONKÓW KM 

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb danej IZ, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku. Partnerzy spoza administracji są grupą, która brała udział w średnio najwyższym odsetku posiedzeń 

(67%). Reprezentanci strony samorządowej obecni byli na 65%, a strony rządowej na 60% posiedzeń. 

Średni odsetek posiedzeń, na których obecni byli przedstawiciele poszczególnych typów instytucji 

(OBECNOŚĆ) oraz na których zabierali głos (AKTYWNOŚĆ) 

 

Źródło: Analiza protokołów z posiedzeń KM i list obecności 

78% 

45% 
60% 

25% 
14% 17% 

65% 66% 65% 

24% 25% 25% 

71% 64% 67% 

25% 15% 17% 

Programy
zarządzane przez

instytucję krajową

Regionalne
Programy

Operacyjne

OGÓŁEM Programy
zarządzane przez

instytucję krajową

Regionalne
Programy

Operacyjne

OGÓŁEM

OBECNOŚĆ AKTYWNOŚĆ

strona rządowa strona samorządowa partnerzy spoza administracji

Rozkład procentowy partnerów  
spoza administracji w Komitetach Monitorujących 

 
Źródło: analizy własne na bazie list członków KM 

37% 
44% 

39% 

8% 11% 

36% 36% 
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62% 
57% 

15% 
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16% 
8% 
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13% 
11% 

13% 

23% 

11% 

OGÓŁEM KPO RPO INTERREG PO RYBY i
PROW

Partner społeczny
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Uczelnie i instytuty badawcze

Partner gospodarczy
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Aktywność członków KM jest zróżnicowana. Najbardziej aktywni w trakcie posiedzeń byli przedstawiciele 

samorządu (wypowiadali się średnio na co czwartym posiedzeniu). Aktywność strony rządowej i partnerów 

spoza administracji była podobna. 

Warto zaznaczyć, iż reprezentanci niemal co trzeciego podmiotu strony rządowej oraz partnerów spoza 

administracji nie zabrali głosu na żadnym posiedzeniu. W przypadku strony samorządowej odsetek ten jest nieco 

niższy i wynosił 25%. Oznacza to, że aktywna pozostawała stała grupa osób.  

Deklarowane zaangażowanie w promowanie programu w swoim środowisku 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM/ zastępców, n=208 

Aktywność partnerów pod względem promowania programu w swoim środowisku była wysoka wśród 

samorządów oraz przeciętna wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społeczno-

gospodarczych. Nakłady pracy związane z udziałem partnerów spoza administracji i ich przedstawicieli w 

Komitetach Monitorujących, nie są refinansowane, co uniemożliwia prowadzenie tych działań na dużą skalę i w 

pełnym wymiarze.  Należy w latach 2021-2027 przeznaczyć środki finansowe na wsparcie partnerów, przede 

wszystkim NGO, na prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych, konsultacji w swoich środowiskach,  

a także, w miarę potrzeby, na prowadzenie odpowiednich badań i analiz.  

39% 

16% 
24% 

14% 
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Czasami

Często

Bardzo często

Zawsze



6 

ROZWIĄZANIA SPRZYJAJĄCE WIĘKSZEJ AKTYWNOŚCI CZŁONKÓW KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH 

 

WSPARCIE KOMPETENCYJNE I EKSPERCKIE CZŁONKÓW KOMITETÓW MONITORUJĄCYCH 

W programach organizowano szkolenia dla członków KM, najczęściej dotyczące przede wszystkim założeń i 

zasad wdrażania programu. Szkolenia te jednak nie były powszechnie dostępne, zwłaszcza w przypadku zmiany 

członka lub jego zastępcy. Był to problem zwłaszcza dla przedstawicieli samorządów wiejskich i małych miast 

oraz przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych.  Szkolenia powinny 

być dostępne w całym okresie wdrażania programu, na wypadek włączania do składu KM nowych członków. 

