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Wykaz skrótów 

B+R  Prace badawczo-rozwojowe 

BOF  Białostocki Obszar Funkcjonalny 

CATI  Wywiad wspomagany telefonicznie przy pomocy strony internetowej 

(Computer Assisted Telephone Interview) 

CAWI  Wywiad wspomagany komputerowo przy pomocy strony internetowej 

(Computer Assisted Web Interview) 

CT  Cel Tematyczny 

CUPT  Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

EAV  Europejska Wartość Dodana  

EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS  Europejski Fundusz Społeczny 

EFSI  Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 

EWT  Europejska Współpraca Terytorialna 

GR  Grupa Robocza 

GSE  Grupa Sterująca Ewaluacją 

IK UP  Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa 

IP  Instytucja Pośrednicząca 

IOB  Instytucje otoczenia biznesu 

IW  Instytucja Wdrażająca 

IZ   Instytucja Zarządzająca 

JASPERS Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów (ang. 

Joint Assistance to Support Projects In European Regions) 

JE  Jednostka Ewaluacyjna 

JST  Jednostka samorządu terytorialnego 

KE  Komisja Europejska 
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KM  Komitet Monitorujący 

KPO  Krajowy Program Operacyjny 

KRS  Krajowy Rejestr Sądowy 

KUP  Komitet do spraw Umowy Partnerstwa 

LGD  Lokalna Grupa Działania 

LSR  Lokalna Strategia Rozwoju 

MFiPR  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

NGO  Organizacja pozarządowa (non-government organization)  

OFOP  Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

OSI  Obszary strategicznej interwencji 

OZE  Odnawialne źródła energii 

OzN  osoby z niepełnosprawnościami 

PAFE  Punkty Aktywności Funduszy Europejskich 

PARP  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

PI  Priorytet Inwestycyjny 

PO  Program Operacyjny 

PO IiŚ   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

PO IR   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

PO PC  Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 

PO PT  Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 

PO PW  Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

PO RYBY Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

PS Polityka Spójności 
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RDPP Rada Działalności Pożytku Publicznego 

RIT Regionalne Inwestycje Terytorialne 

RLKS  Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

RPO  Regionalny Program Operacyjny 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

SZOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

TDI Telefoniczny wywiad pogłębiony (Telephone In-depth Interveiw) 

TOB Transportowe Obserwatorium Badawcze 

UE Unia Europejska 

UP Umowa Partnerstwa 

WOF Warszawski Obszar Funkcjonalny 

WRDPP Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy 

ZIT Zintegrowane inwestycje terytorialne 

ZP Zasada partnerstwa 
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Streszczenie  

Zasada partnerstwa – podstawowe informacje  

Zgodnie z Art. 5 Rozporządzenia Ogólnego (1303/2013) zasada partnerstwa jest jedną z 

zasad obowiązujących przy wdrażaniu polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-

2020. Bardziej szczegółowe zapisy związane z zasadą partnerstwa są zawarte w 

rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy oraz w Rozporządzeniu 

Delegowanym Komisji (240/2014), które stanowi „Kodeks postępowania w zakresie 

partnerstwa”. W Polsce szczegółowe zasady realizacji zasady partnerstwa zostały określone 

w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020. (rozdz. 3) 

Zasada partnerstwa – etap programowania 2014-2020 

Na etapie programowania zasada partnerstwa była stosowana przy ustalaniu zapisów 

Umowy Partnerstwa (UP) oraz poszczególnych programów z wykorzystaniem różnych 

instrumentów, takich jak grupy robocze, współpraca z istniejącymi gremiami doradczymi i 

eksperckimi, organizowanie konferencji oraz spotkań informacyjnych lub konsultacyjnych, 

lokalnych, branżowych lub tematycznych oraz prowadzenie konsultacji społecznych. Rzadko 

sięgano po ponadstandardowe rozwiązania, ale też zidentyfikowano szereg dobrych praktyk, 

np. opiniowanie rozwiązań przyjętych w programie jeszcze przed negocjowaniem z KE 

kierunków wsparcia, tworzenie banków projektów – planowanych inwestycji. Złą praktyką 

była z kolei nietransparentność doboru partnerów do grup roboczych – nabór nie był jawny, 

a ich charakter był zazwyczaj zamknięty. Dodatkowo partnerzy spoza administracji często nie 

wiedzieli o istnieniu tych grup, lub niejasny był cel ich utworzenia, lub sposób działania i 

komunikacji. Wynikało to w pierwszym rzędzie z arbitralności działań Instytucji 

Zarządzających (IZ) i ich przekonania, że, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem ogólnym 

1303/2013, na nich spoczywa główna odpowiedzialność za skuteczność i efektywność 

wdrażania programów, to rolę partnerów można ograniczyć jedynie do konsultacji na 

potrzeby definiowane przez IZ. Barierą pełniejszej realizacji zasady partnerstwa był także 

napięty harmonogram prac nad programami. (rozdz. 4.1) 

Na etapie programowania 2014-2020 realizacja zasady partnerstwa przyczyniła się do 

zwiększenia użyteczności wsparcia oraz zwiększenia komplementarności działań z 

inwestycjami realizowanymi z innych środków. W wyniku działania grup roboczych z 

udziałem partnerów spoza administracji pozyskano informacje poprawiające trafność 

interwencji m.in. w zakresie terytorializacji wsparcia oraz typów beneficjentów. Dzięki tym 

informacjom dokonywano także przesunięć alokacji między poszczególnymi Priorytetami 

Inwestycyjnymi. (rozdz. 6.1) 

Zasada partnerstwa – etap programowania 2021-2027 

Realizacja zasady partnerstwa w okresie programowania 2021-2027 jak dotąd nie przebiega 

w pełnej zgodności z Europejskim Kodeksem Postępowania w zakresie partnerstwa. W 

większości programów nie przeprowadzono dotąd przejrzystych konsultacji z partnerami na 
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temat analizy wyzwań i potrzeb, wyboru celów i priorytetów służących ich rozwiązaniu oraz 

na temat struktur koordynacyjnych i umów dotyczących wielopoziomowego zarządzania 

niezbędnych do skutecznej realizacji. Zdaniem przedstawicieli IZ, niski udział partnerów jest 

konsekwencją pandemii COVID-19 oraz opóźnień w przygotowywaniu UP. Z tego też powodu 

partnerzy spoza administracji nie uczestniczyli dotąd skutecznie w procesie programowania, 

ich udział w spotkaniach powołanych grup roboczych ograniczał się do jednego - dwóch 

posiedzeń, co uniemożliwiało wypracowanie istotnych rekomendacji. Co do zasady, IZ 

planują przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych projektów programów w 

kolejnych miesiącach programowania. Wartą podkreślenia, dobrą praktyką programowania 

perspektywy 2021-2027 jest zainicjowanie wysłuchań publicznych w procesie konsultacji 

Krajowego Planu Odbudowy, UP, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 

oraz Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (wysłuchanie odwrócone). 

Biorąc pod uwagę obecny etap prac nad programowaniem okresu 2021-2027 (większość 

projektów programów jest już opracowana) proponuje się wykorzystanie narzędzi 

konsultacji regionalnych, branżowych, środowiskowych w ramach konsultacji społecznych 

oraz w pracach nad uszczegółowieniami programów (również z elementem wysłuchania 

publicznego). Niezbędne jest także, zgodnie z Europejskim Kodeksem postępowania w 

zakresie partnerstwa, konsultowanie z partnerami harmonogramu i zakresu prac nad 

uszczegółowieniem programów. (rozdz. 11) 

Zasada partnerstwa – etap wdrażania programów 

Formy partnerstwa zastosowane na etapie wdrażania programów w latach 2014-2020 

stanowią w dużym stopniu standardowy katalog wyrażony w Wytycznych w zakresie 

partnerstwa. Kluczową rolę w realizacji zasady partnerstwa pełnią Komitety Monitorujące 

krajowe i regionalne programy operacyjne oraz Komitet ds. Umowy Partnerstwa na lata 

2014-2020 (KUP). Przy KUP funkcjonuje Podkomitet do spraw rozwoju partnerstwa, w 

składzie którego przedstawiciele partnerów społecznych, gospodarczych i społeczeństwa 

obywatelskiego – obok strony rządowej, strony samorządowej – stanowią 40%, zaś 

posiedzeniami Podkomitetu kieruje przedstawiciel spoza administracji. Podkomitet pełni 

istotną rolę w zakresie monitorowania zasady partnerstwa w ramach wdrażania UP. W 

kolejnym okresie programowania rekomenduje się rozszerzenie zakresu jego zadań i nadanie 

mu roli tzw. rzecznika ds. partnerstwa, do którego można byłoby zgłaszać ewentualne 

zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące realizacji zasady partnerstwa w programach. 

(rozdz. 4.2 oraz 8.3) 

Zasada partnerstwa przyniosła liczne efekty na poziomie wdrażania. Podnosiła użyteczność 

wsparcia poprzez prace KM nad formułowaniem kryteriów wyboru projektów i założeniami 

działań ukierunkowanych terytorialnie, a także poprzez inicjatywy niektórych KM w zakresie 

zmniejszenia obciążeń administracyjnych beneficjentów, co zwiększało efektywność 

wsparcia. (rozdz. 6.1) 
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W przyszłym okresie programowania zaleca się wykorzystanie dobrych praktyk okresu 2014-

2020, w tym: delegowanie wdrażania wsparcia w ramach instrumentów terytorialnych w 

programach regionalnych na rzecz społeczności lokalnych i ich zrzeszeń (ZIT, RLKS), 

delegowanie do partnerów spoza administracji prowadzenia działań informacyjno-

promocyjnych skierowanych do beneficjentów zgodnie z właściwością danego typu partnera, 

promowanie partnerstwa na szczeblu lokalnym lub subregionalnym jako warunku 

otrzymania wsparcia, włączenie członków KM w proces naboru wniosków poprzez 

konsultowanie regulaminów konkursu. (rozdz. 6.2) 

Zasada partnerstwa – etap monitorowania i oceny programów 

Włączanie partnerów spoza administracji w proces monitorowania polityki spójności 

przebiega w standardowym zakresie, przewidzianym w Wytycznych. Na poziomie 

regionalnym oraz krajowym partnerzy mają możliwość czynnego uczestnictwa w procesie 

monitoringu w szczególności w ramach prac KM.  (rozdz. 4.3) 

Realizacja zasady partnerstwa na etapie ewaluacji programów nie jest zadowalająca. W 17 

programach funkcjonują Grupy Sterujące Ewaluacją (GSE), ale jedynie w 5 programach 

regionalnych i 1 krajowym uwzględniono udział partnerów spoza administracji. 

Zaangażowanie członków KM w proces ewaluacji odbywa się przede wszystkim w ramach 

form przewidzianych w Wytycznych. Nie wykorzystano jednak w pełni możliwego zakresu 

działań umożliwionych przez IZ w obszarze ewaluacji, głównie ze względu na niskie 

zainteresowanie partnerów. W latach 2021-2027 rekomenduje się zapewnienie elastyczności 

w zakresie doboru formuły udziału partnerów w procesie ewaluacji. Wśród dostępnych 

formuł realizacji zasady partnerstwa w procesie ewaluacji – oprócz GSE – można wskazać np. 

zespoły zadaniowe/grupy robocze powoływane ad hoc na rzecz poszczególnych ewaluacji lub 

doradztwo merytoryczne ekspertów. Ostateczny wybór sposobu angażowania partnerów w 

ewaluację powinien należeć do IZ. (rozdz. 4.3) 

Zaleca się, aby – dla zwiększenia wpływu członków KM na ocenę programów – angażować 

osoby zainteresowane, w tym partnerów, w określanie założeń badań (np. problemów i 

pytań badawczych). Warto również zapewnić możliwość udziału partnerów w konsultacjach 

wstępnych wersji raportów końcowych, udziału w warsztatach rekomendacyjnych, mających 

na celu wypracowanie ostatecznego kształtu rekomendacji z badania. (rozdz. 4.3) 

Komitety Monitorujące 

We wszystkich KPO i RPO, a także w PROW i PO RYBY zapewniony został wymóg określony w 

Wytycznych w zakresie KM, aby co najmniej jedną trzecią członków KM stanowili łącznie 

przedstawiciele spoza administracji, tj. przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji 

pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego i 

środowiska naukowego. Jednocześnie w perspektywie finansowej 2021-2027 konieczne jest 

uspójnienie zapisów Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących oraz Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady partnerstwa z zapisami rozporządzenia delegowanego pod 

względem typów partnerów (z zachowaniem spójności z nazewnictwem podmiotów 
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stosowanym w polskim systemie prawnym). W różnych dokumentach funkcjonują bowiem 

różne typologie podmiotów i partnerów spoza administracji. (rozdz. 5.1 pkt Analiza składów 

KM – strona rządowa, samorządowa i partnerzy spoza administracji) 

W przypadku programu INTERREG Południowy Bałtyk1 wypracowano skuteczny mechanizm 

angażowania partnerów w monitorowanie programu bez ich bezpośredniego włączania w 

skład KM. Rekomenduje się pozostawienie w INTERREG swobody co do składu KM, pod 

warunkiem, iż w programie opisany zostanie sposób ich aktywnego włączania we wdrażanie, 

zarządzanie i monitorowanie programu. (rozdz. 5.1 pkt Analiza składów KM – strona 

rządowa, samorządowa i partnerzy spoza administracji) 

Najliczniejszą kategorią w grupie partnerów spoza administracji wchodzących w skład KM są 

partnerzy społeczni, tj. związki pracodawców i pracowników – stanowią średnio 44,0% w 

KPO i 39,1% w RPO wszystkich partnerów spoza administracji. Jest to efektem zapisów w 

Wytycznych, gdzie wskazuje się, że tworząc KM, IZ zwraca się o delegowanie jako członka KM 

do każdego z podmiotów reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2018 r. poz. 

2232, z późn. zm.). Taki sposób identyfikacji i pozyskiwania partnerów społecznych w 

rozumieniu ustawy zapewnia ich pełną reprezentację w KM, ale jednocześnie sprawia, że nie 

są zachowane proporcje między poszczególnymi typami partnerów. Wskazana jest zatem 

zmiana sposobu ich rekrutacji. (rozdz. 5.1 pkt Analiza składów KM – typy partnerów spoza 

administracji, 5.2 pkt Partnerzy społeczni) 

W przypadku podmiotów takich jak izby gospodarcze, Wytyczne w zakresie KM określają, że 

IZ zwraca się o delegowanie jako członka KM do tych podmiotów, które sama wskaże. 

Podejście takie przeczy zasadzie partnerstwa, a także demokratyczności i niezależności 

Komitetów. W celu zapewnienia reprezentatywności tych podmiotów w KM, rekomenduje 

się, aby wybór partnerów gospodarczych odbywał się poprzez wybory przeprowadzone za 

pośrednictwem Krajowej Izby Gospodarczej. (rozdz. 5.2 pkt Partnerzy gospodarczy) 

Ogólna ocena ordynacji wyborczej określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji 

pozarządowych na członków KM jest pozytywna – głównym założeniem było bowiem z 

jednej strony zapewnienie, aby wybierani partnerzy byli rzeczywistą reprezentacją swoich 

środowisk, a z drugiej wykorzystanie potencjału i znajomości środowiska NGO przez 

RDPP/WRDPP. Jednocześnie, ponieważ w myśl rozwiązań unijnych stroną dialogu nie może 

być osoba fizyczna, pozytywnie należy ocenić rozwiązanie planowane na lata 2021-2027, 

które zakłada rezygnację z dotychczasowego wyboru konkretnych przedstawicieli organizacji 

pozarządowych na rzecz wyboru podmiotów – organizacji pozarządowych. Dodatkowo, jak 

pokazują doświadczenia z przeprowadzenia wyborów w 2015 roku, RDPP i WRDPP oraz IZ 

powinny położyć większy nacisk na poprawę transparentności procesu wyborów oraz ich 

                                                      
1
 Wytyczne zakresie komitetów monitorujących nie dotyczą programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

a Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa dotyczą tych programów w ograniczonym zakresie.  
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organizacji. Jednocześnie zachodzi też potrzeba zmian obowiązujących zasad w celu 

zapewnienia wyboru odpowiedniej liczby przedstawicieli organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego do KM oraz uwzględnienia wszystkich istotnych zagadnień horyzontalnych i 

głównych obszarów tematycznych poszczególnych programów. (rozdz. 5.2 pkt Ocena 

ordynacji wyborczej określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych 

na członków KM) 

Generalnie instytucje partnerów są dobrane w sposób adekwatny dla tematyki interwencji i 

odpowiadają zakresowi wsparcia w ramach poszczególnych programów. W pojedynczych 

przypadkach brakuje wymaganych w Wytycznych w zakresie KM przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, a także jednostkowo można wskazać braki w składach KM organizacji 

właściwej ze względu na główne rodzaje działalności objętej programem. Wskazane jest 

lepsze dopasowanie specjalizacji organizacji pozarządowych do zakresu tematycznego 

programów oraz kwestii przekrojowych, ważnych społecznie. (rozdz. 5.1 pkt Analiza składów 

KM – obszary działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego) 

Aktywność członków KM jest zróżnicowana, co jest pochodną różnych czynników, m.in. 

predyspozycji indywidualnych, sposobu organizacji prac KM, obecności i aktywności grup 

roboczych, kultury organizacyjnej IZ, a także potencjału organizacji i środowisk partnerów. 

Partnerzy pozostają najbardziej aktywni przy omawianiu kwestii bezpośrednio wpływających 

na możliwość pozyskania wsparcia przez wnioskodawców z danych środowisk. Najwyższa 

aktywność była w pierwszych latach wdrażania programów, kiedy zapadały kluczowe decyzje 

dla wdrażania interwencji. Wtedy też powstawały grupy robocze, na forum których 

przenoszono dużą część dyskusji. Stałe grupy robocze przy KM utworzono w 18 na 27 

analizowanych programów. Ich aktywność jest bardzo zróżnicowana. Niektóre działają 

prężnie od początku powstania, a niektóre nie wyszły poza etap ukonstytuowania się. 

Niemniej, są ważnym forum do wymiany poglądów i wypracowywania konsensusów, co nie 

jest możliwe podczas posiedzeń KM, gdzie uchwały i stanowiska przyjmowane są poprzez 

głosowanie. (rozdz. 5.3) 

Formy wsparcia partnerów 

Członkowie KM spoza administracji mogą ubiegać się o finansowanie potrzebnych im szkoleń 

lub ekspertyz, ale zainteresowanie tą formą wsparcia w jego obecnym kształcie jest małe. 

Nakłady pracy związane z udziałem partnerów spoza administracji i ich przedstawicieli w KM, 

nie są refinansowane, co uniemożliwia prowadzenie przez nich tych działań na dużą skalę i w 

pełnym wymiarze. Pełna realizacja zasady partnerstwa w zakresie funkcjonowania KM 

wymaga wzmocnienia i poszerzenia zakresu wsparcia dla członków KM reprezentujących 

partnerów spoza administracji. Trzeba usprawnić procedury finansowania potrzebnych 

ekspertyz i szkoleń, znacznie je przyspieszyć oraz ograniczyć uprawnienia decyzyjne w tym 

zakresie przysługujące obecnie przewodniczącemu KM. Trzeba również zapewnić możliwość 

finansowania czynności podejmowanych przez członków KM oraz delegujące ich organizacje, 

w celu skutecznego wypełniania ich podstawowego zadania, jakim jest reprezentowanie 
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własnego środowiska – poprzez działania w zakresie informacji, promocji, sieciowania, 

konsultacji, formułowania stanowisk w określonych kwestiach oraz, w miarę potrzeby, 

prowadzenia odpowiednich badań i analiz. Partnerzy powinni również mieć możliwość 

finansowania kosztów administracyjnych związanych z tymi działaniami. (rozdz. 9) 

Działania zwiększające aktywność partnerów i ich wpływ na program 

W badaniu zidentyfikowano szereg barier ograniczających aktywność partnerów na etapie 

wdrażania programów, wynikających zarówno z organizacji procesów, jak i potrzeb 

partnerów spoza administracji. Należy zaznaczyć, iż występuje rozbieżność w oczekiwaniach 

wobec zasady partnerstwa między IZ a partnerami spoza administracji. Powyższe ma wpływ 

na interpretację i ocenę osiągniętych efektów. Co do zasady IZ postrzegają partnerów jako 

ekspertów w swojej dziedzinie – niewymagających wzmacniania potencjału poza zdobyciem 

wiedzy o funduszach, pełniących funkcję doradczo-konsultacyjną. Partnerzy postrzegają z 

kolei zasadę partnerstwa jako mechanizm wzmocnienia ich wpływu na kierunek wdrażania 

polityk publicznych i wzmocnienia potencjału do budowania współpracy międzysektorowej. 

W ich opinii cele te wymagają działań wspierających potencjał partnerów spoza 

administracji. Rozbieżność w oczekiwaniach wobec zasady partnerstwa skutkuje różnicami w 

postrzeganiu przez obie strony decyzyjności partnerów dotyczących kierunków wsparcia, 

potrzeb finansowego wspierania działalności partnerów spoza administracji w ramach KM. 

(rozdz. 8.3) 

W oparciu o dobre praktyki poprzedniego i bieżącego okresu programowania oraz postulaty 

partnerów zarekomendowano wprowadzenie w przyszłej perspektywie finansowej 

następujących zmian:  

 Obligatoryjne zatwierdzanie przez KM kierunków zmian programu proponowanych 

KE przed podejmowaniem uzgodnień na szczeblu instytucjonalnym – ze względu na 

ryzyko wydłużenia czasu uzgadniania zmian w wyniku włączenia KM w niniejszy 

proces, zaleca się zastosowanie obiegowego trybu wymiany uwag;  

 Włączenie członków KM w konsultowanie regulaminów konkursu, w skali, którą IZ 

uzna za zasadne, np. podczas posiedzeń grup roboczych; 

 Utworzenie funkcji prezydium KM z równym udziałem wszystkich kategorii 

partnerów, z jednoczesnym ograniczeniem roli przewodniczącego KM;  

 Wydłużenie minimalnego czasu przesyłania materiałów do opiniowania przez 

członków KM z 10 do 15 dni;  

 Zamieszczenie w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa możliwości 

wnioskowania o zorganizowanie (na wniosek członków KM) spotkań, warsztatów 

poprzedzających posiedzenie KM w celu stworzenia swobodnej platformy dyskusji, 

wymiany zdań, uzgadniania stanowisk, bez reżimu agendy posiedzenia; 
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 Promowanie sesji wyjazdowych KM, wizyt studyjnych, spacerów badawczych – on-

line lub stacjonarnie (co pozwala na zobaczenie w praktyce efektów projektów, a 

dodatkowo integrację KM); przy jednoczesnej optymalizacji czasowej i finansowej 

pracy KM, tj. organizacja posiedzeń KM i grup roboczych w trybie hybrydowym, lub 

zdalnym (jeśli tematyka posiedzenia nie wymaga pogłębionych dyskusji), stosowanie 

trybu obiegowego w uzasadnionych sytuacjach, np. konsultacje zmian programu 

negocjowane z KE;  

 Przeznaczenie puli środków PO PT na wsparcie potencjału członków KM (szkolenia, 

ekspertyzy), przy zastosowaniu dwustopniowego szczebla oceny zasadności 

merytorycznej tych działań – zatwierdzenia przez Prezydium i ostatecznie przez IZ, 

przy wymogu uzasadnienia przez IZ ewentualnego odrzucenia proponowanego 

wydatku;  

 Uwzględnienie w środkach PO PT przyszłej perspektywy finansowej kwoty na 

wsparcie tworzenia PAFE czyli Punktów Aktywności Funduszy Europejskich, które 

prowadzone przez organizacje pozarządowe, wspierałyby podmioty społeczeństwa 

obywatelskiego, m.in. poprzez upowszechnianie dobrych praktyk, wymianę 

doświadczeń i organizację wizyt studyjnych czy wzmacniania animacji lokalnej i 

partycypacji na rzecz zwiększenia aktywności w aplikowaniu i realizacji projektów; 

 Przeznaczenie wsparcia finansowego z pomocy technicznej na działania 

koordynacyjno-sieciujące podmioty społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów 

społecznych i gospodarczych, zarówno krajowe i regionalnie (na wzór Krajowej Sieci 

Tematycznej ds. Partnerstwa realizowanej przez OFOP w latach 2007-2013). (rozdz. 

6.2, rozdz. 8) 

Summary 

Partnership Principle: Basic Information  

Pursuant to Art. 5 of the General Regulation (1303/2013), the partnership principle is one of 

the principles applicable during the implementation of the cohesion policy in the 2014-2020 

financial perspective. More detailed provisions related to the partnership principle are 

contained in the regulations pertaining to individual funds and in the Commission Delegated 

Regulation (240/2014), which constitutes the “Code of conduct on partnership.” In Poland, 

the detailed principles for implementing the partnership principle were set out in the 

Guidelines on implementation of the partnership principle for years 2014-2020. (chapter 3) 

Partnership Principle: 2014-2020 Programming Period 

At the programming stage, the partnership principle was applied during the determination 

of the provisions of the Partnership Agreement (PA) and individual programmes with the use 

of various instruments, such was working groups, cooperation with the existing advisory and 

expert bodies, organisation of conferences, information meetings or consultative meetings, 
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local, industry or thematic meetings and holding of social consultations. Non-standard 

solutions were rarely used; furthermore, a number of best practices were also identified, e.g. 

issue of opinions on solutions adopted in the programme even before the negotiation of 

directions of support with the EC, creation of project banks - scheduled investments. On the 

other hand, bad practice was lack of transparency in the selection of partners for working 

groups - the selection was not open and its character was usually closed. Additionally, 

partners outside of the administration were often not aware of such groups or the purpose 

of their establishment, mode of operation while the communication was unclear. In the first 

place, this resulted from arbitrariness of actions of the Managing Authorities (MA) and their 

conviction that, due to the fact that in line with general regulation 1303/2013, they are 

primarily liable for the efficiency of programme implementation, the role of partners can be 

limited exclusively to consultations for the needs determined by the MA. A barrier for fuller 

implementation of the partnership principle was also the tight schedule of work on the 

programmes. (chapter 4.1) 

In the 2014-2020 programming period, performance of the partnership principle contributed 

to an increase in the utility of aid and increase in complementarity of actions with 

investments implemented from other funds. As a result of actions of working groups with 

the participation of partners outside the administration, information improving accuracy of 

interventions, among others with respect to territorial distribution of aid and types of 

beneficiaries, was quickly procured. Thanks to such information, shifts of allocations among 

individual Investment Priorities were also made. (chapter 6.1) 

Partnership Principle: 2021-2027 Programming Period 

Implementation of the partnership principle in the 2021-2027 programming period has not 

been fully compliant with the European Code of Conduct on Partnership so far. In the 

majority of programmes, no transparent consultations with partners devoted to the analysis 

of challenges and needs, selection of goals and priorities used for solving them, coordination 

structures and agreements pertaining to the multi-level management indispensable for 

efficient implementation have been held to date. According to the representatives of the 

MA, the low participation of partners is a consequence of the COVID-19 pandemic and 

delays in the preparation of the PA. Also on this account, partners outside the administration 

have not efficiently participated in the programming process; their participation in the 

meetings of appointed working groups was limited to one or two sessions which prevented 

significant recommendations from being worked out. In principle, the MA are planning to 

hold broad social consultations for projects and programmes in the subsequent 

programming months. A best practice that needs to be highlighted in the programming 

perspective of 2021-2027 was initiation of public hearings in the process of consultations of 

the National Recovery Plan, the PA, the European Funds for Social Development programme 

and the European Funds for Infrastructure, Climate and Environment (reversed hearing). 

Taking the current stage of work on the programming period of 2021-2027 into account (the 

majority of programme projects have been prepared), regional, industry and environmental 



15 

consultation tools should be used as part of social consultations and in work on the 

specification of programmes (also including the elements of public hearing). It is also 

necessary, in line with the European Code of Conduct on Partnership, to consult the 

schedule and the scope of work on the specification of programmes with the partners. 

(chapter 11) 

Partnership Principle: Programme Implementation Stage 

The forms of partnerships applied at the stage of implementation of programmes between 

2014 and 2020 comprise, to a significant degree, a standard catalogue set out in the 

Guidelines on partnership. The key role in the implementation of the partnership principle is 

played by the Monitoring Committees (MC) for the national and regional operational 

programmes and the Committee for Partnership Agreement for years 2014-2020 (CPA). A 

Sub-Committee for Partnership Development operates by the CPA; 40% of its members are 

representatives of social, economic partners and civil society - apart from the governmental 

side (the local government side), while the meetings of the sub-committee are managed by a 

representative outside of the administration. The Sub-Committee plays an important role in 

the monitoring of the partnership principle as part of implementation of the PA. In the next 

programming period, it is recommended to expand the scope of its tasks and assign it with 

the role of the so-called partnership ombudsman to handle potential reservations and 

irregularities pertaining to the implementation of the partnership principle in programmes. 

(chapter 4.2 and 8.3) 

The partnership principle brought numerous effects on the level of implementation. It 

increased the utility of aid via the works of the MC on the formulation of the project 

selection criteria and assumptions of territorially directed actions, as well as via initiatives of 

some MC within the scope of reducing administrative burdens on the beneficiaries, which 

increased the efficiency of aid. (chapter 6.1) 

In the next programming period, it is recommended to use the best practice from the 2014-

2020 period, including: delegation of implementation of aid as part of territorial instruments 

in regional programmes for the sake of local communities and their associations (Integrated 

Territorial Investments - ITI, Community-Led Local Development - CLLD), delegation of 

information and promotion activities to partners outside the administration, addressed to 

the beneficiaries in line with the competence of a given type of partner, promotion of 

partnership on the local or sub-regional level as a condition for receipt of aid, inclusion of 

the MC members in the process of calls for applications via consultations of competition 

regulations. (chapter 6.2) 

Partnership Principle: Programme Monitoring and Evaluation 

Inclusion of partners outside the administration in the process of monitoring the cohesion 

policy is taking place in a standard scope, foreseen in the Guidelines. On the regional and 

national level, the partners have the possibility of actively participating in the monitoring 

process, in particular as part of work of the MC. (chapter 4.3) 
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Implementation of the partnership principle at the stage of programme evaluation is not 

satisfactory. The Evaluation Steering Groups (ESG) were set up in seventeen programmes, 

but the participation of partners outside the administration was guaranteed only in five 

regional programmes and in one national programme. Engagement of the MC members in 

the process of evaluation primarily takes place as part of the forms foreseen in the 

Guidelines. However, the possible scope of actions enabled by the MA in the area of 

evaluation has not been fully used, primarily on account of the partners’ low interest. 

Between 2021-2027, it is recommended to guarantee flexibility with respect to the selection 

of the formula for the partners’ participation in the evaluation process. Among the available 

formulas for the implementation of the partnership principle in the process of evaluation, 

the Evaluation Steering Group (ESG), it is possible to list, e.g., task groups/ working groups 

appointed ad hoc for the sake of individual evaluations or substantive counselling of experts. 

The final selection of the mode of engagement of partners in the evaluation should be made 

by the MA. (chapter 4.3) 

It is recommended - in order to increase the influence of members of the MC on the 

programme evaluation - to engage the interested persons, including partners, in determining 

the study premises (e.g. study problems and questions). It would also be good to guarantee 

the possibility of the partners’ participation in consultations of initial versions of final reports 

and participation in recommendation workshops, aimed at working out a final shape of the 

recommendation from a study. (chapter 4.3) 

Monitoring Committees 

In the National Operational Programmes and the Regional Operational Programmes, as well 

as the Development Programme of Rural Areas and the Operational Programme for Fisheries 

and Sea, a requirement specified in the Guidelines within the scope of the MC was 

guaranteed that at least one-third of the members of the MC are exclusively representatives 

outside the administration, i.e. representatives of trade unions, organisations of employers, 

chambers of commerce and organisations of civil society and the academic milieu. 

Simultaneously, in the 2021-2027 financial perspective, it is necessary to make the 

provisions of the Guidelines with respect to the Monitoring Committees and the Guidelines 

in the area of implementation of the principle of partnership consistent with the provisions 

of the delegated regulation as far as the types of partners are concerned (observing 

consistency with the terminology of entities applied in the Polish legal system). Various 

typologies of entities and partners outside the administration are functioning in various 

documents. (chapter 5.1 sub-section Analysis of Composition of MC - Government, Local 

Government Side and Partners Outside the Administration) 
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In case of the INTERREG Południowy Bałtyk2 programme, an efficient mechanism for 

engaging partners in the monitoring of the programme without their direct inclusion in the 

composition of the MC has been worked out. It is recommended to leave freedom for the 

INTERREG as far as the composition of the MC is concerned on the condition that the mode 

of its active participation in the implementation, management and monitoring of the 

programme has been described in the programme. (chapter 5.1 sub-section Analysis of 

Composition of MC - Government, Local Government Side and Partners Outside 

Administration) 

The most numerous category in the group of partners, apart from the administrations 

forming a part of the MC, are the social partners, i.e. associations of employers and 

employees; on average, they make up 44,0% in the NOP and 39,1% in the ROP of all partners 

outside the administration. This is an effect of the provisions in the Guidelines which indicate 

that when setting up the MC, the MA applies to every representative entity within the 

meaning of the Act of 24 July 2015 on the Council of Social Dialogue and Other Social 

Dialogue Institutions (Polish Journal of Laws [Dz.U.] 2018, item 2232, as amended) to 

delegate an MC member. This mode of identifying and sourcing social partners within the 

meaning of the Act guarantees their full representation in the MC, yet at the same time 

results in the fact that the proportions among individual types of partners are not retained. 

Hence, a change in the mode of their selection is recommended. (chapter 5.1 sub-section 

Analysis of Composition of MC - Types of Partners Outside the Administration, 5.3, sub-

section Social Partners) 

In case of such partners as chambers of commerce, the Guidelines within the scope of the 

MC specify that the MA applies for delegation as a member of the MC to these entities that 

it has indicated. Such approach contradicts the very principle of partnership, as well as the 

democratic nature and independence of the Committees. To guarantee representativeness 

of such entities in the MC, it is recommended that the choice of economic partners takes 

place via elections carried out via the National Chamber of Commerce. (chapter 5.2 sub-

section Economic Partners) 

The general assessment of the electoral regulations determining the principles of elections 

of representatives of non-governmental organisations as members of the MC is positive - the 

main assumption was, on the one hand, to guarantee that the elected partners actually 

represent their milieus and on the other to use the potential and knowledge of the NGO 

milieu by the Public Benefit Works Council (RDPP)/ the Voivodeship Public Benefit Works 

Council (WRDPP). Simultaneously, due to the fact that in line with the EU solutions, a party 

to the dialogue cannot be a natural person, it is necessary to assess a solution planned for 

the years 2021-2027, which assumes resignation from the hitherto election of specific 

                                                      
2
 Guidelines within the scope of the monitoring committees do not refer to the programmes of the European 

Territorial Cooperation, while the Guidelines on implementation of the partnership principle pertain to such 
programmes in a limited scope.  
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representatives of non-governmental organisations for the sake of choosing entities - non-

governmental organisations. Additionally, as shown by the experiences from the elections 

held in 2015, the RDPP, the WRDPP and the MA should put more emphasis on the 

improvement of transparency in the process of elections and organisation thereof. 

Simultaneously, it is also necessary to change the applicable principles with the aim of 

ensuring election of a proper number of representatives of civil society organisations to the 

MC and to take into account all significant horizontal issues and major thematic areas of 

individual programmes. (chapter 5.2 sub-section Evaluation of Electoral Regulation Setting 

the Principles for Electing Representatives of Non-governmental Organisations as Members 

of the MC) 

In general, the institutions of partners were selected in a mode adequate to the themes of 

interventions and correspond to the scope of aid as part of individual programmes. In 

individual cases, the representatives of non-governmental organisations required in the 

Guidelines within the scope of the MC are missing; furthermore, individual deficiencies may 

be indicated in the composition of the MC of an organisation competent with respect to the 

main types of activities covered by the programme. Better adjustment of the specialisations 

of non-governmental organisations to the thematic range of programmes and cross-case 

issues, socially important, is recommended. (chapter 5.1 sub-section Analysis of Composition 

of MC - Areas of Operation of Civil Society Organisations) 

The activity of members of the MC is diverse, which is a derivative of numerous factors, 

among others individual traits, mode of organisation of the MC's work, presence and activity 

of working groups, organisational culture of the MA, as well as the potential of the 

organisations and milieus of partners. The partners are the most active with respect to 

discussing issues directly affecting the possibility of procuring aid by the applicants from 

specific milieus. The highest activity was recorded in the first years of programme 

implementation, when key decisions for the implementation of interventions were made. At 

that time, working groups were also set up and a significant portion of discussions was 

transferred there. Standing working groups by the MC were set up in 18 out of 27 analysed 

programmes. Their activity is greatly diversified. Some have been operating vigorously since 

the very beginning, others have not gone beyond the stage of incorporation. Nevertheless, 

they remain an important forum for the exchange of views and working out of consensus, 

which is not possible during the meetings of the MC, where resolutions and standpoints are 

adopted via voting. (chapter 5.3) 

Forms of Support for Partners 

The MC members outside the administration may apply for the financing of training or 

expertise that they need, but interest in this form of aid is slight in its current shape. Work 

outlays related to the participation of partners outside the administration and their 

representatives in the MC are not re-financed, which prevents performance of such actions 

on a large scale and in a full dimension. Full implementation of the partnership principle 
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within the scope of operation of the MC requires reinforcement and extension of the scope 

of aid for members of the MC representing partners outside the administration. It is 

necessary to enhance the financing procedures of the necessary expertise and training, to 

accelerate them and to limit the decision-making rights in this respect with which the 

chairman of the MC is currently vested. It is also necessary to guarantee the possibility of 

financing for actions taken by the MC members and organisations delegating them, with the 

aim of efficient fulfilment of their basic task, which is representation of own environment, 

via actions within the realm of information, promotion, networking, consultations, 

formulation of stances on specific issues and, if necessary, performance of the necessary 

studies and analyses. Partners should also have the possibility of financing administrative 

costs related to such actions. (chapter 9) 

Actions Increasing Activity of Partners and Their Impact on the Programme 

In the study, a number of barriers limiting the activity of partners at the stage of programme 

implementation have been identified, resulting both from process organisation, as well as 

the needs of partners outside the administration. It must be noted that there is a 

discrepancy in the expectations with respect to the principle of partnership between the MA 

and the partners outside the administration. The above affects the interpretation and the 

evaluation of the accomplished effects. In principle, the MA perceive the partners as experts 

in their respective areas, not requiring any reinforcement of their potential other than the 

acquisition of knowledge about the funds, performing a consultative function. In turn, the 

partners perceive the partnership principle as a mechanism for reinforcing their impact on 

the direction of implementation of the public policies and strengthening the potential for 

building the inter-sectoral cooperation. In their opinion, such objectives require actions 

supporting the potential of partners outside the administration. Discrepancies in the 

expectations with respect to the partnership principle result in differences in perception, by 

both parties, of the decision-making power of partners pertaining to the directions of aid 

and the needs of financial support for the activities of partners outside the administration as 

part of the MC. (chapter 8.3) 

Based on the best practice from the previous and current programming period and the 

postulates of partners, introduction of the following changes was recommended in the next 

financial perspective:  

 obligatory approval by the MC of the directions of changes in the programme 

proposed to the EC before making arrangements at the institutional level - on 

account of the risk of extension of time for agreement of changes as a result of 

inclusion of the MC in this process, application of the circulatory mode of exchange of 

remarks is proposed;  

 inclusion of the MC members in consultations of competition regulations in the scale 

which the MC deems justified, e.g. during the sessions of working groups; 



20 

 establishment of the function of the MC presidium with equal participation of all 

categories of partners and simultaneous limitation of the role of the chairman of the 

MC;  

 extension of the minimum time for sending materials for opinions issued by the 

members of the MC from 10 to 15 days;  

 inclusion in the Guidelines - with respect to the implementation of the partnership 

principle - of a possibility of applying for organisation (upon the application of 

members of the MC) of meetings and workshops preceding the session of the MC 

with the aim of setting up a platform for free discussions, exchange of ideas, working 

out of standpoints, without the regime of the agenda of a meeting; 

 promotion of off-site sessions of the MC, study visits, research walks - on-line or in 

the stationary mode (which would allow for seeing the effects of projects in practice 

and would additionally integrate the MC); with simultaneous time and financial 

optimisation of the work of the MC, i.e. organisation of sessions of the MC and 

working groups in a hybrid mode, or a remote mode (if the subject matter of the 

session does not require in-depth discussions), application of the circulation mode in 

justified situations, e.g. consultations of changes in the programme negotiated with 

the MC;  

 assignment of the pool of funds under the OP TA to aid the potential of the MC 

members (training, expertise) with the application of a two-step evaluation of 

substantive justifiability of such actions - approval by the Presidium and eventually by 

the MA with the requirement of justification by the MA of a potential rejection of the 

proposed expense;  

 inclusion, in the funds of the future financial perspective of the OP TA, of an amount 

supporting the establishment of the European Funds Activity Points (EFAP), which - 

operated by non-governmental organisations - would assist the civil society entities 

by promoting best practices, exchanging experiences and organising study visits or 

reinforcing local animation and participation for the sake of increasing activity in 

applying for and implementation of projects;  

 assigning the financial support from technical assistance to coordination and 

networking activities of the civil society entities and social and economic partners, 

both national and regional (modelled on the National Thematic Network on 

Partnership implemented by the National Federation of Polish NGOs (OFOP) in years 

2007-2013). (chapter 6.2, chapter 8) 
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1 Wprowadzenie 

Przedmiotowy raport stanowi podsumowanie badania, którego głównym celem była analiza 

i ocena wdrażania zasady partnerstwa w perspektywie 2014-2020. 

Przeprowadzona ocena pozwoliła na zrealizowanie następujących celów szczegółowych: 

 

Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem badania były wszystkie programy operacyjne polityki spójności wymienione w 

Umowie Partnerstwa 2014-2020 (UP), w tym również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. W przypadku programów Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej (EWT) przedmiotem badania były programy, zarządzane przez 

Polskę. Dodatkowo przedmiotem badania były propozycje dotyczące kolejnej perspektywy 

polityki spójności (2021-2027), zarówno Komisji Europejskiej (projekty rozporządzeń oraz 

innych adekwatnych dokumentów), jak i Polski (założenia i projekty Umowy Partnerstwa, 

inne dokumenty i ich projekty dostępne w trakcie realizacji badania). 

Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014-2020 (KPO): 

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), 

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), 

3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), 

4. Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW), 

5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT), 

6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 (RPO): 

7. Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, 

8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, 

9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, 

Sformułowanie 
opisu i oceny 

dotychczasowej 
realizacji zasady 

partnerstwa 

Sformułowanie 
wniosków i 

wypracowanie 
rekomendacji 
możliwych do 

zastosowania w 
bieżącej perspektywie 

polityki spójności 
(2014-2020) 

Sformułowanie 
wniosków i 

wypracowanie 
rekomendacji 
możliwych do 

zastosowania w 
przyszłej perspektywie 

polityki spójności 
(2021-2027) 
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11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, 

12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, 

13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, 

14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, 

15. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 

16. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, 

17. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, 

18. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 

19. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, 

20. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

21. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 

22. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 

23. Program Współpracy INTERREG V-A Polska – Saksonia, 

24. Program Współpracy INTERREG V-A Polska – Słowacja, 

25. Program Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk, 

Pozostałe 

26. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), 

27. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY). 

Zakres podmiotowy 

Badanie zostało przeprowadzone w Instytucjach Koordynujących Umowę Partnerstwa (IK 

UP), Instytucjach Zarządzających (IZ), Komitetach Monitorujących (KM), Komitecie ds. 

Umowy Partnerstwa (KUP), podkomitetach oraz w Instytucjach Pośredniczących/ 

Wdrażających. 

Zakres czasowy 

Badanie uwzględniało okres programowania, wdrażania interwencji 2014-2020 i 

programowania interwencji 2021-2027 (w zakresie analizy projektów dokumentów 

strategicznych oraz sformułowania rekomendacji). Termin realizacji badania przypadł na 

okres styczeń – czerwiec 2021 roku. 

Zakres terytorialny 

Badanie obejmowało interwencje polityki spójności realizowane na terytorium całej Polski. 
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Kryteria ewaluacyjne 

Ocena została dokonana przy zastosowaniu następujących kryteriów: 

 Kryterium skuteczności – pozwalające ocenić, w jakim stopniu cele przyświecające 

zasadzie partnerstwa i zapisane w dokumentach programowych i strategicznych 

zostały osiągnięte oraz czy wybrane instrumenty i rozwiązania okazały się 

odpowiednie do zidentyfikowanych problemów, 

 Kryterium efektywności – pozwalające ocenić, w jakim stopniu zasada partnerstwa 

realizowana była w sposób efektywny kosztowo, 

 Kryterium użyteczności – pozwalające ocenić stopień, w jakim realizacja interwencji 

w partnerstwie przełożyła się na zmiany w procesach programowania, wdrażania, 

monitorowania i ewaluacji. Dodatkowo stosując to kryterium Wykonawca odniósł się 

do użyteczności dotychczasowych praktyk dla partnerów oraz innych instytucji 

uczestniczących w procesie, 

 Europejska Wartość Dodana (EAV) – kryterium pozwalające ocenić wartość 

wynikającą z interwencji UE, która jest dodatkowa w stosunku do wartości, która 

wynikałaby z interwencji zainicjowanych na poziomie regionalnym lub krajowym, 

zarówno przez władze publiczne, jak i sektor prywatny. 

2 Opis zastosowanej metodologii  

W rozdziale przedstawiono informacje na temat metod i technik wykorzystanych w ramach 

badania. 

Analiza danych zastanych 

W realizacji badania zostały wykorzystane dane ze źródeł zastanych, czyli dane i informacje, 

które nie zostały wytworzone na potrzeby prowadzonego badania. Dane były gromadzone i 

analizowane na każdym etapie badania. Analiza objęła m.in.: dokumenty o charakterze 

programowym i operacyjnym na poziomie krajowym i unijnym; dokumenty i dane 

sprawozdawcze; akty prawa krajowego i europejskiego; wyniki badań ewaluacyjnych i innych 

analiz/opracowań związanych tematycznie z przedmiotem badania. Szczegółowa lista 

znajduje się w bibliografii.  

Ilościowe badania ankietowe  

W ramach ewaluacji zostały przeprowadzone trzy badania ilościowe (kwestionariuszowe):  

 z członkami Komitetu ds. Umowy Partnerstwa oraz wszystkich Komitetów 

Monitorujących,  

 z członkami Grup Sterujących Ewaluacją, 

 z przedstawicielami instytucji realizujących program (objętymi wywiadami 

pogłębionymi).  
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Populację badania ankietowego Komitetu ds. Umowy Partnerstwa oraz wszystkich 

Komitetów Monitorujących stanowili członkowie (oraz ich zastępcy) zasiadający w 

Komitecie ds. Umowy Partnerstwa oraz w Komitetach Monitorujących Krajowe i Regionalne 

Programy Operacyjne, a także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny 

„Rybactwo i Morze” oraz programy EWT zarządzane przez Polskę. Z populacji badania zostali 

wyłączeni przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programów (IZ, IP, IW), 

gdyż zostali objęci wywiadami pogłębionymi, a także przedstawiciele strony rządowej 

(również ze względu na to, że zostali objęci wywiadami pogłębionymi, a także ze względu na 

fakt, że te same osoby reprezentujące stronę rządową są członkami wielu KM). Można 

oszacować, że populacja objęta badaniem liczyła ok. 1250 osób.  