Członkowie KM spoza administracji 

mogą ubiegać się o finansowanie 

innych potrzebnych im szkoleń i/lub 

ekspertyz wykonanych przez 

niezależnego eksperta lub firmę, ale 

zainteresowanie tą formą wsparcia jest 

małe. Wynika to z nieprzyjaznych 

procedur przydzielania środków na 

szkolenia i ekspertyzy (niemożność 

zamawiania ich ad hoc, limity kosztowe, 

konieczność akceptacji ze strony 

przewodniczącego KM)  Należy 

usprawnić procedury finasowania 

ekspertyz i szkoleń, znacznie je 

przyspieszyć oraz ograniczyć 

uprawnienia decyzyjne w tym zakresie przysługujące obecnie przewodniczącemu KM. Rekomenduje się 

przeznaczenie środków finansowych na takie wsparcie, które będzie przypisane nie do całego Komitetu, ale 

do delegującej członka organizacji, która sama podejmie decyzję o zasadności takich wydatków.  

grupy robocze 
przy KM  

dwudniowe 
posiedzenia KM 

połączone z wizytami 
studyjnymi 
projektów 

dwustopniowe 
konsultacje 

dokumentów, zanim 
zostaną poddane 

głosowaniu na KM  

warsztaty i spotkania 
robocze 

organizowanie przed 
posiedzeniami KM  

przesyłanie 
materiałów do 

dyskusji z większym 
wyprzedzeniem 

Korzystanie z ekspertyz i szkoleń zewnętrznych niezbędnych do 
właściwego wykonywania funkcji członka/ zastępcy członka Komitetu 

 
Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM/ zastępców, n=130 
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Nie
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skorzystania z

tego

Nie wiem, nie
pamiętam

Zlecanie ekspertyz Udział w szkoleniach zewnętrznych
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EFEKTY WŁĄCZANIA PARTNERÓW 

Włączanie partnerów na etapie programowania i wdrażania programów ocenione zostało przez przedstawicieli 

administracji jako niekwestionowana wartość dodana realizacji zasady partnerstwa. Również członkowie KM 

reprezentujący różne typy partnerów wysoko oceniają efekty działalności Komitetów dla programów.  

Średnia ocena członków Komitetów Monitorujących na temat wpływu działalności KM na program 

 
Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM/ zastępców, n=208 oraz Instytucji Zarządzających, n=50; pokazano średnie; ocena na skali od 1 do 5, 

gdzie: 1- brak wpływu, 2- mały wpływ, 3- przeciętny wpływ, 4- duży wpływ, 5- decydujący wpływ 

Członkowie Komitetów spoza administracji również dostrzegają wpływ udziału w pracach Komitetu na własną 

sytuację – czyli podmiotu reprezentowanego w KM. Szczególnie wysoko oceniają wpływ na zwiększenie wiedzy 

w ich organizacji na temat możliwości korzystania ze środków unijnych oraz na nawiązanie kontaktów, 

owocujących współpracą poza programem. Nie bez znaczenia jest też wzrost prestiżu danej organizacji.  

Średnia ocena członków KM na temat wpływu działalności KM na partnerów wchodzących w jego skład 

 
Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM/ zastępców, n=208; pokazano średnie; ocena na skali od 1 do 5, gdzie: 1- brak wpływu, 2- mały 

wpływ, 3- przeciętny wpływ, 4- duży wpływ, 5- decydujący wpływ 

3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3,4 
4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 