Kwestionariusz badania został przygotowany w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i 

słowackiej. Badanie było realizowane w sposób hybrydowy. Do części respondentów 

zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie internetowej zostało wysłane bezpośrednio (na 

udostępnione adresy e-mail)3. W pozostałych przypadkach przedstawiciele sekretariatów KM 

(z którymi uprzednio został nawiązany kontakt roboczy) zostali poproszeni o przekazanie 

wiadomości z linkiem do badania ankietowego na listy mailingowe wykorzystywane w 

roboczej komunikacji z członkami KM. W założeniu badanie miało charakter wyczerpujący 

(pełny), tj. ankieta zostanie skierowana do wszystkich osób objętych badaniem. W trakcie 

trwania badania były prowadzone działania przypominające o jego trwaniu i zachęcające do 

wzięcia w nim udziału (w porozumieniu z przedstawicielami sekretariatów KM). Osiągnięta 

została próba badawcza n=208 (w tym 134 członków KM i 74 zastępców). Badanie miało 

charakter eksploracyjny. Wielkość uzyskanej próby pozwala generalizować wyniki na badaną 

populację (z wyłączeniem przedstawicieli IZ, IP, IW, administracji rządowej), choć ze względu 

na sposób realizacji badania (pośredni kontakt z respondentami) reprezentatywność próby 

została ograniczona.  

Populację badania ankietowego Grup Sterujących Ewaluacją stanowili członkowie tych 

grup4. Podobnie jak w przypadku badania ankietowego KM zostali z niej wyłączeni 

przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów (IZ, IP, IW) oraz strony 

rządowej. Badanie zostało zrealizowane w sposób pośredni – przedstawiciele komórek 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie GSE w instytucjach (z którymi uprzednio został 

nawiązany kontakt roboczy) zostali poproszeni o przekazanie wiadomości z linkiem do 

badania ankietowego na listy mailingowe wykorzystywane w roboczej komunikacji z 

członkami GSE. W założeniu badanie miało charakter wyczerpujący (pełny), tj. ankieta 

została skierowana do wszystkich osób objętych badaniem. Osiągnięta została próba 

                                                      
3
 Tak sytuacja miała miejsce m.in. w przypadku Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i Programu Interreg 

V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 
4
 GSE nie funkcjonują we wszystkich programach. Większość GSE jest oparta wyłącznie o przedstawicieli IZ, IP, 

IW.  
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badawcza n=15 (znaleźli się w niej głównie przedstawiciele samorządu lub publicznych 

instytucji samorządowych, ale też przedstawiciele szkół wyższych, instytutów naukowo-

badawczych, organizacji pozarządowych i związku zawodowego). Podobnie jak w przypadku 

badania z członkami KM (ze względu na pośredni charakter jego przeprowadzenia) miało ono 

charakter eksploracyjny.  

Badanie ankietowe z przedstawicielami instytucji realizujących programy było badaniem 

uzupełniającym. Objęci nim zostali przedstawiciele instytucji realizujących programy 

(przedstawiciele podmiotów/ komórek odpowiedzialnych zarówno za zarządzanie, jak i 

wdrażanie), którzy brali udział w wywiadach pogłębionych. Pytania w kwestionariuszu 

dotyczyły oceny wpływu zaangażowania partnerów w proces przygotowania i wdrażania 

programów. Link do kwestionariusza był przesyłany do osób udzielających wywiadów 

pogłębionych przez moderatorów po ich zakończeniu. Osiągnięta została próba badawcza 

n=50.  

Wywiady pogłębione 

W ramach badania zrealizowane zostały wywiady pogłębione z przedstawicielami 

podmiotów uczestniczących w realizacji polityki spójności w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem członków KM programów oraz Komitetu ds. Umowy Partnerstwa. Realizacja 

wywiadów pogłębionych prowadzona była przez ekspertów kluczowych (członków Zespołu 

badawczego) z wykorzystaniem scenariuszy do wywiadu. Wykorzystane zostały techniki 

wywiadów grupowych i indywidualnych. 

Wywiadami objęto: 

1. przedstawicieli instytucji realizujących program (przedstawiciele podmiotów/ komórek 

odpowiedzialnych zarówno za zarządzanie, jak i wdrażanie, w tym także przedstawicieli 

Sekretariatów KM) 

Zrealizowano: 

- 7 wywiadów z przedstawicielami IZ KPO, w których uczestniczyło 21 osób, 

- 16 wywiadów z przedstawicielami IZ RPO, w których uczestniczyło 41 osób (dodatkowo 

otrzymano 2 odpowiedzi pisemne i w jednym przypadku materiały niezbędne do pozyskania 

odpowiedzi na pytania scenariusza), 

- 3 wywiady z przedstawicielami IZ Programów INTERREG, w których uczestniczyło 11 osób, 

- 2 wywiady z przedstawicielami IZ PROW i PO RYBY, w których uczestniczyło 6 osób. 

2. Członków KM spoza IZ/IP (jednostek samorządu terytorialnego/ związków samorządów, 

sektora biznesu - organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, 

firm, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych) 

Zrealizowano: 

- 7 wywiadów z przedstawicielami KM KPO, w których uczestniczyło 17 osób, 
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- 19 wywiadów z przedstawicielami KM RPO, w których uczestniczyło 40 osób, 

- 3 wywiady z przedstawicielami KM Programów INTERREG, w których uczestniczyło 12 osób, 

- 4 wywiady z przedstawicielami KM PROW i PO RYBY, w których uczestniczyło 6 osób. 

3. Członków KM reprezentujących stronę rządową. Zrealizowano 5 wywiadów 

indywidualnych. 

4. Członków Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa przy Komitecie ds. Umowy 

Partnerstwa. Zrealizowano 6 wywiadów indywidualnych. 

5. Przedstawicielem Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP). Zrealizowano 1 

wywiad.  

Łącznie badaniem objęto 166 osób.  

Pogłębione studia przypadku 

W ramach badania do pogłębionej analizy na poziomie danych zastanych i wywiadów 

pogłębionych wybrano programy, w których zidentyfikowano szczególnie dużo dobrych 

praktyk w zakresie realizacji zasady partnerstwa. Metoda studium przypadku dotyczyła 

takich programów jak: RPO województwa pomorskiego, RPO województwa warmińsko-

mazurskiego, PO WER oraz INTERREG Południowy Bałtyk. Zidentyfikowane przykłady zostały 

opisane w treści raportu.  

Panel ekspertów 

Panel ekspertów został zrealizowany na etapie opracowania ostatecznej wersji raportu 

końcowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji 

pozarządowych oraz administracji.  

3 Zasada partnerstwa – podstawowe informacje  

Zasada partnerstwa jest jedną z podstawowych zasad stosowanych w programowaniu i 

wdrażaniu oraz monitorowaniu i ewaluacji interwencji z funduszy europejskich. Partnerstwo 

oznacza ścisłą współpracę instytucji administracji publicznej uczestniczących w realizacji 

programów operacyjnych oraz partnerów spoza administracji na wszystkich etapach 

realizacji polityki spójności UE. Partnerzy uczestniczą m.in. w przygotowaniu kryteriów 

wyboru projektów do dofinansowania, opiniowaniu sprawozdań z postępów oraz w 

monitorowaniu i ewaluacji programów. Ważną formą realizacji zasady partnerstwa jest 

zapewnienie udziału partnerów w komitetach monitorujących. 

Zapisy dotyczące zasady partnerstwa znalazły się regulacjach prawnych UE dot. okresu 2014-

2020. Artykuł 5 Rozporządzenia Ogólnego (1303/2013)5 wskazuje, że zasada partnerstwa 

                                                      
5 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
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wymaga ścisłej współpracy pomiędzy władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi (w tym 

zwłaszcza miejskimi), a także podmiotami prywatnymi i trzecim sektorem. Głównym celem 

takiego podejścia ma być zagwarantowanie, aby działania były dostosowane do potrzeb oraz 

priorytetów. Ma to sprzyjać bardziej skutecznemu podejściu do wdrażania funduszy.  

Zgodne z Artykułem 5 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego (1303/2013) do partnerów należy 

zaliczać:  

a) właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne, 

b) partnerów gospodarczych i społecznych oraz 

c) właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerzy 

działający na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty 

odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i 

niedyskryminacji. 

Zasady dotyczące realizacji zasady partnerstwa zostały doprecyzowane w dokumencie pt. 

„Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych” przygotowanym przez Komisję Europejską i zawierającym 

przepisy mające pomóc Państwom Członkowskim w przyjęciu i stosowaniu wspólnych 

standardów w tym zakresie6. Kodeks partnerstwa odnosi się także – co było nowością w 

perspektywie finansowej 2014-2020 – do wzmacniania potencjału partnerów ze środków 

pomocy technicznej, tak by zapewnić im skuteczne uczestnictwo w przygotowaniu, 

wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji programów operacyjnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasady partnerstwa, dotyczących jej regulacji prawnych UE 

i Polsce oraz sposobu jej realizacji można znaleźć w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

partnerstwa na lata 2014-2020”7. 

4 Zastosowanie zasady partnerstwa na poszczególnych etapach realizacji 

programów 

4.1 Etap programowania 

Zgodnie z Artykułem 14, ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego (1303/2013): „Umowa partnerstwa 

jest sporządzana przez państwa członkowskie we współpracy z partnerami, o których mowa 

                                                                                                                                                                      
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

 

6
 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego 

kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych 
7
 Minister Infrastruktury i Rozwoju, „Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020”. 

MIiR/H 2014-2020/8(02)/10/2015, Warszawa, 28 października 2015 r. 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-
zasady-partnerstwa-na-lata-2014-2020-1/  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-partnerstwa-na-lata-2014-2020-1/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-partnerstwa-na-lata-2014-2020-1/
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w art. 5.” Podobnie, zgodnie z Artykułem 26, ust 2. Rozporządzenia Ogólnego (1303/2013): 

„Programy sporządzane są przez państwa członkowskie lub jakąkolwiek inną wyznaczoną 

przez nie instytucję, we współpracy z partnerami, o których mowa w art. 5.” Już z tych 

zapisów wynika, że instytucje odpowiedzialne za sporządzenie i zawarcie umowy 

partnerstwa oraz za przygotowanie poszczególnych programów są zobowiązane do 

współpracy z partnerami spoza administracji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi UE i PL. 

Na szczeblu rządowym, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności UE, 26 marca 2012 roku, Prezes Rady Ministrów powołał 

„Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i 

Funduszu Spójności UE”8. W skład tego Zespołu wchodzili przedstawiciele instytucji 

państwowych, bez udziału partnerów spoza administracji. Jednym z zadań tego Zespołu było 

prowadzenie przygotowań w zakresie programowania i wdrożenia perspektywy finansowej 

na lata 2014-2020. 9 marca 2016 roku (po zakończeniu procesu programowania perspektywy 

finansowej 2014-2020) Zespół ten został zniesiony i zastąpiony „Międzyresortowym 

Zespołem do spraw Funduszy Unii Europejskiej”9. 

W uzupełnieniu do wymagań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych, 4 lutego 

2013 r., Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i 

Funduszu Spójności UE” podjął uchwałę rekomendującą tworzenie na poziomie regionów 

grup roboczych z udziałem partnerów spoza administracji, w celu wsparcia instytucji 

odpowiedzialnych za przygotowanie programów operacyjnych10. Podobna rekomendacja 

została przekazana Marszałkom Województw, przez Ministra Rozwoju Regionalnego w 

piśmie z dnia 4 lutego 2013 r.11 

Z przeprowadzonej analizy danych zastanych oraz wywiadów z przedstawicielami IZ i KM 

poszczególnych programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) wynika, że realizacja 

zasady partnerstwa nie ograniczała się do powołania grup roboczych i współpracy z nimi w 

procesie przygotowania programów, ale obejmowała również szereg innych instrumentów. 

Instrumenty realizacji zasady partnerstwa stosowane na etapie programowania, to przede 

wszystkim12: 

                                                      
8
 Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej. 
9
 Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego 

Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej. 
10

 Uchwała nr 1/2013 Zespołu Międzyresortowego ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i 
Funduszu Spójności Unii Europejskiej z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie powołania Grup roboczych 
wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
11

 Pismo Minister Rozwoju Regionalnego do Marszałków Województw, z dnia 10 maja 2013 r. (nr DZF-I-
82208(2)-54-PSz/13). 
12

 Identyfikacja instrumentów realizacji zasady partnerstwa została dokonana na podstawie badań 
jakościowych (wywiadów). Wiedza respondentów na ten temat w wielu przypadkach była ograniczona lub 
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 tworzenie i funkcjonowanie „zespołów wewnętrznych ds. programowania” z 

udziałem pracowników IZ i instytucji jej podległych, w niektórych przypadkach – 

również z udziałem zaproszonych ekspertów, ale bez partnerów spoza administracji, 

 współpraca z istniejącymi „zewnętrznymi” zespołami ekspertów/doradców 

działających na rzecz IZ w obszarach innych niż programowanie korzystania z 

funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów zaangażowanych w 

opracowanie strategii rozwoju, 

 ankiety wśród potencjalnych beneficjentów, 

 spotkania informacyjne, branżowe, bilateralne, 

 spotkania z władzami i środowiskami lokalnymi w powiatach (w przypadku RPO), 

 konferencje w subregionach (w przypadku RPO) lub konferencje tematyczne, 

 konsultacje społeczne, z możliwością zgłaszania uwag podczas spotkań 

konsultacyjnych oraz korespondencyjnie, w tym przez Internet, 

 zespoły lub podgrupy robocze w ramach grup roboczych wspierających prace nad 

przygotowaniem programu. 

Skala i wartość merytoryczna prac prowadzonych z wykorzystaniem różnych wymienianych 

wyżej instrumentów była różna w poszczególnych programach i województwach. Zależało to 

zarówno od nastawienia IZ, jak i od zaangażowania i aktywności partnerów.  

Dobre praktyki w zakresie realizacji zasady partnerstwa na etapie programowania to między 

innymi: 

 zapraszanie do udziału w pracach grupy roboczej osób, które miały duże, często 

wieloletnie doświadczenie wynikające z udziału w realizacji programu w poprzedniej 

perspektywie finansowej lub w innych gremiach doradczych lub eksperckich 

współpracujących z IZ oraz ekspertów aktywnych w poszczególnych obszarach 

tematycznych, 

 prace nad poszczególnymi obszarami tematycznymi – w podgrupach lub podczas 

kolejnych spotkań grupy roboczej wspierającej przygotowanie programu, 

 bezpośredni udział członków grupy roboczej oraz ewentualnie – zaproszonych 

ekspertów, nie tylko w weryfikacji propozycji przedstawianych przez IZ, ale również w 

formułowaniu założeń i zapisów programu. 

Przeszkodami w realizacji zasady partnerstwa na etapie programowania były między innymi: 

                                                                                                                                                                      
niedostępna z powodu dużego odstępu czasu oraz rotacji kadr. Również w dokumentach zastanych Informacje 
na ten temat są fragmentaryczne i często niedostępne. W związku z tym nie było możliwe ilościowe określenie 
częstości stosowania poszczególnych instrumentów.  
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 harmonogram prac, który sprawiał, że po opracowaniu finalnej wersji projektu UP 

było już mało czasu na konsultacje i inne formy udziału partnerów w przygotowaniu 

ostatecznych wersji programów, 

 wynikająca stąd konieczność prowadzenia prac i konsultacji społecznych na etapie 

projektu programu, który nie uwzględniał jeszcze ostatecznych ustaleń co do alokacji 

i podziału środków oraz innych założeń zawartych w umowie partnerstwa, 

 wolontariacki udział partnerów w programowaniu, co sprawiało, że nie mieli 

możliwości angażowania się w pełnym wymiarze i wnoszenia dużych nakładów pracy. 

4.2 Etap wdrażania 

Na etapie wdrażania Umowy Partnerstwa przewidziano działania służące włączaniu 

partnerów. Kluczową rolę w realizacji zasady partnerstwa pełnią Komitety Monitorujące 

krajowe i regionalne programy operacyjne oraz Komitet ds. Umowy Partnerstwa. 

Podstawowym forum realizacji zasady partnerstwa na poziomie UP jest Komitet do spraw 

Umowy Partnerstwa na lata 2014-202013, który jest głównym organem wspierającym 

Ministra Rozwoju i Finansów w procesie koordynacji wykorzystywania środków Unii 

Europejskiej, zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami. W skład Komitetu wchodzą 

przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerzy spoza administracji, w tym 

partnerzy społeczni, gospodarczy oraz przedstawiciele NGO. W sumie KUP skupia 117 osób. 

Jak wynika z analizy składu KUP, każda ze stron stanowi zgodnie z zasadą parytetu 1/3 składu 

Komitetu14. Wśród partnerów spoza administracji najliczniej reprezentowani są 

przedstawiciele NGO (ok 40%). Komitet spotyka się przynajmniej raz do roku (w latach 2015-

2019 odbyło się w sumie 8 posiedzeń). Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał.  

W ramach KUP przewidziano możliwość powoływania podkomitetów oraz grup 

zadaniowych.15 Przy KUP funkcjonuje Podkomitet do spraw rozwoju partnerstwa16 

                                                      
13

 Komitet do spraw Umowy Partnerstwa - Portal Funduszy Europejskich 
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/komitet-do-spraw-
umowy-partnerstwa/ dostęp 30.07.2021 r.) 
14

 Jak wynika z Regulaminu pracy Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa niewskazanie przedstawiciela 
skutkujące brakiem reprezentacji danego podmiotu na posiedzeniu Komitetu nie stanowi przesłanki do 
stwierdzenia nieważności posiedzenia Komitetu z powodu braku zachowania parytetu po 1/3 przedstawicieli 
strony rządowej, samorządowej oraz partnerów; Instytucje i organizacje reprezentowane w Komitecie do spraw 
Umowy Partnerstwa 
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7709/Sklad_Komitetu_do_spraw_Umowy_Partnerstwa.pdf 
dostęp 30.07.2021 r.) 
15

 Załącznik do Uchwały nr 1 Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa - Regulamin pracy Komitetu do spraw 
Umowy Partnerstwa. 
16

 Podkomitet powstał z połączenia dwóch dotychczas funkcjonujących Podkomitetów: Podkomitetu do spraw 
monitorowania realizacji zasady partnerstwa oraz Podkomitetu do spraw Efektywności Funduszy UE. Za: 
Podkomitet do spraw rozwoju partnerstwa - Portal Funduszy Europejskich 
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/podkomitet-ds-
rozwoju-partnerstwa/ dostęp 30.07.2021 r.) 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/komitet-do-spraw-umowy-partnerstwa/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7709/Sklad_Komitetu_do_spraw_Umowy_Partnerstwa.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7709/Sklad_Komitetu_do_spraw_Umowy_Partnerstwa.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/podkomitet-ds-rozwoju-partnerstwa/
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powołany Zarządzeniem nr 4 z dnia 26 sierpnia 2020 roku17. W skład Podkomitetu wchodzą 

oprócz przedstawicieli strony rządowej i strony samorządowej, także partnerzy społeczni, 

gospodarczy i społeczeństwa obywatelskiego. Partnerzy spoza administracji stanowią 40% 

tego gremium. Posiedzeniami Podkomitetu przewodniczy przedstawiciel spoza 

administracji. Podkomitet współpracuje z KUP w zakresie monitorowania zasady 

partnerstwa w ramach wdrażania Umowy Partnerstwa. Poszczególni partnerzy przedstawiają 

na posiedzeniach Komitetu oraz innych gremiów stanowiska oraz rekomendacje m.in. w 

zakresie usprawniania istniejących mechanizmów stosowania i promowania zasady 

partnerstwa oraz prowadzenia konsultacji społecznych, jak również ukierunkowania 

wsparcia w ramach UP18. Stanowiska te przyjmują formę tzw. wysłuchań obywatelskich i są 

pozytywnie oceniane przez członków Podkomitetu19. Na poziomie centralnym Podkomitet 

jest identyfikowany jako jedyne tego rodzaju forum kontaktów, wymiany informacji oraz 

integracji partnerów spoza administracji reprezentujących różne środowiska20.  

Niezależnie od działań na poziomie UP, podejmowane są również działania na poziomie 

poszczególnych programów, uwzględniające realizację zasady partnerstwa na etapie 

wdrażania polityki spójności. Kluczową rolę pełnią Komitety Monitorujące.  

Efekty prac KM, KUP oraz grup roboczych, w formie uchwał oraz protokoły ze spotkań 

udostępniane są na stronie internetowej MFiPR oraz stronach internetowych poszczególnych 

programów21. Członkowie komitetów oraz grup spoza administracji, poza możliwością 

udziału w posiedzeniach i grupach roboczych, włączeni są również w obieg bieżących 

informacji związanych z wdrażaniem środków unijnych. Przykładem jest biuletyn rozsyłany 

do wszystkich członków 16 komitetów monitorujących RPO za pośrednictwem Sekretariatów 

Komitetów, w którym opisane są najważniejsze wydarzenia w kontekście wdrażania 

programów operacyjnych22. 

Na poziomie krajowym w obrębie jednego z kilkudziesięciu programów funkcjonuje gremium 

powołane stricte do realizacji zasady partnerstwa. Jest to Grupa Sterująca do spraw Polski 

Wschodniej w ramach KM PO PW, która powstała w celu wzmocnienia współpracy 

pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie i monitoring programów 

realizowanych na obszarze makroregionu Polski Wschodniej. Rekomendacje i opinie 

wypracowane przez Grupę są wykorzystywane odpowiednio w zakresie właściwym dla 

                                                      
17

 Zarządzenie nr 4 z dnia 26 sierpnia 2020 roku Przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na 
lata 2014-2020 w sprawie powołania Podkomitetu do spraw rozwoju partnerstwa. 
18

 Regulamin Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa przy Komitecie do spraw Umowy Partnerstwa. 
19

 WYWIADY z przedstawicielem strony partnerów, członek Podkomitetu. 
20

 WYWIADY z przedstawicielem strony partnerów, członek Podkomitetu. 
21

 Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu Umowy Partnerstwa w 2019 roku, Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej Departament Strategii, 2020. 
22

 Zob. np. Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Inwestycji I Rozwoju Dla Członków Komitetów Monitorujących 
Regionalne Programy Operacyjne, luty 2019 (http://www.subregioncentralny.pl/materialy/info/pliki/648.pdf 
dostęp: 21.06.2021 r.) 

http://www.subregioncentralny.pl/materialy/info/pliki/648.pdf
http://www.subregioncentralny.pl/materialy/info/pliki/648.pdf
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poszczególnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w ramach prac komitetów 

monitorujących, które rozpatrują rekomendacje Grupy mające wpływ na dany program. 

Rezultaty prac Grupy są prezentowane podczas posiedzeń Międzyresortowego Zespołu do 

spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii 

Europejskiej oraz Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa. W ocenie IZ PO PW Grupa 

Sterująca wnosi dużą wartość dodaną we wdrażaniu programu i odróżnia się od 

działalności KM. Wynika to z tego, że w składzie KM i Grupy są nieco inni przedstawiciele: w 

KM jest częściej poziom polityczny (marszałkowie, prezydenci miast), a w Grupie biorą udział 

praktycy (poziom operacyjny – pracownicy/specjaliści). Nie zidentyfikowano jednak w 

składzie Grupy Sterującej partnerów spoza administracji. 

Inne formy realizacji zasady partnerstwa 

W ramach badania zidentyfikowano inne gremia oraz rozwiązania, które zakładają 

angażowanie partnerów spoza administracji na etapie wdrażania polityki spójności.  

 Organizowane przez IZ spotkania informacyjne, konferencje mające na celu wymianę 

doświadczeń między partnerami a podmiotami wdrażającymi Program oraz 

wypracowywanie lepszych rozwiązań i usprawnień na przyszłość. Ważnym narzędziem 

komunikacji są m.in. prowadzone webinaria dla beneficjentów programu, w których 

aktywnie występują także partnerzy (np. woj. warmińsko-mazurskie)23. Postulowaną 

przez ekspertów spoza administracji formułą realizacji ZP są otwarte spotkania, z 

wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, umożliwiające włączenie w 

dyskusje tematyczne wokół wdrażania Programu szerokiego grona zainteresowanych, w 

tym specjalistów z danej dziedziny.  

 Na poziomie regionalnym oraz krajowym zidentyfikowano funkcjonowanie dodatkowych 

gremiów opiniodawczo-doradczych np. Rady Innowacji. Gremia te są ciałami 

współpracującymi z Zarządami Województw przy aktualizacji Regionalnych Strategii 

Innowacji. W skład Rad wchodzą oprócz regionalnych władz samorządowych i rządowych 

także reprezentanci m.in. organizacji zrzeszających przedsiębiorców, uczelni wyższych, 

instytucji badawczo-rozwojowych i jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, 

klastrów o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym oraz administracji samorządowej24.  

Partnerzy spoza administracji stanowią większość składu tych gremiów. Na przykład, w 

skład Małopolskiej Rady Innowacyjności wchodzi ponad 70% partnerów spoza 

                                                      
23

 Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WiM 2014-2020 za rok 2016. 
24

 Zob. np. Skład Świetokrzyskiej Rady Innowacji, Świętokrzyski Portal Innowacji 
(https://www.spinno.pl/swietokrzyski-system-innowacji/swietokrzyska-rada-innowacji/czlonkowie-sri dostęp: 
21.06.2021 r.] oraz Podkarpacka Rada Innowacyjnosci - Serwis Samorządu Województwa Podkarpackiego 
(https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8432-obradowala-podkarpacka-rada-innowacyjnosci 
dostęp 9.08.2021 r.) 

https://www.spinno.pl/swietokrzyski-system-innowacji/swietokrzyska-rada-innowacji/czlonkowie-sri
https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8432-obradowala-podkarpacka-rada-innowacyjnosci
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administracji samorządowej i rządowej, w skład Świętokrzyskiej Rady Innowacji – prawie 

80%25. 

 Kolejne gremia to m.in. rady gospodarcze/ rady przedsiębiorczości, które stanowią przy 

Marszałku platformę dyskusji na temat systemu wspierania przedsiębiorczości w 

regionie. W ich składzie znajdują się przedstawiciele regionalnych środowisk 

gospodarczych, w tym regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych, 

organizacji proinnowacyjnych i środowisk naukowych. 

 Na poziomie krajowym oraz regionalnym i lokalnym funkcjonują też rady działalności 

pożytku publicznego stanowiące grona doradcze, których rolą jest konsultowanie i 

opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej (województwo, 

powiat lub gmina), przy której działa RDPP. W skład RDPP wchodzą przedstawiciele 

organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz reprezentanci administracji publicznej.  

 Na poziomie centralnym funkcjonuje również Rada Dialogu Społecznego (RDS), która 

stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony 

pracodawców oraz strony rządowej. Radą kieruje Prezydium składające się z 

Przewodniczącego i wiceprzewodniczących, wśród których są przedstawiciele strony 

pracodawców i pracowników. Na poziomie regionalnym funkcjonują zaś Wojewódzkie 

Rady Dialogu Społecznego (WRDS).  

 Realizacji zasady partnerstwa na poziomie RPO sprzyja podejście do realizacji 

przedsięwzięć strategicznych opierających się na wspólnie opracowanej koncepcji 

rozwoju. Tego rodzaju praktykę zaobserwowano w woj. pomorskim, gdzie wykorzystano 

potencjał partnerów przy planowaniu i wdrażaniu wsparcia w obszarze edukacji. 

Zrezygnowano z organizacji zwykłego konkursu na projekty w ramach dwóch 

przedsięwzięć strategicznych, gdzie złożenie wniosków w konkursie poprzedzał 

obowiązek opracowania przez wnioskodawców koncepcji/ strategii rozwoju szkolnictwa 

zawodowego / edukacji morskiej i żeglarskiej. Koncepcje rozwoju podlegały ocenie 

Komisji, w skład której wchodzili partnerzy spoza administracji. Skorzystanie z potencjału 

partnerów spoza administracji w celu stworzenia koncepcji rozwoju edukacji oraz 

identyfikacji najlepszych projektów EFS i EFS/EFRR można wskazać jako dobrą 

praktykę26.  

 Realizacji zasady partnerstwa sprzyja przyjęty sposób wdrażania mechanizmów 

terytorialnych (ZIT, RIT, OSI). Mechanizmy terytorialne z reguły wymagają szerokiego 

udziału partnerów. W województwie pomorskim do przygotowania szczegółowych 

kryteriów oceny projektów pod kątem wyboru do realizacji w formule ZIT wykorzystano 

narzędzia partycypacji społecznej. Zrealizowano trzydniowe warsztaty strategiczne, w 

                                                      
25

 Malopolska Rada Innowacji - Serwis Samorządu Województwa Małopolskiego  
(https://www.malopolska.pl/samorzad/rady/malopolska-rada-innowacji dostęp: 9.08.2021 r.) 
26

 TDI IZ RPO. 

https://www.malopolska.pl/samorzad/rady/malopolska-rada-innowacji
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trakcie których przedstawiciele interesariuszy (jednostki samorządowe, uczelnie, 

organizacje non-profit, przedsiębiorcy) oraz zaproszeni eksperci debatowali nad 

istotnymi aspektami projektów ZIT i sposobem ich oceny. Na potrzeby realizacji Strategii 

ZIT przyjęto następujące zasady partycypacji podmiotów społecznych, gospodarczych i 

społeczności lokalnych w procesie wdrażania Strategii: cykliczne spotkania 

informacyjno-konsultacyjne mające na celu zapoznanie jak najszerszej grupy 

potencjalnych interesariuszy, w tym uczestników projektów z możliwościami uzyskania 

wsparcia, angażowanie partnerów w komisje tematyczne Stowarzyszenia Obszar 

Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, prowadzenie konsultacji z partnerami. W 

województwie małopolskim samorządy chcące realizować projekty w trybie ZIT założyły 

stowarzyszenie pn. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.  

Przyjęty w Małopolsce partycypacyjny model tworzenia Związku ZIT oraz Strategii ZIT 

angażuje na równych zasadach wszystkich partnerów. Prace nad powstaniem Związku ZIT 

w formie stowarzyszenia gmin obejmowały szereg spotkań partnerów, utworzono 

międzygminny zespół prawny ds. wypracowania formy prawnej Związku ZIT, a poprzez 

proces konsultacji społecznych zaangażowano także przedstawicieli 3 głównych 

środowisk lokalnych, tj. sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego. Tworzenie 

Strategii ZIT obejmowało również szereg spotkań, w tym zespołu gminnych 

koordynatorów ds. Strategii ZIT, a także konsultacje społeczne, mające charakter 

warsztatów strategicznych dotyczących wyzwań rozwojowych obszaru funkcjonalnego 

oraz spotkania i konsultacje tzw. „branżowe”, poświęcone realizacji projektów w ramach 

poszczególnych działań Strategii ZIT i priorytetów inwestycyjnych27. Ponadto, w statucie 

Stowarzyszenia zapisano, iż w celu realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może 

współpracować z organizacjami społecznymi i gospodarczymi zarówno krajowymi jak i 

zagranicznymi28. 

W województwie mazowieckim, funkcjonowanie ZIT Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego opiera się na zinstytucjonalizowanej partnerskiej współpracy 40 JST. W 

celu zorganizowania współpracy wszystkich partnerów powołano Komitety Sterujące ZIT, 

które mają na celu koordynację wspólnych przedsięwzięć wynikających z realizacji 

Strategii ZIT oraz projektów realizowanych przez poszczególnych partnerów. Udział 

partnerów społecznych zapewniono już na etapie przygotowania Strategii ZIT 

(konsultacje społeczne), a także na kolejnych etapach - w pracach Komitetu Sterującego 

ZIT oraz grup roboczych powoływanych przez Komitet Sterujący ZIT29. 

                                                      
27

 Za: Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, EGO, 
czerwiec 2018. 
28

 Statut Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, załącznik do Uchwały nr 1/I/2021 z dnia 26.01.2021 r. w 
sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (http://metropoliakrakowska.pl/wp-
content/uploads/2021/05/Statut-Stowarzyszenia.pdf dostęp: 30.07.2021 r.)  
29

 Strategia ZIT dla WOF 2014-2020+. Załącznik do uchwały Kontrakt samorządowy ZIT WOF nr 41 z dnia 20 
stycznia 2021, s 97-98. 

http://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2021/05/Statut-Stowarzyszenia.pdf
http://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2021/05/Statut-Stowarzyszenia.pdf
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 Jako dobrą praktykę realizacji zasady partnerstwa, która stwarza dodatkową przestrzeń 

dla zaangażowania partnerów należy wskazać rozwiązanie, które funkcjonuje w 

województwie zachodniopomorskim w postaci kontraktów samorządowych30 i 

budowania koncepcji rozwojowych dla węższych obszarów, poprzez wypracowywanie 

wspólnych rozwiązań i kierunkowanie wsparcia między samorządami a przedstawicielami 

przedsiębiorców, IOB oraz NGO. Partnerska współpraca między JST a partnerami, w tym 

LGD koncentruje się na odpowiedzi na zidentyfikowane wyzwania i cele rozwojowe oraz 

wypracowaniu wspólnej wizji rozwoju31. 

 Realizacji zasady partnerstwa sprzyja również mechanizm Rozwój Lokalny Kierowany 

przez Społeczność (RLKS) obejmujący powołanie na określonym terytorium Lokalnej 

Grupy Działania (LGD) oraz opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). 

Jedynie 2 regiony – podlaskie i kujawsko-pomorskie, zdecydowały się na wdrażanie tego 

instrumentu terytorialnego. W województwie podlaskim, dzięki zapewnieniu 

obowiązkowego udziału przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i 

publicznego możliwe było realne wybranie projektów najlepiej odpowiadających na 

lokalne wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne32. RLKS w dużym stopniu 

przyczynił się do zwiększenia poziomu partycypacji społecznej w realizacji LSR. 

Zidentyfikowano również duże zaangażowanie sektora społecznego w realizację LSR, a 

także dość wysoki poziom integracji społecznej mieszkańców. RLKS przyczynił się do 

rozwoju współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.  

Z kolei doświadczenia wdrażania RLKS w województwie kujawsko-pomorskim, akcentują 

konieczność odpowiedniego przygotowania LGD zarówno merytorycznego jak i 

organizacyjno-administracyjnego do pełnienia zadań33. Wystąpiły tu szczególne trudności 

we wdrażaniu RLKS. LGD okazały się być niedostatecznie przygotowane ani 

merytorycznie ani organizacyjno-administracyjnie do swoich zadań. Mimo licznych 

działań zaradczych podjętych przez IZ, oś priorytetowa RLKS utraciła rezerwę wykonania 

ze względu na niezrealizowanie wskaźnika finansowego ram wykonania. 

REKOMENDACJA: W przypadku wyboru wdrażania instrumentu RLKS w formule 

bezpośredniej w perspektywie 2021-2027 (a także innych instrumentów terytorialnych 

angażujących we wdrażanie podmioty bez doświadczenia), należy zadbać o 

odpowiednio wczesne rozpoznanie potencjału LGD w tym zakresie i przygotowanie 

pakietu szkoleniowego i informacyjnego dla LGD.  

                                                      
30

 Kontrakt samorządowy to pośrednia formuła pomiędzy zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi (ZIT) a 
instrumentem Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, za: Kontrakt samorządowy jako nowy instrument 
finansowania zintegrowanych działań w ramach partnerstw lokalnych we wdrażaniu polityki spójności Unii 
Europejskiej 2014–2020, Kogut-Jaworska M., Wankiewicz B., Ekonomiczne Problemy Usług nr 4/2017 (129). 
31

 Tamże, s. 156-157. 
32

 Za: Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim. 
33

 Zob. np. Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń 
perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027, Pracownia Badań Soma, Toruń 2019. 
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 Szerokiej partycypacji społecznej wymagają także przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Zaangażowaniu partnerów w obszarze rewitalizacji może sprzyjać obowiązek 

opracowania gminnych/ lokalnych programów rewitalizacji, w założeniu mających być 

wspólną koncepcją administracji i partnerów lokalnych34. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy o 

rewitalizacji interesariuszami oprócz mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz JST, są 

również podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą oraz podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne35. Należy 

również wspomnieć o funkcjonowaniu Komitetu Rewitalizacji stanowiącego forum 

współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w zakresie przygotowania, 

prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet pełni również funkcję opiniodawczo-doradczą 

wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.36  

 Realizacja zasady partnerstwa zapewniana jest także poprzez realizację projektów 

partnerskich. Realizacja projektów partnerskich możliwa jest dzięki zastosowaniu w 

wybranych Działaniach/Poddziałaniach kryteriów preferujących realizację projektów w 

partnerstwie różnych instytucji publicznych lub prywatnych. Dotyczy to wybranych osi 

priorytetowych w ramach programów regionalnych i krajowych. W ramach badania 

zidentyfikowano rozwiązanie polegające na prowadzeniu konsultacji dokumentacji 

konkursowej zarówno w ramach RPO jak i KPO (np. w ramach PO WER, PO PW)37, 

skierowanych do różnych środowisk i partnerów spoza administracji. Uwagi lub 

propozycje zmian można zgłaszać za pośrednictwem formularza i poczty e-mail. W 

ramach PO WER Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pełniąca rolę 

Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 PO WER zrealizowała konsultacje społeczne 

do projektu Regulaminu konkursu dotyczącego realizacji projektów mających na celu 

zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w 

zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. W tym miejscu warto 

wspomnieć, że rozwiązanie polegające na konsultacji dokumentacji konkursowej w 

działaniach skierowanych do przedsiębiorców i partnerów społecznych organizowane 

przez PARP wskazano jako dobrą praktykę38.  

                                                      
34

 Wymóg prowadzenia działań partycypacyjnych na każdym etapie rewitalizacji jest jedną z podstawowych 
zasad wprowadzonych w ustawie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji władze gminy są 
zobowiązane do zapewnienia jawności i przejrzystości procesu rewitalizacji na każdym etapie poprzez 
włączenie interesariuszy. 
35

 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dz.U.2021.485, Akt obowiązujący. Wersja od: 17 marca 
2021 r. 
36

 Tamże, art. 7. 
37

 Zob. np. Konsultacje społeczne dokumentacji konkursowej: Dostępność - szansą na rozwój, PARP, 2019 
(https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57910:konsultacje-spoleczne-dokumentacji-
konkursowej-dostepnosc-szansa-na-rozwoj dostęp: 21.06.2021 r.) 
38

 Biała księga zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w 
okresie programowania 2014-2020, s.19. 

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57910:konsultacje-spoleczne-dokumentacji-konkursowej-dostepnosc-szansa-na-rozwoj
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Na poziomie regionalnym w przypadku RPO woj. podlaskiego w kwestii opracowania 

regulaminów konkursów zintegrowanych konsultowano się z partnerami spoza 

administracji reprezentującymi Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, 

pełniące rolę IP RPO województwa podlaskiego 2014-2020. W procesie opracowywania 

regulaminów w ramach bieżących kontaktów zaangażowani są również specjaliści 

merytoryczni w danej dziedzinie. Dotyczy to np. Działania 5.1 – w zakresie którego 

prowadzono konsultacje z uczelnią wyższą zajmującą się działaniami OZE39. Możliwość 

zgłoszenia uwag do projektu dokumentacji konkursowej zapewniono także w woj. 

warmińsko-mazurskim, gdzie zrealizowano konsultacje społeczne w ramach Poddziałania 

11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe40. W ramach 

RPO województwa lubuskiego konsultowane są dokumentacje konkursowe dotyczące ZIT 

z przedstawicielami Związków ZIT (pełniących rolę IP), w skład których wchodzą 

podmioty reprezentujące administrację publiczną. 

 Warto zwrócić uwagę na sformułowanie jednego z kryteriów formalnych stosowanego w 

osi priorytetowej 2 E-administracja i otwarty rząd (PO PC), którym jest publiczna 

prezentacja założeń projektu, do której byli zobligowani beneficjenci osi 2 przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie. Pozwoliło to na udział w dyskusji i zapoznanie z 

zakresem planowanej inwestycji przez wszystkich zainteresowanych projektem. 

Informacje o terminie i miejscu publicznych prezentacji udostępniane były co najmniej na 

14 dni przed dniem danej prezentacji. Zaproszenia do udziału w tych wydarzeniach były 

publikowane przez wnioskodawców w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie 

internetowej. Wszystkie zapowiedzi przekazywane były na bieżąco Instytucji 

Pośredniczącej PO PC – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, która publikuje na stronie 

internetowej wiadomości na temat publicznych prezentacji41.  

Podsumowując, rozwiązania oraz formy partnerstwa stosowane na etapie wdrażania 

stanowią w dużym stopniu standardowy katalog wyrażony w Wytycznych w zakresie 

partnerstwa, choć występują liczne przykłady szerszego ujęcia tej zasady w systemie 

wdrażania. Szeroki udział partnerów spoza administracji akcentuje się w szczególności na 

poziomie UP. W ramach badania zidentyfikowano szereg dobrych praktyk uwzględniających 

                                                      
39

 Sprawozdanie w wdrażania RPO województwa podlaskiego za 2018 rok. 
40

 Konsultacje społeczne regulaminu konkursu w ramach poddziałania 11.2.1, Serwis RPO WiM 
(https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4088/konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-w-ramach-
poddzialania-1121 dostęp: 21.06.2021 r.) 
41

 Zob. np. Publiczna prezentacja projektu „elektroniczna platforma usług doradztwa rolniczego i transferu 
wiedzy – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1″, CPPC, 2016 (https://cppc.gov.pl/po-
polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/prezentacje-publiczne/936-publiczna-prezentacja-projektu-elektroniczna-
platforma-uslug-doradztwa-rolniczego-i-transferu-wiedzy-publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-w-ramach-
PO PC-2-1?highlight=WyJwcmV6ZW50YWNqYSJd dostęp: 21.06.2021 r.), Publiczna prezentacja założeń 
projektu - system deweloperskiego funduszu gwarancyjnego (system DFG), CPPC, 2021 (https://cppc.gov.pl/po-
polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/prezentacje-publiczne/2025-publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-system-
deweloperskiego-funduszu-gwarancyjnego-system-dfg?highlight=WyJwcmV6ZW50YWNqYSJd dostęp: 
21.06.2021 r.) 

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4088/konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-w-ramach-poddzialania-1121
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/prezentacje-publiczne/936-publiczna-prezentacja-projektu-elektroniczna-platforma-uslug-doradztwa-rolniczego-i-transferu-wiedzy-publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-w-ramach-popc-2-1?highlight=WyJwcmV6ZW50YWNqYSJd
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/prezentacje-publiczne/936-publiczna-prezentacja-projektu-elektroniczna-platforma-uslug-doradztwa-rolniczego-i-transferu-wiedzy-publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-w-ramach-popc-2-1?highlight=WyJwcmV6ZW50YWNqYSJd
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/prezentacje-publiczne/2025-publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-system-deweloperskiego-funduszu-gwarancyjnego-system-dfg?highlight=WyJwcmV6ZW50YWNqYSJd
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/prezentacje-publiczne/2025-publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-system-deweloperskiego-funduszu-gwarancyjnego-system-dfg?highlight=WyJwcmV6ZW50YWNqYSJd
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ZP poza KM, do których należy zaliczyć: konsultacje dokumentacji konkursowej, realizację 

przedsięwzięć strategicznych z udziałem partnerów, premiowanie projektów partnerskich, 

rozwiązania wykorzystujące mechanizm terytorialny (ZIT, RIT, RLKS) oraz przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne. 

Warto nadmienić, iż we wszystkich programach (zgodnie z wymaganą strukturą rozdziałów, 

sekcja 7.2 Zaangażowanie właściwych partnerów) zawarto deklarację włączania partnerów w 

proces wdrażania, monitorowania i ewaluacji programu. Nie rozwinięto jednakże tego 

wątku, nie przedstawiono konkretnych założeń, planów i działań, poza wskazaniem, iż będzie 

się to odbywać przede wszystkim poprzez udział partnerów w pracach Komitetu 

Monitorującego. W tym kontekście jako dobrą praktykę warto wskazać rozwiązanie przyjęte 

w Estonii, gdzie proces angażowania partnerów we wdrażanie programu poprzedzono 

opracowaniem tzw. Planu zaangażowania partnerów w programowanie wykorzystania 

funduszy Unii Europejskiej 2014-202042. Powstanie Planu jest procesem partycypacyjnym, tj. 

z udziałem wszystkich stron.  

4.3 Monitorowanie 

Działania w ramach systemu monitoringu i sprawozdawczości PS realizowane są zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 

2014-2020. Monitorowanie i sprawozdawczość związane są z realizowaniem zadań, które 

zostały określone na podstawie art. 49 oraz 110 Rozporządzenia ogólnego, tj. analizą 

osiągniętych rezultatów oraz zatwierdzania sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego 

z wdrażania programu przed przedłożeniem ich Komisji Europejskiej. Sprawozdania roczne z 

wdrażania programów operacyjnych stanowią nie tylko źródło informacji na temat postępów 

wdrażania interwencji, ale także zaangażowania partnerów w proces monitoringu43.  

Strategiczne monitorowanie na poziomie UP odbywa się za pośrednictwem Komitetu ds. UP, 

którego rolą jest m.in. ocena realizacji celów tematycznych, a także monitorowanie 

komplementarności wdrażanych programów operacyjnych.  

Na poziomie regionalnym oraz krajowym partnerzy mają możliwość czynnego uczestnictwa 

w procesie monitoringu w szczególności w ramach prac Komitetu Monitorującego. Z analizy 

danych zastanych wynika, że w ramach tego gremium analizowane są rezultaty realizacji 

interwencji oraz zatwierdzane są sprawozdania roczne i sprawozdanie końcowe z wdrażania 

                                                      
42

 Źródło: panel ekspertów i raport z realizacji badania „Ewaluacja w zakresie identyfikacji dobrych praktyk w 
realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020 w wybranych krajach członkowskich UE, K., 
Hermann-Pawłowska, P., Stronkowski, Warszawa 2020, s.50-53; Plan… w języku oryginalnym: Partnerite 
kaasamise kava Euroopa Liidu vahendite kasutamise kavandamisel aastateks 2014-2020.  
43

 Struktura i zawartość sprawozdań rocznych podlega zaleceniom KE. W szczególności sprawozdania za rok 
2016, 2018 uwzględniono rozdział „11.5 Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 
akapit pierwszy lit. c) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013”. W sprawozdaniach za rok 2017 i 2019 ten rozdział 
nie był wymagany. 
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programów operacyjnych. Na podstawie wywiadów oraz analizy własnej ewaluatora można 

stwierdzić, że procedura przygotowania sprawozdań z wdrażania Programu jest czytelna i 

jasno określa rolę partnerów oraz możliwości zgłaszania uwag do zaproponowanych przez IZ 

treści ujętych w ww. dokumencie. Członkowie KM, w tym partnerzy spoza administracji, 

włączani są w proces monitorowania PS w standardowym zakresie, przewidzianym w 

Wytycznych.  

Zidentyfikowano jednak istnienie gremiów, poza KM, stanowiących realną platformę do 

urzeczywistnienia ZP w procesie monitorowania PS. W przypadku RPO woj. mazowieckiego 

na lata 2014-2020 powołano grupy robocze w zakresie monitorowania postępu realizacji dla 

każdej z 10 OP44. Tego rodzaju praktykę zastosowano na tę skalę jedynie w tym regionie. 

Ponadto, w IP PO IiŚ - CUPT, pod auspicjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (d. 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) i we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury 

funkcjonuje Transportowe Obserwatorium Badawcze45, które umożliwia wymianę 

doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy różnymi interesariuszami zaangażowanymi w 

proces przygotowania i realizacji projektów transportowych. Zadania TOB są realizowane we 

współpracy z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej, nie tylko 

krajowej, beneficjentami PO IiŚ, JASPERS, środowiskiem naukowym, biznesem oraz 

organizacjami pozarządowymi.  

W woj. małopolskim należy wskazać na istnienie Małopolskiej Rady Społeczeństwa 

Informacyjnego, która pełni funkcję ciała opiniodawczo-doradczego Zarządu Województwa 

Małopolskiego m.in. w zakresie monitorowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz 

monitorowania działań z zakresu informacji publicznej w województwie. Ciało to również 

kształtuje współpracę między jednostkami administracji publicznej w regionie w zakresie 

nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań administracyjnych. W skład Rady oprócz przedstawicieli 

strony rządowej i samorządowej mają możliwość wejść także przedstawiciele partnerów, w 

tym przedstawiciele środowiska naukowego46. 