3,1 

Pełniejsze uwzględnienie
w programie potrzeb

różnych grup społecznych

Lepsza promocja
programu wśród

potencjalnych
wnioskodawców

Lepsza kontrola
społeczna wydatkowania

pieniędzy publicznych

Większe efekty na
obszarze oddziaływania

programu

Większa trafność
wydatkowania finansów

publicznych

Większa
komplementarność
działań podmiotów

publicznych i prywatnych

Członkowie Komitetu Monitorującego Przedstawiciele Instytucji Zarządzających

2,1 
2,9 

3,3 3,3 3,6 

Korzyści polityczneMożliwość lepszego
gospodarowania własnym

budżetem dzięki znajomości
programu i warunków

wsparcia

Wzrost prestiżu mojej
organizacji

Nawiązanie kontaktów, które
owocują współpracą również

poza programem

Zwiększenie wiedzy na temat
możliwości korzystania ze
środków unijnych w mojej

organizacji
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DOBRE I ZŁE PRAKTYKI REALIZACJI ZASADY PARTNERSTWA  

 DOBRE PRAKTYKI  ZŁE PRAKTYKI  

PROGRAMOWANIE 

 konsultacje społeczne, wysłuchania publiczne 

 tworzenie tematycznych grup roboczych dla 

poszczególnych obszarów wsparcia w programie 

 udział partnerów nie tylko w konsultowaniu zapisów 

programu przygotowanych przez IZ, ale również w 

formułowaniu założeń programu 

 tworzenie banków projektów/ inwestycji 

planowanych przez potencjalnych beneficjentów 

(badanie zapotrzebowania na projekty)  

 brak udziału partnerów na etapie 

programowania 

 nietransparentny i zamknięty dobór 

partnerów do grup roboczych  

 brak informacji zwrotnej na temat 

powodów nieuwzględnienia postulatów 

uczestników konsultacji 

 napięty harmonogram prac nad 

programem ograniczający czas na 

konsultacje  

WDRAŻANIE I 

MONITOROWANIE 

PROGRAMU 

 tworzenie grup roboczych przy KM oraz warsztatów i 

spotkań poprzedzających posiedzenia KM 

 włączanie członków KM w opiniowanie dokumentów 

wykraczających poza obowiązkowe minimum 

określone w Wytycznych 

 delegowanie wdrażania wsparcia i jego koordynacji w 

ramach instrumentów terytorialnych na rzecz 

społeczności lokalnych (ZIT, RLKS) 

 włączanie partnerów spoza administracji w 

prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych 

skierowanych do potencjalnych beneficjentów 

 włączanie partnerów w tworzenie strategicznych 

założeń konkursów oraz ocenę projektów 

 sposób organizacji posiedzeń 

Komitetów niepozwalający na wymianę 

opinii i dostateczną dyskusję – 

ograniczenie roli członków KM do 

„maszynki do głosowania” 

 niewystarczające mechanizmy 

wzmacniania potencjału partnerów 

 brak mechanizmu ujawniania 

nieprawidłowości przy realizacji zasady 

partnerstwa (brak np. rzecznika ds. 

partnerstwa, do którego można się 

odwołać) 

EWALUACJA 

 konsultacje z partnerami założeń do badań 

ewaluacyjnych  

 konsultowanie projektów raportów oraz 

rekomendacji z badań 

 informowanie członków KM o tym, w jakim zakresie 

wdrażane są rekomendacje z badań 

 niedostateczne mechanizmy 

wzmacniające aktywność partnerów na 

etapie ewaluacji (np. w ramach Grupy 

Sterującej Ewaluacją) 

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania! 
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		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Zatwierdzono		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy

		Tabele



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Wiersze		Zatwierdzono		TR musi być elementem potomnym Table, THead, TBody lub TFoot

		TH i TD		Zatwierdzono		TH i TD muszą być elementami potomnymi TR

		Nagłówki		Zatwierdzono		Tabele powinny mieć nagłówki

		Regularność		Zatwierdzono		Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie

		Podsumowanie		Pominięto		Tabele muszą mieć podsumowanie

		Listy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Elementy listy		Zatwierdzono		LI musi być elementem potomnym L

		Lbl i LBody		Zatwierdzono		Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI

		Nagłówki



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Właściwe zagnieżdżenie		Zatwierdzono		Właściwe zagnieżdżenie
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