Należy w tym miejscu wspomnieć o wskaźnikach monitorujących realizację zasady 

partnerstwa w ramach PS. Jedynym wskaźnikiem wspólnym wskazanym we Wspólnej Liście 

Wskaźników Kluczowych, mierzącym udział partnerów spoza administracji w realizacji 

interwencji w obszarze EFS jest wskaźnik produktu „Liczba projektów zrealizowanych w pełni 

lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”. Pomiaru 

wskaźnika dokonuje Instytucja Zarządzająca, która raportuje poziom jego osiągnięcia na 
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 Na podstawie dostępnych składów grup roboczych nie jest możliwe ustalenie podmiotu delegującego 
członków poszczególnych grup. 
45

  Transportowe Obserwatorium Badawcze - Założenia, CUPT (https://www.cupt.gov.pl/cupt/transportowe-
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podstawie danych generowanych z SL201447. Z kolei w obszarze EFRR i FS określono 

kluczowy wskaźnik produktu „Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, 

komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów”.  

4.4 Ewaluacja 

Istnieje obowiązek przestrzegania realizacji ZP w procesie ewaluacji, co wynika z zapisów 

prawa unijnego oraz krajowego – szczegółowych Wytycznych48. Podstawowym ciałami, w 

ramach których przewidziano angażowanie partnerów w proces ewaluacji są Komitety 

Monitorujące oraz Grupy Sterujące Ewaluacją (GSE)49.  

Grupy Sterujące Ewaluacją 

Ewaluacja – zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji – na poziomie Programu może być 

też realizowana poprzez powołanie grupy sterującej ewaluacją danego PO, która może 

odpowiadać za zagadnienia horyzontalne lub konkretny obszar tematyczny na poziomie 

Programu. Skład GSE jest określany przez daną IZ, która ma możliwość zaprosić partnerów do 

udziału w każdym gremium biorącym udział w procesie ewaluacji. Na podstawie analizy 

danych zastanych, w tym Planów Ewaluacyjnych i regulaminów GSE, można stwierdzić, że do 

zadań członków Grupy Sterującej Ewaluacją należy m.in. przegląd, opiniowanie i 

aktualizowanie rocznych planów ewaluacji PO, identyfikacja i formułowanie zakresu 

ewaluacji, badań i analiz oraz monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji płynących z 

badań ewaluacyjnych.  

Na poziomie centralnym funkcjonuje Zespół Sterujący Ewaluacją Polityki Spójności 

powoływany, zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020, przez 

Krajową Jednostkę Ewaluacji. W 2019 r. odbyły się dwa spotkania Zespołu. W spotkaniach 

uczestniczyli dodatkowo członkowie GSE PO WER oraz Krajowego i Regionalnych 

Obserwatoriów Terytorialnych. W trakcie spotkań dyskutowano m.in. na temat 

realizowanych i planowanych do realizacji badań. Na forum zespołu zaprezentowano także 

wyniki wybranych ewaluacji oraz poziom wdrożenia rekomendacji50. W trakcie jednego z 

posiedzeń odbyły się warsztaty z zakresu standardów ewaluacji (zrealizowane we współpracy 

z partnerem spoza administracji – tj. Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym)51.  

Na poziomie regionalnym GSE powołano w ramach 11 RPO. Powody niepowoływania GSE 

wskazywane w trakcie wywiadów pogłębionych wskazują na brak istniejącej potrzeby m.in. 
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ze względu na fakt, że zadania, które taka grupa miałaby realizować są konsumowane przez 

KM (np. woj. lubuskie i małopolskie) lub dedykowany ewaluacji pion w urzędzie 

marszałkowskim (np. zachodniopomorskie). Na poziomie krajowym GSE funkcjonują w 

ramach PROW oraz wszystkich KPO z wyjątkiem PO PT 2014-2020. GSE nie powołano w 

ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz PO „Rybactwo i Morze”.  

W składach GSE w niewielkim stopniu zapewniono reprezentację partnerów spoza 

administracji, szczególnie na poziomie KPO (na 5 KPO jedynie w PO PC). Na 11 GSE 

powołanych na poziomie regionalnym w 6 nie zapewniono udziału partnerów spoza 

administracji. Analizy dostępnych składów GSE oraz wywiadów pogłębionych pozwalają 

stwierdzić, że w składzie Grup dominują przedstawiciele administracji tj. Instytucji 

Pośredniczących i Instytucji Zarządzających. Jest to zgodne z zapisami Planu Ewaluacji 

dedykowanym konkretnemu PO. Wytyczne z zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 

2014-2020 przewidują możliwość wystosowania przez IZ propozycji dla partnerów o 

zaangażowanie ich w innych gremiach niż KM biorących udział w procesie ewaluacji. 

Należy wskazać, że w składzie GSE niejednokrotnie uwzględniono zróżnicowaną 

reprezentację środowisk partnerów, np. w składzie GSE RPO województwa podkarpackiego 

uwzględniono szeroki udział zróżnicowanych środowisk partnerów (analogicznie do składu 

KM RPO), natomiast dodatkowo – ekspertów ze środowiska akademickiego czy instytucji 

realizujących badania/ekspertyzy/analizy w regionie, tak aby uwzględnić specyfikę badań i 

potrzeb w tym zakresie. Rozwiązanie to należy wskazać jako dobrą praktykę.  

Niejednokrotnie w składzie GSE znajdowali się członkowie danego KM, jednak nie w każdym 

województwie zdecydowano się na takie rozwiązanie (np. świętokrzyskie). 

Z wywiadów pogłębionych wynika, że w regulaminie GSE założono szereg możliwości 

uczestniczenia partnerów na każdym etapie procesu ewaluacji, od analizy potrzeb, 

możliwości zgłaszania propozycji badań ewaluacyjnych, poprzez udział w realizacji badania 

oraz monitorowanie rekomendacji. Działania te – zdaniem IZ – nie zostały jednak w pełni 

wykorzystane przez partnerów, mimo dodatkowych starań i zachęt ze strony IZ. Przykładem 

może być województwo podkarpackie, w którym sformułowano szeroki katalog działań, w 

które mogli angażować się członkowie GSE, a IZ stosowała dodatkowe starania i zachęty, aby 

zaktywizować partnerów. Mimo tego, członkowie GSE w nielicznych przypadkach brali udział 

np. w ocenie raportów metodologicznych, cząstkowych i końcowych z badań ewaluacyjnych 

(oraz ich projektów)52. W wywiadach pogłębionych wskazywano na problem związany niską 

aktywnością partnerów w ramach tego gremium.  

Można wskazać dobre praktyki i mechanizmy wzmacniające aktywność i zaangażowanie 

partnerów w procesie ewaluacji. Jako pozytywny przykład zaangażowania partnerów w 

proces ewaluacji należy wskazać GSE woj. kujawsko-pomorskiego, choć i tu IZ wskazuje np. 

na problem niskiego wpływu GSE na treść rekomendacji oraz brak jest narzędzi 
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egzekwowania rekomendacji. Członkowie tej GSE reprezentują szerokie grono podmiotów i 

partnerów spoza administracji – grupa liczy 35 członków, z czego nieco ponad 1/3 stanowią 

przedstawiciele samorządów, partnerów społecznych, gospodarczych i NGO. Należy również 

wskazać na dużą aktywność Grupy – w latach 2014-2020 odbyło się 13 spotkań GSE oraz 8 

szkoleń/warsztatów przeznaczonych dla jej członków53. Ponadto członkowie GSE 

uczestniczyli w dwóch konferencjach ewaluacyjnych zrealizowanych przez Jednostkę 

Ewaluacyjną RPO, które stanowiły okazję do wymiany doświadczeń między partnerami, a 

także do zapoznania się z wyzwaniami systemu ewaluacji w najbliższym czasie. Angażowanie 

partnerów w tego typu przedsięwzięciach należy w opinii IZ wskazać jako dobrą praktykę 

wpływającą na budowanie potencjału ewaluacji.  

Funkcjonowanie GSE w ramach RPO woj. podlaskiego 2014-2020 to kolejny pozytywny 

przykład zaangażowania partnerów w proces ewaluacji. Skład instytucjonalny Grupy jest 

stały i obejmuje przedstawicieli IZ, IP oraz Urzędu Statystycznego w Białymstoku. W pracach 

GSE, w charakterze obserwatorów, mogą uczestniczyć inne osoby zainteresowane procesem 

ewaluacji, jeśli ich udział jest zasadny z punktu widzenia obszaru badania. W celu 

zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu ewaluacji, do udziału w pracach GSE mogą 

być ponadto zapraszani: eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele partnerów społecznych54, 

co należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia realizacji zasady partnerstwa. Jak wynika z 

wywiadów pogłębionych z IZ członkowie są często zapraszani na konkretne moduły 

posiedzenia tak, aby dany członek mógł zabrać głos w zakresie zagadnień, co do których 

posiada wiedzę merytoryczną. Rozwiązanie polegające na dopasowaniu składu do 

spotkania może sprzyjać większemu zaangażowaniu uczestników. 

Analizy w ramach badania pozwalają stwierdzić, że przydatność GSE dla realizacji zasady 

partnerstwa jest zróżnicowana, o czym świadczyć mogą decyzje niektórych województw 

dotyczące niepowoływania tego gremium w ramach perspektywy 2014-2020 związane 

niejednokrotnie z niskim zainteresowaniem ze strony potencjalnych partnerów w pracach 

Grupy. Istniejące dobre praktyki angażowania partnerów w ramach GSE, wskazują jednak na 

zasadność angażowania partnerów w proces ewaluacji. Niezbędne jest jednak 

uelastycznienie sposobu włączania partnerów w proces ewaluacji, korzystając z dostępnego 

katalogu form oraz dobór składu adekwatnego do badanej tematyki. 

REKOMENDACJA: Rekomenduje się zapewnienie elastyczności w zakresie doboru formuły 

partnerskiej w procesie ewaluacji na poziomie PO. GSE powinna być jedną z możliwych 

formuł realizacji zasady partnerstwa w procesie ewaluacji, obok grup roboczych/zespołów 

zadaniowych powoływanych ad hoc lub doradztwa merytorycznego ekspertów w sytuacji 
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w razie potrzeby. Ostateczny wybór sposobu angażowania partnerów w ewaluację 

powinien jednak należeć do IZ. 

Podkreślenie roli partnerów w procesie ewaluacji jest możliwe m.in. poprzez położenie 

większego nacisku na angażowanie partnerów spoza administracji w roli ekspertów w prace 

dedykowanych zespołów zadaniowych, powoływanych w ramach GSE, lub poza nią (jako 

inicjatywa Jednostki Ewaluacyjnej). Zaleca się przeprowadzenie naboru do tych zespołów 

spośród partnerów zaangażowanych w KM lub skorzystanie z wiedzy eksperckiej innych 

partnerów spoza KM. Przykładem i zarazem dobrą praktyką mogą być zespoły zadaniowe 

ds. ewaluacji tematycznych powołane w ramach opolskiej Grupy Sterującej Ewaluacją i 

Monitoringiem. Zespoły Zadaniowe ds. ewaluacji tematycznych są dodatkowym wsparciem 

dla realizacji zadań Jednostki Ewaluacyjnej. Skład Zespołu uzależniony jest od tematyki 

badania ewaluacyjnego i może być ustalany spośród przedstawicieli Grupy, Jednostki 

Ewaluacyjnej (pełniącej rolę koordynatora badania), pracowników Urzędu, przedstawicieli 

Krajowej Jednostki Ewaluacji, jak również ekspertów zewnętrznych. Zdaniem przedstawiciela 

IZ, wyodrębnienie zespołów zadaniowych wpływa na większą efektywność GSE oraz większe 

zainteresowanie udziałem w pracach wśród partnerów specjalizujących się w konkretnej 

tematyce55.  

W świetle powyższego niezbędne jest także wzmocnienie mechanizmów sprzężenia 

zwrotnego, w tym do egzekwowania rekomendacji, które zostały zaprezentowane, a także 

stworzenie przestrzeni do otwartej dyskusji i wykorzystanie np. form warsztatowych w 

celu zaktywizowania partnerów. Warto wspomnieć, że w woj. mazowieckim, choć nie 

utworzono w perspektywie 2014-2020 GSE, to rolę tę pełni Jednostka Ewaluacyjna w 

strukturach UMWM, która organizuje m.in spotkania konsultacyjne z inicjatorami ewaluacji, 

otwarte konsultacje pytań ewaluacyjnych, które mają być zawarte w specyfikacji warunków 

zamówienia ewaluacji, prezentacje wyników badań ewaluacyjnych, konsultacje dotyczące 

wykorzystania wyników ewaluacji z adresatami rekomendacji oraz współpracę z partnerami 

w KM RPO WM 2014-202056. 

Rola KM w procesie ewaluacji 

W świetle Wytycznych w zakresie ewaluacji, członkowie KM, w tym partnerzy mogą 

uczestniczyć w rozpatrywaniu i zatwierdzaniu planu ewaluacji właściwego PO oraz jego 

zmian, monitorowaniu procesu ewaluacji PO, zapoznawaniu się z wynikami ewaluacji oraz 

monitorowaniu ich wykorzystania. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady 

partnerstwa na lata 2014-2020, JE oraz IZ mogą konsultować założenia badawcze(w tym 

kontekst badawczy, brzmienie pytań ewaluacyjnych oraz założenia metodologiczne) z 

członkami KM, jeżeli jest to uzasadnione tematyką badań ewaluacyjnych. Członkowie KM 

mają również możliwość proponowania tematów i obszarów ewaluacji. Członkowie Komitetu 

i zastępcy członków Komitetu mają prawo m.in. do wnioskowania o przeprowadzenie 
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weryfikacji stopnia realizacji wybranych rekomendacji pochodzących z badań ewaluacyjnych, 

co znajduje swój wyraz w Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-

2020 oraz zapisach regulaminów KM. IZ może zaproponować KM doprecyzowanie jego roli w 

zakresie przebiegu procesu ewaluacji, w tym m.in. rozpatrywania rekomendacji i wyników 

badań. Członkowie KM mogą więc zabierać głos w sprawie zatwierdzania lub odrzucania 

rekomendacji.  

W proces ewaluacji mogą być zaangażowani członkowie KM, w tym partnerzy instytucjonalni 

lokalni i regionalni oraz partnerzy społeczni i gospodarczy57. Jak wynika z wywiadów 

pogłębionych i analizy dostępnej dokumentacji posiedzeń KM, zapisy Wytycznych są 

realizowane w stopniu podstawowym. 

Członkowie KM uczestniczą w szczególności w corocznym przeglądzie i ewentualnych 

aktualizacjach Planu Ewaluacji oraz jego uchwalaniu, współpracują również przy realizacji 

badań ewaluacyjnych w roli respondentów badań jakościowych. Członkowie KM w trakcie 

posiedzeń zapoznawani są także z wynikami badań ewaluacyjnych. Dostęp do wyników 

przeprowadzonych ewaluacji jest także możliwy za pośrednictwem stron internetowych 

poszczególnych PO, gdzie publikowane są raporty ewaluacyjne.  

Członkowie mają możliwość zgłaszania propozycji obszarów i tematów, które powinny 

zostać poddane ewaluacji, co np. w przypadku KM RPO województwa małopolskiego miało 

miejsce przede wszystkim w początkowym okresie realizacji Programu58.  

W żadnym Programie nie wprowadzono rozwiązania polegającego na akceptowaniu przez 

członków KM rekomendacji płynących z badań ewaluacyjnych. Kwestie opiniowania 

rekomendacji należą do rzadkości. W przypadku woj. lubuskiego, czy podkarpackiego raporty 

końcowe wraz z tabelą rekomendacji przesyłane są członkom KM do wiadomości po 

zakończeniu realizacji badania, co należy wskazać jako dobrą praktykę. Jak wynika z 

wywiadów pogłębionych, w pojedynczych przypadkach na posiedzeniach KM prezentowano 

stopień wdrożenia rekomendacji (np. KM PO WER, oraz RPO województw: lubelskiego, 

śląskiego, podkarpackiego oraz PROW). W woj. podkarpackim członkom KM i GSE 

przedstawiony jest coroczny raport na temat stanu wdrażania rekomendacji z badań 

ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach Programu (co dodatkowo zostało uznane za dobrą 

praktykę przez GSE i KM PO WER). Zdaniem przedstawiciela IZ sam fakt prezentowania 

raportów i wyników badań nie wpłynął znacząco na zwiększenie zaangażowania partnerów w 

proces ewaluacji.  

Analizy w ramach badania wskazują więc, że w praktyce angażowano członków KM w 

proces ewaluacji w ramach form przewidzianych w Wytycznych. Zaangażowanie członków 

KM w tym partnerów w ramach możliwego zakresu działań umożliwionych przez IZ w 

obszarze ewaluacji było jednak niskie. Dotyczy to szczególnie opiniowania rekomendacji 
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oraz weryfikacji stopnia ich wdrożenia. Na początku wdrażania perspektywy 2014-2020 

akcentowano w szczególności potrzebę zaangażowania partnerów w monitorowanie 

postępów we wdrażaniu przyjętych rekomendacji59. Znajduje to swój wyraz w jednym z 

postulatów odnoszącym się do zwiększenia zaangażowania członków KM w procesie 

ewaluacji, który w dalszym ciągu pozostaje aktualny60. Postulat ten dotyczy konieczności 

określenia zakresu kompetencji KM dotyczących opiniowania i monitorowania wdrażania 

rekomendacji z przeprowadzonych ewaluacji w regulaminie danego KM oraz w Wytycznych 

w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów 

operacyjnych perspektywy 2014–2020. REKOMENDACJA: Rekomenduje się kontynuację 

zadań członków KM określonych w perspektywie 2014-2020. Dodatkowo, rekomenduje się 

doprecyzowanie roli KM w zakresie rozpatrywania rekomendacji i wyników badań w 

regulaminach KM, choć należy to pozostawić do decyzji IZ. Dzięki temu nastąpiłoby 

umocowanie roli KM w procesie monitorowania i opiniowania rekomendacji, rozwiązanie to 

podkreśliłoby istotę zaangażowania partnerów na tym etapie. Z uwagi na fakt, że 

reprezentacja różnych środowisk wśród członków i partnerów w KM stanowi duży potencjał 

merytoryczny i osobowy, możliwy do zaangażowania w ramach dostępnych formuł w 

procesie ewaluacji, należy umożliwić zainteresowanym członkom KM udział w pracach GSE 

lub zespołach zadaniowych dedykowanych wybranym badaniom. W ramach dostępnych 

działań należy zaakcentować możliwość udziału partnerów w konsultacjach wstępnych wersji 

raportów końcowych, udział w warsztatach rekomendacyjnych, mających na celu 

wypracowanie ostatecznego kształtu rekomendacji z badania. Opcjonalnie można rozważyć 

zaangażowanie chętnych członków KM w tworzenie SOPZ, pod warunkiem, że nie będzie to 

powodować konfliktu interesów. Warto też upowszechniać wśród członków KM informacje 

na temat dostępnych form zaangażowania i podkreślać istotę zaangażowania 

reprezentantów różnych stron i partnerów w proces ewaluacji. 

Inne formy włączania partnerów w proces ewaluacji 

W ramach badania zidentyfikowano również rozwiązania wykraczające poza KM i GSE w 

procesie ewaluacji wdrażania polityki spójności, zorientowane na angażowanie partnerów 

spoza administracji w ten proces. Przykładem jest Transportowe Obserwatorium Badawcze, 

współpracujące ze środowiskiem naukowym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. 

TOB wspomaga budowę systemu ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu procesów 

rozwojowych zachodzących w kraju i efektów prowadzonej polityki transportowej na 

obszarach miejskich i aglomeracyjnych finansowanej z funduszy UE. Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych, pełniące rolę IP m.in. w ramach PO PW, wspólnie z ekspertami 
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TOB opracowało podejście badawcze dotyczące badania wpływu interwencji w ramach VI Osi 

Priorytetowej PO IiŚ61.  

W woj. pomorskim istotną rolę w procesie ewaluacji pełnią fora eksperckie powołane na 

poziomie województwa, w tym w szczególności Pomorskie Forum Terytorialne, które skupia 

ekspertów z różnych obszarów (przedstawicieli biznesu, samorządów terytorialnych, 

środowisk naukowych i społecznych). W regionie obecne są także inicjatywy związane z 

monitorowaniem i oceną działań rozwojowych w województwie, np. różnego typu 

obserwatoria. W Planie Ewaluacji woj. pomorskiego przewidziano, że przedmiotem spotkań 

ww. gremiów może być prezentacja wyników i rekomendacji z przeprowadzonych 

ewaluacji62. Przedstawiciele reprezentujący ww. środowiska mogą być też zapraszani na 

robocze spotkania dotyczące ewaluacji, organizowane przez IZ RPO województwa 

pomorskiego 2014-2020, Zespół Sterujący Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego czy 

w ramach Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji. 

5 Zaangażowanie partnerów spoza administracji w funkcjonowanie 

Komitetów Monitorujących 

5.1 Skład Komitetów Monitorujących  

Liczebność Komitetów Monitorujących 

Łącznie w składach Komitetów Monitorujących w 28 analizowanych programach znalazło się 

2221 osób – członków KM oraz ich zastępców (nie wliczono obserwatorów). Część osób 

należy do większej liczby KM, przede wszystkim przedstawiciele strony rządowej. Liczba 

członków KM z prawem głosu wynosi 1138. Najwyższą liczbę członków63 (56) odnotowano w 

RPO województwa mazowieckiego, najniższą zaś (12) w programie Współpracy INTERREG V-

A Polska-Saksonia. Średnia liczba członków każdego Komitetu/ podmiotów 

reprezentowanych w KM wynosiła 42. Jest to wynik bardzo zbliżony do mediany – 43.  

W grupie Krajowych Programów Operacyjnych średnio w skład wchodzą 43 podmioty (od 31 

w PO PT do 53 w PO WER). Średnia wartość dla RPO to 45 (od 37 w RPO województwa 

małopolskiego i RPO województwa wielkopolskiego do 56 w RPO województwa 

mazowieckiego). Liczne są składy PROW oraz PO RYBY – powyżej 50, co wynika z dużej liczby 

reprezentantów strony rządowej w PROW oraz dużej liczby organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego w PO RYBY. Najmniej liczne są KM programów INTERREG – średnio 21, od 12 

w INTERREG V-A Polska – Saksonia, do 31 w INTERREG Południowy Bałtyk (tu na większą 

liczbę członków wpływa duża liczba krajów – 5 – objętych wsparciem programu).  
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Ponad co dziesiąty zapytany członek KM Krajowych Programów Operacyjnych (11%) 

wskazał, że liczebność jest zbyt duża. Wśród członków KM Regionalnych Programów 

Operacyjnych jest to już 14%. Najgorzej pod tym względem oceniono PROW i PO RYBY – 42% 

członków KM w tych programach wskazuje na zbyt liczne Komitety. Jednocześnie, jak wynika 

z deklaracji przedstawicieli IZ, Sekretariaty KM tych programów nie odnotowały zgłoszeń o 

tym, aby liczebność Komitetów stanowiła problem. Co więcej, w PO RYBY na wniosek sektora 

rybactwa śródlądowego, skład KM został dodatkowo rozszerzony.  

Wykres 1 Ocena składu Komitetów Monitorujących pod względem liczebności członków 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM, n=208 

Z wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z członkami KM oraz IZ nie wynika, aby 

ewentualne trudności pojawiające się w pracach KM wynikały ze zbyt dużej liczby osób, a 

raczej związane były ze sposobem organizacji prac Komitetu, jakością współpracy i 

komunikacji między członkami przy wsparciu Sekretariatów KM. Niemniej istotne jest, aby 

rekomendowane w dalszej części raportu rozszerzenie katalogu podmiotów wchodzących 

w skład KM nie wiązało się ze znaczącym zwiększeniem liczebności KM.  

Analiza składów KM – strona rządowa, samorządowa i partnerzy spoza administracji 

Analiza składów KM pod względem reprezentowania poszczególnych typów podmiotów 

powinna zostać poprzedzona konstatacją, iż w różnych dokumentach funkcjonują różne 

typologie podmiotów i partnerów. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie Komitetów 

Monitorujących, podmioty reprezentowane w Komitetach podzielone są na 3 grupy: strona 

rządowa, strona samorządowa oraz partnerzy spoza administracji, w skład których wchodzą 

przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji związkowych, izb gospodarczych, 

organizacji pozarządowych i organizacji środowiska naukowego.  

Podział ten nie pokrywa się z zapisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 

240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.64, w którym wskazuje się, że w odniesieniu do umowy 
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partnerstwa państwa członkowskie określają właściwych partnerów spośród co najmniej 

następujących podmiotów: (1) właściwych władz regionalnych, lokalnych, miejskich i innych 

instytucji publicznych (do których zaliczono m.in. instytucje szkolnictwa wyższego oraz 

ośrodki badawcze), (2) partnerów społecznych i gospodarczych oraz (3) podmiotów 

reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. Należy jednocześnie zauważyć, że dokładne 

przeniesienie typów partnerów określonych w rozporządzeniu delegowanym do 

dokumentów poszczególnych państw członkowskich może nie być możliwe, gdyż w różnych 

krajach wskazane podmioty mogą mieć różny status prawny, lub przynależeć do różnych 

sektorów (np. publiczny/ prywatny).  

W Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 do partnerów 

spoza administracji zalicza się również lokalne grupy działania (o których nie wspominają 

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020), a także wymienia się 

przedstawicieli krajowych instytucji szkolnictwa wyższego (o których również nie wspominają 

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020, wskazując wśród 

partnerów jedynie organizacje środowiska naukowego), wśród podmiotów, które nie mogą 

być określane terminem „partnerzy spoza administracji”.  

Brak spójności między dokumentami oraz ograniczona lista partnerów wskazana w 

Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 spowodowały, że w 

programach wszystkich przedstawicieli uczelni oraz instytutów badawczych zaliczono do 

partnerów spoza administracji, mimo iż, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym oraz 

Wytycznymi w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020, nie spełniają tej 

definicji. W składach KM występują też jedynie pojedyncze przypadki obecności LGD (PO 

RYBY, RPO woj. opolskiego, RPO woj. podlaskiego, RPO woj. pomorskiego). LGD zabrakło np. 

wśród członków z prawem do głosowania w KM RPO woj. kujawsko-pomorskiego, mimo iż w 

tym programie wdrażany jest mechanizm RLKS i funkcjonuje przy KM Grupa robocza ds. 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przedstawicielka Sieci Kujawsko-

Pomorskich LGD została jednak zaproszona przez Przewodniczącego KM jako osoba z głosem 

doradczym, tj. nie może brać udziału w głosowaniu, ale bierze udział w opiniowaniu 

dokumentów. 

REKOMENDACJA: W kolejnym okresie programowania konieczna jest weryfikacja zapisów 

Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących oraz Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady partnerstwa pod względem potencjalnych grup partnerów oraz weryfikacja tych 

zapisów z typologią partnerów wskazaną w rozporządzeniu delegowanym, przy 

uwzględnieniu specyfiki polskich podmiotów.  

Analizy składów KM na potrzeby niniejszego badania przeprowadzono w podziale na typy 

partnerów przyjęte w Wytycznych w zakresie KM oraz na listach członków KM 

poszczególnych programów.  
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Przyjmując zatem podział określony w Wytycznych w zakresie KM, analiza składów KM 

wskazuje na to, że najliczniej reprezentowani są w nich partnerzy spoza administracji 

(średnio 38,8%), a następnie strona samorządowa (33,2%) oraz rządowa (28,0%).  

W odniesieniu do członków z prawem do głosowania we wszystkich KPO i RPO zapewniony 

został wymóg, aby co najmniej jedną trzecią członków stanowili łącznie przedstawiciele 

spoza administracji, tj. przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, 

izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego65.  

W KPO partnerzy spoza administracji stanowili średnio 39,2% całego składu. Największy 

procentowy udział mieli oni w PO IR – 42,9%, najmniejszy w PO IiŚ – 34,9%. 

Reprezentacja partnerów spoza administracji dla RPO wynosiła średnio 39,6%. Największy 

udział dotyczył RPO województwa podlaskiego – 48,9%, natomiast najmniejszy udział 

przedmiotowych przedstawicieli ma miejsce w województwie kujawsko-pomorskim – 34,5%. 

W przypadku KM PO RYBY udział partnerów spoza administracji był największy wśród 

wszystkich programów – co drugi członek KM reprezentował tę grupę podmiotów. Stało się 

tak ze względu na liczną reprezentację organizacji pozarządowych działających w obszarze 

rybołówstwa i rybactwa. Z kolei w PROW udział partnerów spoza administracji wyniósł 

36,5%. 

Wykres 2 Udział podmiotów różnego typu w składach KM  

 

Źródło: Analizy własne na podstawie list członków KM 

Powyższa analiza prowadzi również do wniosku, iż spełniony został warunek określony w 

Wytycznych w zakresie KM mówiący o potrzebie dążenia IZ do osiągnięcia w składzie KM 

zrównoważonego udziału trzech stron: rządowej, samorządowej i partnerów spoza 
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 Uznając definicję partnerów spoza administracji określoną w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
partnerstwa na lata 2014-2020, tj. wyłączając przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego i ośrodków 
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administracji. Dostrzegalne dysproporcje, tj. np. większy udział strony rządowej w KPO a 

samorządowej w RPO, wynika ze specyfiki programów realizowanych na różnych szczeblach.  

Dla programów INTERREG średni udział partnerów spoza administracji wyniósł 20,6% - od 

9,7% w INTERREG Południowy Bałtyk, do 33,3% w INTERREG Polska-Saksonia. Niski odsetek 

tej grupy podmiotów w składzie KM programu INTERREG Południowy Bałtyk wymaga 

dodatkowego komentarza. Tylko 3 podmioty w składzie KM tego programu można zaliczyć 

do partnerów spoza administracji, w dodatku nie znajdują się one w składzie delegacji 

polskiej. Udział partnerów we wdrażaniu i monitorowaniu programu jest zapewniany w inny 

sposób, co można wskazać jako dobrą praktykę:  

W programie INTERREG Południowy Bałtyk po stronie delegacji polskiej, na potrzeby 

konsultowania dokumentów oraz innych kwestii będących przedmiotem prac KM, 

utworzono dodatkowe ciało, jakim jest Komitet Konsultacyjny, złożony z przedstawicieli 

gmin a także partnerów społecznych – NGO, związków pracodawców etc. Komitet 

Konsultacyjny spotyka się przed posiedzeniami KM i konsultuje dokumenty (głównie fiszki 

projektowe oraz oceny projektów – specyfiką KM w INTERREG jest bowiem to, że KM 

opiniuje projekty i wpływa na listy projektów wybranych do realizacji). W efekcie Komitet 

Konsultacyjny wypracowuje wspólne stanowisko, które jest przedstawiane na posiedzeniu 

właściwego KM. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość pośredniego włączenia w prace 

KM szerokiego grona partnerów, bez nadmiernego rozbudowywania składu KM. Należy 

bowiem pamiętać, iż w INTERREG Pd. Bałtyk jest 5 krajów członkowskich – to zbyt dużo, aby 

jednocześnie każdy z krajów włączył w skład partnerów spoza administracji przy zachowaniu 

rozsądnej liczebności KM. Należy mieć też na uwadze, iż potencjał mniejszych organizacji nie 

pozwoliłby na ich aktywny udział w pracach KM, gdyby wchodzili w jego skład bezpośrednio 

– barierą może być np. język obwiązujący w KM (angielski – dla żadnego z krajów nie jest to 

język ojczysty).  

Barierą dla skutecznego funkcjonowania Komitetu Konsultacyjnego jest brak finansowania. O 

ile koszty posiedzeń KM są refundowane z pomocy technicznej programu, to koszty Komitetu 

Konsultacyjnego są ponoszone przez samych członków. Jest to niewątpliwe barierą dla 

małych gmin i małych organizacji, aby wysłać na spotkania swoich przedstawicieli (czasem 

wymaga to poświęcenia 2 dni wraz z opłaceniem noclegu i delegacji). REKOMENDACJA: 

Rekomenduje się, aby ponoszone przez partnerów koszty udziału w ciałach 

konsultacyjnych utworzonych przy Komitetach Monitorujących programy INTERREG były 

refundowane ze środków pomocy technicznej. 

W okresie pandemii wprowadzono zdalne spotkania Komitetu Konsultacyjnego – 

rozwiązanie to nie wpłynęło negatywnie na merytoryczne prace Komitetu (a nawet 

pozytywnie wpłynęło na aktywizację niektórych członków), a jednocześnie obniżyło znacząco 

koszty i obciążenie czasowe członków. Niemniej w kolejnym okresie programowania należy 

założyć, że przynajmniej część posiedzeń Komitetu Konsultacyjnego powinna być w trybie 

stacjonarnym (co jest ważne np. dla poznania się i zintegrowania członków), zatem powyższa 

rekomendacja pozostaje w mocy.  
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Skuteczność funkcjonowania Komitetu Konsultacyjnego po stronie delegacji polskiej, a także 

innych rozwiązań pozwalających na włączenie partnerów w proces wdrażania i 

monitorowania INTERREG Południowy Bałtyk wskazuje, że nie ma konieczności uzupełniania 

w kolejnym okresie programowania składu KM o partnerów spoza administracji. 

REKOMENDACJA: Rekomenduje się pozostawienie swobody w przypadku INTERREG co do 

składu KM i włączania lub niewłączania do niego partnerów spoza administracji, pod 

warunkiem, iż w programie opisany zostanie sposób ich aktywnego włączania we 

wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie programu. 

Analiza składów KM – typy partnerów spoza administracji 

Partnerów spoza administracji można podzielić na cztery główne grupy: 

 Partnerzy reprezentujący społeczeństwo obywatelskie, 

 Partnerzy społeczni, 

 Partnerzy gospodarczy, 

 Środowisko naukowe, m.in. instytucje szkolnictwa wyższego i instytuty badawcze. 

W grupie partnerów spoza administracji znaleźli się także przedstawiciele podmiotów, 

których nie da się zaliczyć do żadnej z tych podkategorii, np. przedstawiciele Kościoła 

Katolickiego (Kurii).  

Przyjmując ten podział widać, iż najliczniejszą kategorią są partnerzy społeczni, którzy 

stanowią średnio 36,5% wszystkich partnerów spoza administracji. Przedstawiciele 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego stanowią 35,8%, a najmniej liczna jest grupa 

partnerów gospodarczych – 12,9%. 

Wykres 3 Rozkład procentowy partnerów spoza administracji (wg typów programów)  

 

Źródło: Analizy własne na podstawie list członków KM 
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Analiza składów KM w niektórych programach wskazuje na nieproporcjonalnie wysoki 

udział partnerów reprezentujących środowiska pracodawców i pracowników w stosunku 

do partnerów reprezentujących pozostałe środowiska oraz obszary tematyczne 

programów. Jest to efektem zapisów w Wytycznych w zakresie KM, gdzie wskazuje się, że 

tworząc KM, IZ zwraca się o delegowanie jako członka KM do każdej organizacji związkowej i 

organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2018 r. poz. 2232, z późn. 

zm.)66. 

Największy udział partnerów społecznych jest w PO PT – tu partnerzy społeczni stanowią 

53,8% wszystkich partnerów spoza administracji oraz PO IR (50,0%). Wśród wszystkich KPO 

najniższy udział występuje w PO WER (31,8%). Wśród RPO na pierwszym miejscu znalazły się 

RPO województwa lubelskiego, małopolskiego, wielkopolskiego (50,0%), a na ostatnim RPO 

województwa podlaskiego (26,1%).  

Drugą najliczniejszą grupą są partnerzy społeczeństwa obywatelskiego, którzy wybierani są w 

odniesieniu do wybranych obszarów tematycznych wsparcia (właściwe ze względu na 

rodzaje działalności objętej programem) oraz kwestii przekrojowych (działanie na rzecz np. 

ochrony środowiska, czy włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans i 

niedyskryminacji). Ich średni udział w KPO wynosi 36,0% (wyróżnia się tu PO WER gdzie 

odsetek ten wynosi 54,5%), a w RPO 31,3% (od 20,0% w województwie łódzkim do 42,1% w 

województwie pomorskim).  

Jak wskazano w wywiadach, szczególnie z członkami KM, a także podczas panelu ekspertów, 

dysproporcje w grupie partnerów spoza administracji są odczuwalne – gdyż partnerzy 

społeczni reprezentują inne środowiska niż pozostali partnerzy, mają też inne interesy i 

oczekiwania. Ta nierównowaga w składach KM dodatkowo negatywnie wpływa na wagę 

głosów partnerów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.  

REKOMENDACJA: Wskazane jest wyrównanie dysproporcji w grupie partnerów spoza 

administracji w kolejnym okresie programowania. Rekomendację tę uszczegółowiono w 

rozdziale 5.2 w odniesieniu do poszczególnych typów partnerów spoza administracji. 

 

                                                      
66

 Takich podmiotów jest 9: Reprezentatywne organizacje związkowe: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych. Reprezentatywne organizacje 
pracodawców: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego, 
Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja 
Przedsiębiorców Polskich (przedstawiciele tej ostatniej organizacji zostali powołani przez Prezydenta RP w skład 
RDS w dniu 25.01.2021 r.). 
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Wykres 4 Udział partnerów społecznych w grupie podmiotów zaliczonych w KM do 

partnerów spoza administracji (wg programów) 

 

 
 Źródło: analizy własne na podstawie list członków KM; na wykresie pominięto kategorię 

„Inne”, która w RPO Woj. Dolnośląskiego stanowi 6% (w pozostałych programach nie 

występuje) 
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Analiza składów KM – obszary działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie KM, w KM liczbę przedstawicieli określonych rodzajowo 

organizacji pozarządowych, określa IZ, natomiast nie może ich być mniej niż 4. Wszystkie 

Komitety spełniają ten warunek.  

Analiza stopnia, w jakim spełnione zostały w składach KM wymagania z Wytycznych w 

zakresie KM, aby wśród organizacji pozarządowych co najmniej jedna działała na rzecz 

ochrony środowiska, jedna była właściwa ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów 

działalności objętej programem, jedna działała na rzecz promowania włączenia społecznego 

lub równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji oraz jedna reprezentowała 

federację organizacji pozarządowych – jest utrudniona. Czasem nie ma bowiem możliwości, 

aby jednoznacznie stwierdzić, jaki jest profil działalności danego podmiotu wymienionego na 

liście członków KM.  

Niemniej na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, iż generalnie organizacje 

pozarządowe są dobrane w sposób adekwatny dla tematyki interwencji i odpowiadają 

zakresowi wsparcia w ramach poszczególnych CT i PI. Poniżej przedstawiono, w jakich 

obszarach działają organizacje zrzeszone w KM poszczególnych Programów. 

Tabela 1 Obszary działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego wchodzących w 

skład KM  

PO IiŚ transport, bezpieczeństwo, ochrona środowiska  

PO IR ochrona środowiska - energia/ oze, nauka i technika, innowacyjność 

PO PC społeczność lokalna, społeczny rozwój, ochrona środowiska, 

bezpieczeństwo, równość szans 

PO PW ekonomia, rozwój przedsiębiorczości, ochrona środowiska, równość szans 

PO PT ochrona środowiska, włączenie społeczne lub równość szans płci lub 

równość szans lub niedyskryminacji 

PO WER ochrona środowiska, edukacja, rynek pracy, równość szans, równość szans - 

osoby z niepełnosprawnościami, włączenie społeczne, ochrona zdrowia 

PROW ochrona środowiska, włączenie społeczne 

PO RYBY rozwój rybactwa i rybołówstwa, ochrona środowiska 

INTERREG V-A Polska 

– Saksonia 

ochrona środowiska 
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INTERREG V-A Polska 

– Słowacja 

ochrona środowiska, równość szans, dziedzictwo kulturowe, edukacja, rynek 

pracy, turystyka, rozwój regionalny 

Regionalne Programy 

Operacyjne 

włączenie społeczne, społeczność lokalna, społeczny rozwój, równość szans, 

rozwój regionalny, ochrona środowiska, ochrona środowiska - energia/ oze, 

religia, równość szans - osoby z niepełnosprawnościami, ekonomia, rozwój 

przedsiębiorczości, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, dziedzictwo 

kulturowe, edukacja, rynek pracy, transport, wolontariat 

Źródło: analizy własne na podstawie list członków KM 

W pojedynczych programach brakuje wymaganych przedstawicieli organizacji 

pozarządowych działających: 

 na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości 

szans i niedyskryminacji (np. PO IiŚ, PO IR, PO RYBY67), 

 na rzecz ochrony środowiska (RPO woj. lubuskiego68). 

W przypadku programów współfinansowanych ze środków EFRR (np. PO PW, PO IiŚ) 

zabrakło obecności organizacji zajmujących się szeroko rozumianym zrównoważonym 

rozwojem – zgodnie z Wytycznymi w zakresie KM jest co prawda miejsce dla organizacji 

środowiskowej, jednak należy mieć na uwadze, że zrównoważony rozwój to nie tylko aspekt 

środowiskowy, a także społeczny, gospodarczy i przestrzenny.  

W pojedynczych przypadkach można wskazać braki w składach KM organizacji właściwej 

ze względu na główne rodzaje działalności objętej programem. Np. w przypadku PO PW, 

analiza składu KM wskazuje na niedostatek organizacji zajmujących się kwestiami 

infrastruktury drogowej i kolejowej (jest jedynie Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej).  

W PO IiŚ zabrakło organizacji zajmującej się kwestiami kultury i dziedzictwa narodowego (co 

prawda jest Związek Rzemiosła Polskiego, ale jest to reprezentant organizacji związkowych / 

org. pracodawców) oraz organizacji zajmującej się kwestiami zdrowia. Analiza spisu NGO69 

wskazuje, że w Polsce działa niespełna 10 tys. organizacji pozarządowych zajmujących 

                                                      
67

 Należy jednak wskazać, iż w przypadku PROW oraz PO RYBY zapisy Wytycznych w zakresie komitetów 
monitorujących na lata 2014-2020 nie obowiązują. 
68

 Zgodnie z art. 14 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz mając na uwadze zapisy 
ministerialnych wytycznych w zakresie Komitetów Monitorujących na lata 2014-2020, w celu wyłonienia do 
składu KM RPO-Lubuskie 2020 przedstawicieli organizacji pozarządowych, IZ zwróciła się do WRDPP, wskazując 
6 obszarów tematycznych (w tym ochrona środowiska), spośród których należy wyłonić reprezentantów. RDPP 
woj. lubuskiego przeprowadziła 2 procedury rekrutacyjne – podstawową i uzupełniającą, w wyniku których nie 
udało się wskazać przedstawiciela org. pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska, ponieważ nie 
zgłosiły się tego rodzaju podmioty. Także w kolejnych latach żadna organizacja działająca w tym obszarze nie 
wyraziła chęci włączenia do gremium KM. Zarówno IZ jak i RDPP woj. lubuskiego nie otrzymała takiego 
zgłoszenia. 
69

 Spis organizacji - Portal Organizacji Pozarządowych (https://spis.ngo.pl/ dostęp: 30.07.2021 r.) 

file:///C:/Users/Agnieszka/AppData/Local/Temp/Spis%20ohttps:/spis.ngo.pl/
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kwestiami ochrony zdrowia oraz niespełna 17 tys. organizacji zajmujących się kwestiami 

kultury, sztuki i tradycji – potencjał takich podmiotów jest zatem teoretycznie bardzo duży, 

jednak nieliczne mają doświadczenia w zakresie infrastruktury, na co zwracali uwagę 

przedstawiciele IZ PO IiŚ. Otwarty nabór takich organizacji nie przyniósł skutku – nie zgłosiły 

się chętne organizacje działające w tych obszarach. Nie przyniosły efektów również działania 

zaradcze podjęte przez IZ POIiŚ, tj. próba zidentyfikowania takich podmiotów przy wsparciu 

sektorowych IP oraz IW oraz analiza uwag zgłaszanych przez podmioty różnych typów do 

treści UP.  

Zdaniem uczestników panelu ekspertów, szczególnie w przypadku RPO oraz w programach 

krajowych obejmujących wiele CT, jak np. PO PW, wskazane jest, aby profile działalności 

partnerów odpowiadały w jak największym stopniu obszarom wsparcia. Wskazują też, że nie 

zostało to zapewnione w okresie programowania 2014-2020. REKOMENDACJA: 

Rekomenduje się, aby w składzie KM znaleźli się przedstawiciele partnerów spoza 

administracji, których działalność odpowiada wszystkim głównym obszarom wsparcia 

ujętym w programie. Aktualnie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie KM, wymaga się, aby w 

KM znalazł się jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej właściwej ze względu na 

przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej PO. Zdaniem ekspertów, jest to zbyt mało, 

nawet jeśli część obszarów tematycznych jest zaspokojona poprzez obecność partnerów 

społecznych i gospodarczych.  

Badanie ilościowe członków KM również wskazuje na to, że braki w składach KM dotyczą 

przede wszystkim podmiotów reprezentujących obszary objęte wsparciem z programów – 

np. edukacji, rozwoju miast, ekologii, ochrony klimatu, kultury, rozwoju lokalnego (LGD), 

organizacji pomocowych. Wskazywano również na organizacje działające na rzecz OzN oraz 

osób starszych lub organizacje strażnicze. 

REKOMENDACJA: Liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

zasiadająca w KM powinna odpowiadać najważniejszym obszarom tematycznym 

wspieranym w danym programie oraz dodatkowo kwestiom horyzontalnym, a wybierane 

podmioty powinny w jak największym stopniu reprezentować środowiska, które są 

odbiorcami wsparcia. Warto zatem zwrócić większą uwagę na zróżnicowanie grupy 

członków KM reprezentujących organizacje społeczeństwa obywatelskiego i zadbanie, aby 

skład tej części KM w większym stopniu odzwierciedlał obszary istotne społecznie wspierane 

w perspektywie 2021-2027 (np. zdrowie, efektywność energetyczna, mniejszości etniczne, 

migranci) oraz kwestie przekrojowe i jednocześnie odzwierciedlające sytuację społeczną i 

środowiskową (np. równość szans i niedyskryminacja, w tym mniejszości seksualnych, osób z 

niepełnosprawnościami, kwestie praw dziecka i praw człowieka, kwestie klimatu i 

zrównoważonego gospodarowania zasobami).  

Dodatkowo eksperci wskazują organizacje działające na rzecz dodatkowych grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, które warto uwzględnić przy rekrutacji: migranci, 

mniejszości narodowe, mniejszości seksualne, młodzież NEET, seniorzy.  
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Ocena składów Komitetów Monitorujących w opinii członków KM 

Większość członków KM spoza administracji, którzy wzięli udział w badaniu ilościowym 

wskazuje, że skład Komitetu, do którego należą, jest optymalny, tj. wszystkie ważne 

środowiska mają swoich reprezentantów. Ponad co dziesiąty respondent (11,5%) wskazuje 

jednak, że w składzie KM brakuje reprezentantów pewnych środowisk, przede wszystkim 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego (75% spośród tych, którzy ocenili skład KM jako 

niekompletny, wskazało na tę grupę podmiotów). Podobne stanowisko przedstawiają 

rozmówcy reprezentujący instytucje zarządzające – również wysoko oceniają składy KM, 

wskazując jednocześnie, że ewentualne uzupełnienia powinny dotyczyć organizacji 

pozarządowych działających w obszarach interwencji, które nie mają pokrycia w składzie KM.  

Wykres 5 Ocena składu Komitetów Monitorujących pod względem reprezentacji wszystkich 

ważnych środowisk 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM, n=208 

Wykres 6 Ocena składu Komitetów Monitorujących pod względem tego, jakich 

interesariuszy/ środowisk zabrakło w KM 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM, n=24; Przedstawicieli jakich interesariuszy/ 

środowisk zabrakło w KM? Pytanie wielokrotnego wyboru 
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5.2 Wybór partnerów do Komitetów Monitorujących oraz ocena 

reprezentatywności środowisk partnerów 

Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział dotyczy sposobów rekrutowania poszczególnych typów partnerów do 

Komitetów Monitorujących oraz w jakim stopniu zapewniana jest reprezentatywność tych 

środowisk w KM. Sposób wyboru poszczególnych partnerów do KM określają Wytyczne w 

zakresie KM. 

Władze regionalne, lokalne, miejskie spoza instytucji systemu zarządzania i wdrażania oraz 

inne podmioty publiczne  

Wytyczne w zakresie KM wskazują, że IZ może zwrócić się dodatkowo o delegowanie do KM 

ze strony samorządowej i partnerów przedstawicieli innych partnerów w rozumieniu art. 5 

rozporządzenia ogólnego, w tym przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego i 

ich organizacji oraz innych instytucji publicznych.  

Podmioty ze strony samorządowej, które nie reprezentują instytucji systemu zarządzania i 

wdrażania (np. urzędów marszałkowskich, WUP, Związków ZIT i innych IP) wchodzą w skład 

każdego KM. Są to przeważnie związki samorządów, w KPO takich jak: Związek Województw 

RP, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek 

Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, a także Konwent Marszałków Województw RP. 

W każdym KPO zapewniono obecność przynajmniej jednego przedstawiciela partnerów z 

każdego szczebla JST.  

W RPO są to najczęściej związki miast, gmin i powiatów, ale też reprezentujących poziom 

regionalny – Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Warto podkreślić, iż w niemal 

każdym RPO znajduje się reprezentacja każdego z typów JST, tj. regionalnego (poza 

opolskim), powiatów, gmin oraz miast. Podmioty te są reprezentowane licznie (10 i więcej) 

w takich regionach jak: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, zachodniopomorskie, łódzkie, 

śląskie; oraz mniej licznie (5-6) w takich regionach jak: podkarpackie, podlaskie, małopolskie, 

dolnośląskie. W KPO liczba ta mieści się między 4 (PO PC) a 7 (PO WER).  

Podsumowując, w odniesieniu do partnerów reprezentujących władze regionalne, lokalne, 

miejskie spoza instytucji systemu zarządzania i wdrażania, można ocenić, iż we właściwy 

sposób zapewniono ich reprezentację. Zarówno w KPO, jak i w RPO reprezentowane są 

(niemal) wszystkie szczeble samorządu.  

Drugą grupą są podmioty publiczne. Jest to grupa nieliczna – jeśli już występuje w składach 

to stanowi średnio 4%, najwięcej (15%, tj. 8 szt.) w RPO województwa kujawsko-

pomorskiego. Po jednym podmiocie znajduje się w KM programów RPO: Warmińsko-

Mazurskiego, Podlaskiego, Łódzkiego, Opolskiego, a także w PO RYBY, PO WER. Nie 

zidentyfikowano takich podmiotów w KPO: PO IiŚ, PO IR, PO PC, PO PW, PO PT, w RPO 

województw: Lubelskiego, Małopolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Wielkopolskiego, 
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Zachodniopomorskiego, a także w PROW. Grupa tych podmiotów jest bardzo zróżnicowana. 

Można je zaklasyfikować jako:  

 Podmioty publiczne działające w obszarze wsparcia programu (np. ROPS, WFOŚiGW, 

agencje rozwoju, ośrodek doradztwa rolniczego, jednostka ochrony zdrowia i opieki 

społecznej, parki krajobrazowe, Urząd Ochrony Zabytków, Zarząd Dróg 

Wojewódzkich),  

 Ciała doradcze (Lubuska Rada Innowacji, Rada ds. Rozwoju Województwa 

Lubuskiego), 

 Sejmiki Województwa (RPO województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, 

podkarpackiego, pomorskiego).  

Jak wynika z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ, włączenie tych partnerów 

wynikało z potrzeby włączenia do KM przedstawicieli podmiotów działających w kluczowych 

obszarach wsparcia. Rekrutując te podmioty kierowano się najczęściej wcześniejszym 

doświadczeniem we współpracy np. przy tworzeniu dokumentów strategicznych. Ten sposób 

identyfikacji oraz pozyskiwania partnerów do KM wydaje się słuszny, zgodny z potrzebami 

instytucji zarządzających.  

Środowisko naukowe  

Jeśli chodzi o przedstawicieli środowiska naukowego, Wytyczne w zakresie KM wskazują, iż 

powinni zostać oni wskazani przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub 

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich70. Informacje pozyskane w trakcie 

badania wskazują, iż kierunek ten był właściwie realizowany. Liczebność przedstawicieli 

uczelni w składach KM jest różna – szczególnie wśród RPO, gdzie w skład wchodzi od 1 

przedstawiciela środowiska akademickiego (województwo warmińsko-mazurskie, śląskie, 

pomorskie), po 5-6 (mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego). Generalną 

zasadą, jaka przyświecała IZ RPO, było zapewnienie w KM reprezentacji najważniejszych 

regionalnych ośrodków akademickich. W KPO średnia liczba przedstawicieli środowiska 

akademickiego jest niższa – od 1 (PO IiŚ, PO PC, PO PW, PO PT) do 3 (PO IR).  

Dodatkowo, poza uczelniami, na zaproszenie IZ w skład KM weszli przedstawiciele środowisk 

naukowych działających w obszarach tematycznych wsparcia w programie. Dotyczy to takich 

programów jak PROW ( 5 na 6 przedstawicieli środowiska naukowego to instytuty 

badawcze), PO RYBY (3 przedstawicieli środowiska naukowego – wszyscy z instytutów 

badawczych) oraz PO IR (2 na 3). W pozostałych programach w KM znajdują się wyłącznie 

przedstawiciele uczelni. 

Analizując składy KM, można ocenić, iż we wszystkich programach we właściwym stopniu 

zapewniono reprezentację środowiska naukowego – w stopniu odpowiadającym 
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 IZ zwraca się o delegowanie jako członka KM (…) ze strony partnerów spoza administracji (…) co najmniej 
jednego przedstawiciela środowiska naukowego wskazywanego przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego lub Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 
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zakresowi wsparcia. Zapisy Wytycznych w zakresie KM w odpowiedni sposób zapewniają 

tę reprezentację.  

Partnerzy społeczni 

Zgodnie z Wytycznymi, IZ zwraca się o delegowanie jako członka KM co najmniej jednego 

przedstawiciela każdej z reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2018 r. poz. 

2232, z późn. zm.) organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentowanych w 

Radzie Dialogu Społecznego w przypadku KM KPO albo we właściwej wojewódzkiej radzie 

dialogu społecznego w przypadku KM RPO. Partnerzy społeczni reprezentatywni w 

rozumieniu Ustawy stanowią 95% wszystkich organizacji związkowych i pracodawców w KM. 

Jak wynika z opracowania GUS71, w Polsce w 2018 r. aktywnych było 400 organizacji 

pracodawców oraz 12,5 tys. związków zawodowych. Do organizacji związkowych należących 

do central związkowych reprezentujących pracowników w Radzie Dialogu Społecznego 

należała większość aktywnie działających związków zawodowych (82,6%). W przypadku 

organizacji pracodawców było to 22,2%, przy czym reprezentowane w RDS organizacje 

pracodawców gromadziły 29,8% członków wszystkich organizacji pracodawców. Można 

zatem ocenić, iż partnerzy społeczni w rozumieniu ustawy reprezentują zdecydowaną 

większość związków zawodowych oraz niewiele mniej niż co czwartą organizację 

pracodawców. 

Dane GUS wskazują na dość niski potencjał finansowy i administracyjny tych podmiotów, 

szczególnie związków zawodowych. Środki finansowe, którymi dysponowały poszczególne 

organizacje z reguły nie były wysokie. Wśród związków zawodowych w 2017 r. przychody 

34% jednostek nie przekraczały 5 tys. zł rocznie, kolejnych 52% - kształtowały się na poziomie 

powyżej 5 tys. do 50 tys. zł. Grupa podmiotów deklarujących przychody przekraczające 0,5 

mln zł stanowiła 1,7% zbiorowości. W 2018 r. większość organizacji pracodawców miała 

przychody powyżej 50 tys. zł (70,1%), w tym 31,5% powyżej 0,5 mln zł. Większość związków 

zawodowych nie zatrudniało personelu (95,7%). Natomiast wśród organizacji pracodawców 

najwięcej było takich, które posiadały co najmniej jednego pracownika etatowego, ale nie 

więcej niż pięciu – 33,3%. 

Sposób identyfikacji i pozyskiwania partnerów społecznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 

lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. 

U. 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.) zapewnia ich pełną reprezentację w KM. Jednocześnie, 

jak wskazano w rozdziale 5.1, w Komitetach udział partnerów reprezentujących środowisko 

pracodawców i pracowników w stosunku do partnerów reprezentujących inne środowiska 

oraz obszary tematyczne i problemowe jest nieproporcjonalnie wysoki. Ma to swoje 

przyczyny zarówno w sposobie rekrutacji partnerów społecznych, jak też niedostatecznej 
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 Partnerzy dialogu społecznego – organizacje pracodawców i związki zawodowe w 2018 r. (wyniki wstępne), 
GUS, 2019 
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liczbie organizacji społeczeństwa obywatelskiego (co opisano w dalszej części rozdziału). 

Oprócz reprezentatywności poszczególnych partnerów, przy ustalaniu składu komitetów 

monitorujących trzeba uwzględniać szereg innych przesłanek, takich jak: racjonalna łączna 

liczba członków KM umożliwiająca jego sprawne funkcjonowanie, uwzględnienie pełnego 

spektrum głównych obszarów tematycznych programu, zapewnienie właściwych proporcji 

pomiędzy liczbą członków reprezentujących różne środowiska i obszary wsparcia, unikanie 

nadmiernego multiplikowania udziału członków reprezentujących tę samą grupę partnerów. 

W związku z powyższym zasadne jest dążenie do wyrównania dysproporcji wśród partnerów 

spoza administracji w KM. Z jednej strony przekłada się to na rekomendację dotyczącą 

zwiększenia liczby organizacji społeczeństwa obywatelskiego w taki sposób, aby zapewnić 

uwzględnienie wszystkich ważnych obszarów tematycznych poszczególnych programów, a z 

drugiej na rekomendację dotyczącą odejścia od bezwzględnej liczby partnerów społecznych 

zapraszanych do KM. REKOMENDACJA: Dlatego rekomenduje się, aby rekrutacja partnerów 

społecznych odbywała się za pośrednictwem Rady Dialogu Społecznego oraz 

Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, które wyłaniałyby spośród reprezentatywnych 

organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców w liczbie określonej przez IZ. Liczba 

miejsc dla partnerów społecznych – jak również dla każdego innego typu partnerów, 

powinna być wskazana przez IZ po określeniu ogólnej liczby członków KM i proporcji 

poszczególnych grup partnerów. Założeniem jest zachowanie odpowiedniej równowagi 

między wszystkimi grupami, bez dominacji przedstawicieli reprezentujących tę samą grupę 

partnerów. W kwestii ustalenia przez IZ proporcji różnych grup partnerów spoza 

administracji rekomendowane jest zatem stosowanie procedury uwzgledniającej 

następujące kryteria: 

 uwzględnienie pełnego spektrum głównych obszarów tematycznych programu oraz 

kwestii horyzontalnych, 

 unikanie nadmiernego multiplikowania udziału członków reprezentujących tę samą 

grupę partnerów oraz te same środowiska i obszary tematyczne programu, 

 analiza efektywności kosztowej i organizacyjnej wynikającej z liczebności Komitetu 

ogółem. 

Partnerzy gospodarczy 

W przypadku podmiotów takich jak izby gospodarcze, Wytyczne w zakresie KM określają72, 

że IZ zwraca się o delegowanie jako członka KM do tych podmiotów, które sama wskaże. Jak 

pokazuje badanie, IZ korzystały w tym przypadku ze wskazań np. Komisji Wspólnej 

Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych, ale głównie opierały się na doświadczeniach 

we wcześniejszej współpracy, np. na etapie programowania, lub działalności KM na lata 

2007-2013.  
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 IZ zwraca się o delegowanie jako członka KM (…) ze strony partnerów spoza administracji (…) co najmniej 
jednego przedstawiciela wskazanej przez IZ izby gospodarczej działającej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 
1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218). 



62 

Według danych GUS BDL (ostatnie dane za 2018 rok) w Polsce funkcjonuje ponad 2,5 tys. 

samorządów gospodarczych i zawodowych. Z kolei bardziej pogłębiona analiza KRS pokazuje, 

że Izb gospodarczych jest ponad 400. Najwięcej zlokalizowanych jest w województwie 

mazowieckim, gdzie swoje siedziby mają często Izby gospodarcze o zasięgu 

ponadregionalnym. 

Tabela 2 Liczba Izb gospodarczych w województwach 

Województwo Liczba Izb gospodarczych 

Mazowieckie 148 

Śląskie 42 

Małopolskie 36 

Wielkopolskie 36 

Łódzkie 23 

Dolnośląskie 20 

Kujawsko-pomorskie 19 

Pomorskie 16 

Zachodniopomorskie 16 

Świętokrzyskie 14 

Lubelskie 11 

Podkarpackie 11 

Podlaskie 11 

Warmińsko-mazurskie 10 

Lubuskie 8 

Opolskie 6 

Suma 427 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRS  

Dodatkowo zidentyfikować można ponad 500 stowarzyszeń/związków przedsiębiorców i 

producentów (z wyłączeniem podmiotów działających w obszarze rolnictwa).  

Tabela 3 Liczba stowarzyszeń/ związków przedsiębiorców i producentów w województwach 
(wyłączeniem podmiotów działających w obszarze rolnictwa) 

Województwo 
Liczba stowarzyszeń/ związków przedsiębiorców i 
producentów 

Mazowieckie 109 

Dolnośląskie 40 

Małopolskie 40 

Wielkopolskie 38 

Śląskie 37 

Świętokrzyskie 31 

Lubelskie 30 

Łódzkie 29 

Kujawsko-pomorskie 27 

Podkarpackie 26 

Zachodniopomorskie 26 
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Województwo 
Liczba stowarzyszeń/ związków przedsiębiorców i 
producentów 

Warmińsko-mazurskie 24 

Podlaskie 20 

Opolskie 17 

Pomorskie 17 

Lubuskie 12 

SUMA 523 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRS  

Dane te wskazują na duży potencjał na poziomie całego kraju i poszczególnych regionów pod 

względem dostępności potencjalnych partnerów gospodarczych.  

Przyjęte w Wytycznych w zakresie KM podejście, aby wybór partnerów gospodarczych jako 

członków KM był dokonywany poprzez wskazanie IZ, przeczy zasadzie partnerstwa, a także 

demokratyczności i niezależności Komitetów. Tak wybrani partnerzy nie reprezentują też 

całego środowiska. Co prawda, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym, „wybranymi 

partnerami powinny być najbardziej reprezentatywne właściwe zainteresowane strony. 

Procedury wyboru powinny być przejrzyste i należy w nich uwzględnić różne ramy 

instytucjonalne i prawne państw członkowskich oraz ich kompetencje krajowe i regionalne”. 

Oznacza to, że IZ były zobligowane do przestrzegania ww. zasad, nawet jeśli same 

dokonywały wyboru izb. Należy jednak podkreślić, iż obowiązująca obecnie procedura 

wyboru izb gospodarczych przez IZ co prawda nie wyklucza prawidłowości tego wyboru, ale 

jednocześnie jej nie gwarantuje, co widać w opiniach wyrażanych przez członków KM oraz 

ekspertów. Dlatego rekomendowane jest wprowadzenie stosowania procedur opartych na 

procesie wyborczym w środowisku, które ma być reprezentowane przez poszczególnych 

członków KM, w sposób niezależny od innych podmiotów uczestniczących w pracach KM, w 

tym IZ.  

Zdaniem ekspertów, wybór partnerów gospodarczych powinien odbywać się na podobnej 

zasadzie, jak wśród organizacji pozarządowych – czyli wyborów wśród zainteresowanych 

podmiotów. Ich zdaniem to, że nie istnieje jedno ciało, które reprezentowałoby całą tę 

grupę, nie jest przeszkodą. Największą niezależną organizacją biznesu w Polsce łączącą 

ponad 160 organizacji biznesowych, w tym izb i związków branżowych oraz izb regionalnych 

jest Krajowa Izba Gospodarcza, która ma swoje delegatury w regionach. Zdaniem 

uczestników panelu ekspertów jest to organizacja mająca wystarczający potencjał do 

przeprowadzenia wyborów zarówno na poziomie kraju (KPO), jak i regionalnym (RPO). Jest 

również rozpoznawana w środowisku i wskazana w ustawie. Podstawę do zrzeszania się w 

Krajowej Izbie Gospodarczej stanowi art. 11 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach 

gospodarczych (Dz.U. 2019 r., poz. 579 z późn. zm.). Stanowi ona iż: Izby gospodarcze mogą 

na zasadzie dobrowolności zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej. W Krajowej Izbie 

Gospodarczej mogą zrzeszać się również organizacje gospodarcze i społeczne, których 

przedmiotem działania jest wspieranie rozwoju gospodarczego. REKOMENDACJA: Należy 
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rozważyć zmianę dotychczasowego sposobu wyboru partnerów gospodarczych na rzecz 

przeprowadzenia wyborów tych partnerów za pośrednictwem organizacji o odpowiednim 

potencjale. Wybór partnerów gospodarczych do KM mógłby odbywać się poprzez wybory 

przeprowadzone za pośrednictwem Krajowej Izby Gospodarczej. Krajowa Izba Gospodarcza 

powinna odpowiadać za przeprowadzenie wyborów, bez możliwości samodzielnego 

typowania kandydatów. Do decyzji IZ powinno należeć natomiast określenie liczby miejsc w 

KM przeznaczonych dla partnerów gospodarczych.  

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

W przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

KM, IZ zwraca się o przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia do składu KM osób do 

RDPP w przypadku KPO (oraz w przypadku RPO, jeżeli w danym województwie nie 

utworzono WRDPP), lub właściwej WRDPP w przypadku RPO. Ograniczony dostęp do 

dokumentów związanych z tymi procesami utrudnia ocenę skuteczności i jakości tej 

rekrutacji w poszczególnych programach, jednakże ogólna ocena jest pozytywna – głównym 

założeniem wprowadzonej ordynacji wyborczej było bowiem z jednej strony zapewnienie, 

aby wybierane organizacje były rzeczywistą reprezentacją swoich środowisk, a z drugiej 

wykorzystanie potencjału i znajomości środowiska organizacji pozarządowych przez 

RDPP/WRPP.  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie KM, IZ wskazuje kryteria, którymi powinny kierować się 

podmioty delegujące swoich przedstawicieli do KM oraz organizacje pozarządowe biorące 

udział w postępowaniu służącemu wyłonieniu do składu KM ich przedstawicieli. 

Wymaganym, zgodnie z Wytycznymi w zakresie KM, kryterium jest posiadanie 

doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych ze 

środków UE lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji danego PO. 

Analiza na poziomie poszczególnych programów wskazuje, że IZ najczęściej rozszerzały 

zakres kryteriów, np. o: 

 Dysponowanie wiedzą na temat obszarów objętych programem,  

 Doświadczenie w zakresie udziału w pracach innych komitetów monitorujących/ 

sterujących/podobnych gremiach we wcześniejszych okresach programowania, a 

także Komisji Oceny Projektów, Panelu Ekspertów, 

 Dyspozycyjność, 

 Wykształcenie wyższe, 

 Znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego. 

Zdarzały się sytuacje, że wobec kandydatów na członka oraz zastępcę członka Komitetu 

Monitorującego ze strony organizacji pozarządowych kryteria zostały jeszcze bardziej 

rozbudowane. Na przykład oczekiwano, iż kandydat będzie posiadać tzw. kompetencje 

miękkie: zdolności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość 

ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień 
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publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania informacji 

zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac 

Komitetu od środowisk, które członek Komitetu reprezentuje. 

Zdaniem uczestników panelu ekspertów, kryteria, którymi powinny kierować się podmioty 

delegujące swoich przedstawicieli do KM, powinny być określone przez IZ nie tylko w 

stosunku do przedstawicieli partnerów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, ale 

wobec wszystkich członków KM, niezależnie od strony, jaką reprezentują. REKOMENDACJA: 

IZ zwracając się o delegowanie do składu KM członków ze strony rządowej, samorządowej, 

partnerów publicznych oraz partnerów spoza administracji, powinna określić wobec 

wszystkich ten sam minimalny profil kompetencyjny członka komitetu monitorującego 

(oraz jego zastępcy). Wymagania te powinny dotyczyć wiedzy na temat obszarów objętych 

programem, doświadczenia, dyspozycyjności oraz obowiązku prowadzenia działań 

komunikacyjnych i pozyskiwania informacji zwrotnych od środowisk, które członek Komitetu 

reprezentuje. 

Jednocześnie eksperci uczestniczący w panelu postulują rezygnację z wymogu posiadania 

przez kandydatów wykształcenia wyższego, na rzecz wzmocnienia kryterium wiedzy i 

doświadczenia.  

Do Komitetów wybierane były osoby fizyczne, reprezentujące dany podmiot. W 

perspektywie finansowej 2021-2027, w myśl rozwiązań unijnych, stroną dialogu nie może 

być osoba fizyczna, planuje się zatem rezygnację z wyboru konkretnych przedstawicieli 

organizacji pozarządowych do składu KM na rzecz wyboru podmiotów – organizacji 

pozarządowych. Rozwiązanie to należy ocenić pozytywnie, gdyż to właśnie wybierane 

organizacje a nie osoby powinny reprezentować swoje środowiska. Dodatkowo zmiana ta 

niesie potencjalne ułatwienia w przypadku konieczności zastąpienia jednego członka KM 

inną osobą, bez konieczności zmiany podmiotu reprezentowanego w Komitecie. Aktualnie w 

przypadku wygaśnięcia mandatu członka KM, RDPP/ WRDPP wskazuje kandydata do objęcia 

tego miejsca spośród pozostałych niewybranych kandydatów ubiegających się o dane 

miejsce w Komitecie. 

REKOMENDACJA: W świetle wyników badania, wskazujących, iż kluczowym elementem 

działalności członka KM, poza samymi posiedzeniami Komitetu, jest prowadzenie konsultacji 

oraz realizacja działań informacyjnych i promocyjnych w swoim środowisku, warto, poza 

kryteriami odnoszącymi się do osoby, która będzie wskazana przez organizację jako jej 

reprezentant, sformułować także oczekiwania wobec organizacji, która kandyduje. Okazuje 

się bowiem, iż w podejmowaniu tych działań barierą może być brak wypracowanych 

ścieżek komunikacji, niedostateczne sieciowanie etc., czyli te elementy, które świadczą o 

potencjale nie tyle osoby kandydującej, co organizacji, którą reprezentuje. 

REKOMENDACJA: Dodatkowo, w celu zapewnienia wysokich standardów niezależności 

oraz transparentności działania kandydujących organizacji pozarządowych, wśród 

wymogów wobec nich, powinno uwzględnić się warunki: 
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 Niezależność od administracji i ugrupowań politycznych (np. brak we władzach 

organizacji przedstawicieli administracji rządowej lub samorządowej szczebla 

kierowniczego, a także funkcjonariuszy partii politycznych, tj. osób pełniących funkcje 

publiczne z ramienia partii (radny, poseł, wójt, prezydent etc.) lub zatrudnionych w 

strukturach partii), 

 Standardy działania opierające się o transparentność działania, m.in. kolegialne 

mechanizmy zarządzania organizacją, kadencyjność i wybieralność władz, 

publikowanie na stronie lub udostępnianie na życzenie rocznych sprawozdań z 

działalności (w tym finansowych). 

Jak wynika z opracowania OFOP z 2015 roku, jakość i skuteczność naborów 

przeprowadzonych w poszczególnych regionach była różna i w dużej części programów nie 

udało się zapewnić właściwej reprezentacji środowisk kluczowych dla obszarów wsparcia 

w danym programie operacyjnym. Różnice dotyczyły liczby kandydatów – np. w 

województwie lubelskim na 6 miejsc zgłoszono 22 kandydatów, podczas gdy w 

województwie opolskim na 9 miejsc takich zgłoszeń było tylko 11, a w województwie śląskim 

na 6 miejsc – tylko 7 kandydatów. Zainteresowanie poszczególnymi obszarami 

tematycznymi, jakie miały spełnić kandydujące organizacje, było różne. W dużej części 

regionów (w sumie w 12) nie zgłoszono kandydatów na wszystkie dostępne miejsca – np. w 

kujawsko-pomorskim z 5 dostępnych tylko 3 miały chętnych, w opolskim zapełniono 4 

miejsca na 9, warmińsko-mazurskim 2 na 4. Z drugiej strony były takie dziedziny, które 

cieszyły się większym zainteresowaniem – maksymalna liczba zgłoszeń na 1 miejsce wahała 

się w poszczególnych regionach od 3 do 8.  

Również zainteresowanie głosowaniem na kandydatów było bardzo zróżnicowane – liczba 

głosujących organizacji wyniosła średnio 430, ale, podczas gdy w województwie lubelskim 

było to ponad 1800, a w małopolskim 1300, to w województwie śląskim, 

zachodniopomorskim, opolskim liczba głosujących nie przekroczyła 100.  
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Wykres 7 Liczba organizacji głosujących w 2015 roku w wyborach organizacji pozarządowych 

do Komitetów Monitorujących RPO  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Organizacje pozarządowe w procesie 

programowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wnioski i 

rekomendacje z raportów regionalnych, OFOP, 2015 

Przyczyny tak dużych różnic pomiędzy skutecznością wyborów w poszczególnych regionach 

mogły wynikać z różnych przyczyn, m.in. niedostatecznej jakości procesu wyborów, lub z 

niskiego potencjału organizacji środowisk. Raport OFOP wskazuje, że przyczyny rzeczywiście 

mogły leżeć po stronie organizacji wyborów – wskazano liczne niedociągnięcia po stronie 

organizatorów, które mogły wpływać na niedostateczne zainteresowanie zgłaszaniem 

kandydatów oraz udziałem w głosowaniu. Szczegóły opisano w kolejnym punkcie.  

Jeśli chodzi o potencjał środowiska organizacji pozarządowych, to biorąc pod uwagę liczbę 

podmiotów działających w regionach w poszczególnych rodzajach działalności – 

odpowiadających obszarom wsparcia RPO, nie powinno to stanowić bariery. Poniżej 

przedstawiono liczbę organizacji pozarządowych działających w dziedzinach, które są 

wspierane w ramach RPO, lub będą istotne w okresie programowania 2021-2027 (np. w 

obszarze Włączenie społeczne, w tym integracja imigrantów). Pokazano również liczbę 

federacji i związków stowarzyszeń, które są odrębną kategorią wybieraną do KM.  

Tabela 4 Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działania w danych obszarach 

 

Kultura, 
sztuka, 
tradycja 

Edukacja, 
wychowa
nie 

Ochrona 
zdrowia 

Usługi 
socjalne, 
pomoc 
społeczna 

Ratownic
two, 
bezpiecze
ństwo 

Rozwój 
lokalny Ekologia 

Rynek 
pracy, 
aktywizac
ja zawod. 

Działania 
na rzecz 
uchodźcó
w, 
migrantó
w 

Federacje 
związki 
stowarzys
zeń 

Dolnośląskie 1 299 754 747 672 1 030 1 116 282 432 8 53 

Kujawsko-pomorskie 671 405 389 386 1 060 579 163 210 4 32 

Lubelskie 719 490 394 360 1 897 767 131 286 3 27 

1829 

1349 

978 

405 384 355 
249 177 155 134 114 107 86 79 56 
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Kultura, 
sztuka, 
tradycja 

Edukacja, 
wychowa
nie 

Ochrona 
zdrowia 

Usługi 
socjalne, 
pomoc 
społeczna 

Ratownic
two, 
bezpiecze
ństwo 

Rozwój 
lokalny Ekologia 

Rynek 
pracy, 
aktywizac
ja zawod. 

Działania 
na rzecz 
uchodźcó
w, 
migrantó
w 

Federacje 
związki 
stowarzys
zeń 

Lubuskie 404 252 233 201 447 365 81 173 0 15 

Łódzkie 807 550 521 449 1 635 733 175 314 7 31 

Małopolskie 1 561 871 656 610 1 599 1 136 272 384 10 61 

Mazowieckie 3 003 1 892 1 596 1 350 2 555 1 920 713 840 62 140 

Opolskie 306 212 170 143 638 455 82 130 0 13 

Podkarpackie 713 517 344 358 1 430 873 141 258 4 23 

Podlaskie 392 258 241 187 798 331 87 170 7 12 

Pomorskie 963 619 582 547 945 798 224 268 6 31 

Śląskie 1 346 803 899 814 1 284 927 328 440 11 51 

Świętokrzyskie 332 271 224 215 980 566 69 151 2 22 

Warmińsko-
mazurskie 

494 372 293 314 706 671 138 273 1 34 

Wielkopolskie 1 347 828 678 666 2 071 1 021 307 468 6 48 

Zachodniopomorskie 618 410 375 335 632 659 178 226 3 26 

SUMA 14 975 9 504 8 342 7 607 19 707 12 917 3 371 5 023 134 619 

Źródło: na podstawie danych z portali ngo.pl  

Powyższe dane wskazują na wysoki potencjał środowiska organizacji pozarządowych we 

wszystkich kluczowych obszarach wsparcia. W tym kontekście należy ocenić, iż sposób 

wyboru organizacji do Komitetów Monitorujących z wykorzystaniem otwartych wyborów 

w środowisku jest właściwym rozwiązaniem i zapewnia właściwą reprezentację tego 

środowiska w KM. Jednocześnie konieczne jest wdrożenie usprawnień w zakresie organizacji 

wyborów, co omówiono poniżej.  

Ocena ordynacji wyborczej określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji 

pozarządowych na członków KM 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do KM 

oraz przeprowadzania wyborów przez RDPP powodują, że proces ten trwa powyżej 10 

tygodni. Z jednej strony może wydawać się, że jest to zbyt długo, ale należy pamiętać, iż jest 

to procedura kilkuetapowa: najpierw ogłaszany jest nabór kandydatów, a następnie 

głosowanie nad kandydatami, którzy spełnili kryteria naboru.  

Poza wymaganiami stawianymi kandydatom na członków KM, jakości i demokratyczności 

procesu rekrutacji sprzyjają warunki: uzyskania przez kandydata poparcia co najmniej 10 

organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu 

lub co najmniej jednej federacji, a także otwarte głosowanie na kandydatów. Procedura 

przewiduje możliwość złożenia protestów na etapie tworzenia list kandydatów, jak też po 

opublikowaniu wyników głosowania.  
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Jak wynika z raportu OFOP z 2015 roku73, nie we wszystkich programach zastosowano się do 

wypracowanej przez RDPP ordynacji wyborczej, a także stosowano rozwiązania, które miały 

wpływ na obniżone zainteresowanie wyborami. W trakcie wyborów pojawiły się następujące 

uchybienia i niedoskonałości: 

 Brak opublikowanej ordynacji wyborczej, 

 Niedostateczna informacja o znaczeniu wyborów, roli organizacji pozarządowych i 

RDPP w tym procesie,  

 Niedostateczna informacja o komitecie monitorującym (jego zadaniach, 

kompetencjach, założeniach składu), 

 Trudny, sformalizowany język komunikatów o KM i wyborach, 

 Ograniczona liczba sposobów i kanałów komunikacji, np. brak upowszechnienia 

poprzez newsletter obsługiwany przez WRDPP czy portal www.ngo.pl,  

 Nieprzyjazna forma dokumentów np. przesyłanie/ publikowanie listy kandydatów w 

formie skanu, niemożliwego do przeszukiwania i edycji,  

 Brak publikowanych zgłoszonych protestów oraz odniesienia komisji do protestów,  

 Brak możliwości składania protestów na poszczególnych etapach wyborów,  

 Brak w formularzu zgłoszenia miejsca na przedstawienie sylwetki kandydata i 

reprezentowanej organizacji,  

 Możliwość zgłoszenia kandydata oraz możliwość oddania głosu jedynie w formie 

papierowej – złożone osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej,  

 Brak uzasadnienia przez WRDPP decyzji w zakresie rekomendowania przedstawicieli 

NGO w obszarach, na które nie zgłoszono żadnego kandydata, 

REKOMENDACJA: Ordynacja wyborcza określająca zasady wyboru organizacji 

pozarządowych do komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy na lata 

2021-2027 powinna w większym stopniu wykorzystywać możliwości elektronicznej 

wymiany dokumentów oraz głosowania w formie zdalnej, za pośrednictwem 

odpowiedniego oprogramowania/ systemów do głosowania.  

Wskazany jest też udział organizacji strażniczych w monitorowaniu wyborów w 

poszczególnych regionach.  

Zgodnie z ordynacją wyborczą określającą zasady wyboru przedstawicieli organizacji 

pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy 

operacyjne na lata 2014-2020, w przypadku wygaśnięcia mandatu członka komitetu, Rada 

Działalności Pożytku Publicznego wskaże spośród pozostałych niewybranych kandydatów 

ubiegających się o dane miejsce w komitecie, kandydata do objęcia tego miejsca74. Z kolei 

                                                      
73

 Organizacje pozarządowe w procesie programowania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-
2020 – wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 
2015. 
74

 Ordynacja wyborcza określająca zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków 
komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020, Załącznik nr 1 do 
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Wytyczne w zakresie KM pozostawiają kwestię włączenia nowych podmiotów w miejsce 

wygaśniętego mandatu, do decyzji IZ: w przypadku wygaśnięcia członkostwa przedstawiciela 

organizacji pozarządowych, w sytuacji, gdy IZ chce, aby dany rodzaj organizacji 

pozarządowych nadal był reprezentowany w składzie KM lub był reprezentowany w składzie 

KM w takiej samej liczbie, konieczne jest zwrócenie się do RDPP lub WRDPP o 

zarekomendowanie do składu KM nowych przedstawicieli. Jak wynika z wywiadów 

pogłębionych, w co najmniej jednym przypadku (RPO) pojawiła się sytuacja, że IZ po 

usunięciu ze składu KM członka łamiącego regulamin Komitetu, nie zgłosiła tej informacji do 

WRDPP. Zdaniem przedstawicieli KM, sytuacja ta nie została z nimi skonsultowana, a 

pobudki IZ nie były jasne. REKOMENDACJA: Rekomenduje się, aby w przypadku rezygnacji 

organizacji z członkostwa w KM, IZ zgłaszała tę informację niezwłocznie do RDPP/WRDPP 

w celu wskazania nowej organizacji spośród pozostałych niewybranych organizacji 

ubiegających się o dane miejsce w Komitecie.  

Dodatkowo, zdaniem ekspertów uczestniczących w panelu ekspertów, wygaśnięcie mandatu 

członka Komitetu nie powinno oznaczać automatycznego wygaśnięcia mandatu zastępcy 

członka Komitetu (tak, jak aktualnie jest to zapisane w ordynacji wyborczej). W praktyce 

prowadzi to bowiem do sytuacji, kiedy członek KM, mimo iż przestaje angażować się w prace 

KM (np. ze względu na zmianę sytuacji życiowej lub zawodowej), nie rezygnuje z mandatu 

członka tylko dlatego, aby mandatu nie utracił jego zastępca – aktywnie udzielający się w 

KM. Biorąc pod uwagę planowaną zmianę w okresie programowania 2021-2027, zakładającą 

odejście od wybierania osób fizycznych na rzecz wyboru organizacji pozarządowej, problem 

ten nie jest już aktualny.  

REKOMENDACJA: Podsumowując wyniki badania w obszarze rekrutacji do KM organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, wskazać należy, iż sposób wyboru organizacji powinien być 

nadal ustalany przez aktualną RDPP/WRDPP, w ramach której wskazane jest jednak 

wyłonienie dedykowanej grupy (mającej funkcję komitetu wybierającego organizacje) 

reprezentującej organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Grupa ta powinna być 

zobowiązana do zorganizowania wyborów w środowisku organizacji społecznych. Zasady 

wyboru powinny być jawne i upublicznione. Ponieważ RDPP oraz WRDPP stanowią organ 

doradczy ministra /marszałka, a nie są faktyczną reprezentacją organizacji pozarządowych, 

ich rola powinna zostać ograniczona do roli organizatora procesu wyborów, ale bez 

możliwości wpływu na ich ostateczny wynik, poza sytuacjami przewidzianymi w ordynacji 

wyborczej. 

Obserwatorzy 

Istotnymi partnerami w KM są obserwatorzy. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie KM IZ 

zapewnia, że obserwator w KM ma prawo uczestnictwa w obradach KM oraz prawo 

                                                                                                                                                                      
uchwały nr 86 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany ordynacji 
wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów 
monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020.  
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zabierania głosu i wyrażania opinii w każdej ze spraw będących przedmiotem obrad. W 

praktyce, jak wynika z wywiadów pogłębionych z członkami KM, sposób organizacji prac i 

kultura pracy na posiedzeniach nie zawsze sprzyja aktywności obserwatorów. Jako dobrą 

praktykę wskazywano posiedzenia KM i grupy roboczej przy KM PO WER, gdzie głosy 

obserwatorów są wysłuchiwane i uwzględniane w miarę możliwości. Z kolei przykładem 

negatywnym jest sposób organizacji posiedzeń w jednym z RPO, gdzie obserwatorzy byli 

fizycznie odgrodzeni od członków KM, gdyż w sali posiedzeń był jeden stół, przy którym 

zasiadali członkowie i zastępcy, a miejsca dla obserwatorów były z boku sali. Nie stanowiło to 

zachęty do dyskusji. Jednak, jak wynika z panelu ekspertów, nie ma potrzeby dodatkowego 

wzmacniania i promowania roli obserwatorów w Komitetach, a zakres ich praw został 

określony prawidłowo w Wytycznych w zakresie KM. Wskazana jest natomiast taka 

organizacja prac KM, aby mogli bez przeszkód te prawa realizować.  

5.3 Aktywność członków Komitetów Monitorujących 

Wprowadzenie 

Analiza aktywności członków KM reprezentujących partnerów może dotyczyć dwóch 

obszarów aktywności – podczas posiedzeń Komitetów, a także, co z punktu widzenia 

realizacji zasady partnerstwa wydaje się nawet ważniejsze, poza posiedzeniami – poprzez 

współpracę z innymi członkami KM, a także ze środowiskiem, które reprezentują. Zgodnie z 

Wytycznymi, w zakres praw i obowiązków członka Komitetu wchodzą m.in. takie działania, 

jak:  

 prawo do głosu oraz do dyskusji, a także obowiązek aktywnego uczestniczenia w 

posiedzeniach Komitetu i głosowaniach oraz zapoznawanie się z dokumentami 

przesyłanymi przez Sekretariat komitetu 

 konsultowanie się z reprezentowanymi środowiskami oraz przedstawianie stanowisk i 

opinii środowisk, które reprezentują i przekazywanie ww. środowiskom informacji 

zwrotnej o postępie wdrażania PO WER; 

 uczestnictwo i przewodnictwo w grupach roboczych, a także wnioskowanie o 

powołanie grupy roboczej, 

 wnioskowania o udzielenie w formie pisemnej (np. poprzez pocztę e-mail) informacji 

związanych z zagadnieniami rozpatrywanymi przez Komitet określając w uzgodnieniu 

z Sekretariatem Komitetu termin jej udzielenia; 

 wnioskowanie o zlecenie ekspertyz realizowanych na potrzeby Komitetu lub jego 

grup roboczych, 

 wnioskowanie o przeprowadzenie weryfikacji stopnia realizacji wybranych 

rekomendacji pochodzących z badań ewaluacyjnych. 

Dodatkowo członkowie KM mają prawo do wnioskowania o organizację szkoleń oraz zlecania 

ekspertyz za pośrednictwem sekretariatu KM, a także otrzymania środków finansowych na 
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udział w szkoleniach i zlecanie ekspertyz uznanych (przez Przewodniczącego Komitetu) za 

niezbędne do właściwego wykonywania funkcji członka KM/ zastępcy. Te jednak kwestie 

zostały opisane w rozdziale 7 Formy wsparcia partnerów w programach krajowych i 

regionalnych. 

Analiza obecności i zabierania głosu na posiedzeniach 

Pod względem oceny aktywności podczas posiedzeń możemy oprzeć się na obiektywnych 

danych – listach obecności oraz protokołach z posiedzeń, w których, zgodnie z Wytycznymi, 

odnotowuje się (w zależności od programu w mniej lub bardziej szczegółowy sposób) 

zaprezentowane stanowiska i opinie (ze wskazaniem osób je przedstawiających i 

podmiotów, które te osoby reprezentują). W przypadku pozostałych aktywności, poza 

posiedzeniami i np. w grupach roboczych (ich działalność została słabo udokumentowana w 

protokołach i listach obecności), możemy oprzeć się wyłącznie na deklaracjach.  

Analiza obecności została przeprowadzona na poziomie podmiotów, reprezentowanych w 

składzie KM, a nie na poziomie poszczególnych osób, tj. członków KM i ich zastępców. 

Według zebranych informacji, przedstawiciele poszczególnych instytucji byli obecni średnio 

na 64% posiedzeń. Grupą, która brała udział w średnio najwyższym odsetku posiedzeń byli 

partnerzy spoza administracji, których przedstawiciele uczestniczyli w 67% spotkań. 

Reprezentanci strony samorządowej obecni byli na 65% a strony rządowej na 60% 

posiedzeń. Widać wyraźne zróżnicowanie między typami programów – np. strona rządowa 

miała wyższą frekwencję na posiedzeniach KM programów zarządzanych z poziomu 

centralnego (KPO, PROW, PO RYBY, INTERREG), a niższą w przypadku RPO. Partnerzy spoza 

administracji również częściej byli obecni na posiedzeniach krajowych programów.  

Wykres 8 Średni odsetek posiedzeń, na których obecni byli przedstawiciele poszczególnych 

typów instytucji 

 

Źródło: Analiza protokołów z posiedzeń KM i list obecności. 
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Analizując grupę partnerów spoza administracji w podziale na cztery grupy – widać, że 

najwyższą frekwencją charakteryzują się organizacje środowiska naukowego (74%) oraz 

partnerzy społeczni (70%).  

Wykres 9 Średni odsetek posiedzeń, na których obecni byli przedstawiciele poszczególnych 

typów partnerów spoza administracji 

 

Źródło: Analiza protokołów z posiedzeń KM i list obecności. 

Średnio każdy członek KM zabierał głos na 20% posiedzeń75. Jako względnie najwyższą 

należy uznać aktywność strony samorządowej, której przedstawiciele wypowiadali się 

średnio na co czwartym posiedzeniu, będąc tak samo aktywnymi na KM RPO, jak też innych 

programów. Strona rządowa i partnerzy spoza administracji byli aktywni na podobnym 

poziomie (17%), przy czym w przypadku strony rządowej widać wyraźną różnicę na korzyść 

wyższej aktywności podczas posiedzeń KM programów zarządzanych na poziomie krajowym 

niż w RPO.  

                                                      
75

 Analizę przeprowadzono na poziomie podmiotów należących do KM, a nie osób, tj. członków KM/ zastępców. 
Ze względu na różny stopień szczegółowości protokołowania w zależności od Programu (i protokolanta), 
przyjęto, że aktywność została odnotowana, jeśli reprezentant danego podmiotu przynajmniej raz zabrał głos 
podczas posiedzenia. W przypadku, gdy analizowany podmiot nie był reprezentowany na danym posiedzeniu 
został on zaklasyfikowany jako brak zabrania głosu. Podstawą procentowania były więc wszystkie posiedzenia, 
na których podmiot teoretycznie powinien uczestniczyć. 
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Wykres 10 Średni odsetek posiedzeń, na których głos zabierali przedstawiciele 

poszczególnych typów instytucji 

 

Źródło: Analiza protokołów z posiedzeń KM i list obecności. 

Warto zaznaczyć, iż reprezentanci niemal co trzeciego podmiotu strony rządowej (29%) 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.  

W grupie partnerów spoza administracji podobnie aktywni byli przedstawiciele organizacji 

środowiska naukowego, partnerów społecznych oraz gospodarczych – ich reprezentanci 

średnio zabierali głos na 17%-19% posiedzeń. W przypadku tych podmiotów widać wyraźne 

różnice między RPO a pozostałymi programami, co może wynikać z wysokiej „specjalizacji” 

programów oraz zbieżnego z nią profilu podmiotów. Względnie najmniej aktywni byli 

reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego (14% posiedzeń).  

Wykres 11 Średni odsetek posiedzeń, na których głos zabierali przedstawiciele 

poszczególnych typów partnerów spoza administracji 

 

Źródło: Analiza protokołów z posiedzeń KM i list obecności. 
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W grupie członków spoza administracji najbardziej aktywni pozostawali przedstawiciele 

uczelni (reprezentanci 19% tych instytucji nie zabrali głosu na żadnym posiedzeniu). Wśród 

partnerów społecznych oraz przedstawicieli instytucji reprezentujących społeczeństwo 

obywatelskie było to 30%, a partnerów gospodarczych 28%. 

Aktywność zależy od kwestii osobowościowych, ale też tematyki dyskusji. Zdaniem 

rozmówców – przedstawicieli IZ oraz KM, najbardziej aktywni są przedstawiciele środowisk, 

które działają w obszarach bezpośrednio wspieranych ze środków programu. Najtrudniej w 

roli członka KM odnaleźć się tym, którzy reprezentują kwestie horyzontalne. 

Niska aktywność członków i niedostateczna frekwencja była barierą dla skutecznej 

działalności KM. Jak wynika z wywiadów pogłębionych, obniżało to potencjał, jaki ma 

Komitet jako strategiczne ciało doradczo-monitorujące na poziomie programu. Zdarzały się 

też sytuacje, w których konieczne było podjęcie działań zaradczych, aby KM mógł skutecznie 

wykonywać swoje statutowe zadania. Np. w PO PW, ze względu na słabą aktywność 

członków KM, w roku 2018 wprowadzono zmianę kworum. Komitet podejmuje uchwały pod 

warunkiem udziału w głosowaniu ⅓ członków/zastępców członków pisemnie upoważnionych 

przedstawicieli Komitetu, a nie jak dotychczas ½. Zmiana ta wynikała z utrzymujących się 

trudności w wyegzekwowaniu od potwierdzających obecność ich rzeczywiste przybycie.  

Podsumowując powyższe dane, a także powołując się na wypowiedzi IZ i członków KM w 

wywiadach pogłębionych oraz ekspertów podczas panelu, niedostateczna aktywność 

członków jest problemem, którego rozwiązanie musi być wielokierunkowe i dotyczyć 

powinno m.in. właściwej rekrutacji osób, wzmocnienia roli KM jako ciała mającego 

rzeczywisty wpływ na kształt programu, wzmocnienia kompetencji członków KM i ich 

zastępców oraz wsparcia eksperckiego, a także weryfikacji aktywności członków i 

egzekwowania zadań, jakie nakłada na nich regulamin.  

Zaangażowanie w prace KM – podejmowane działania 

Wyniki badania aktywności w postaci zabierania głosu podczas posiedzeń nie wydają się 

optymistyczne. Z drugiej strony należy pamiętać, że posiedzenia KM nie oddają całej pracy, 

jaką wykonują członkowie Komitetów / zastępcy.  
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Wykres 12 Deklarowane zaangażowanie w prace KM  

 

Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM/ zastępców, n=208; nie pokazano odpowiedzi 

„Nie wiem, trudno powiedzieć” oraz „Nie dotyczy, ta odpowiedź nie pasuje do działalności 

KM”. 

Najwyższa jest aktywność pod względem wymienionych wśród obowiązków członka KM/ 

zastępcy działań, takich jak podejmowanie decyzji poprzez przyjęcie uchwał oraz 

analizowanie dokumentów przekazywanych członkom KM przed posiedzeniami. Najniżej 

respondenci ocenili swoją aktywność w takich obszarach, które wymagają indywidualnych 

akcji, tj. zgłaszania wniosków, zabierania głosu podczas posiedzeń, a także zgłaszania uwag 

do konsultowanych dokumentów. Co czwarty respondent bardzo wysoko ocenił swoją 

aktywność w postaci promowania programu w swoim środowisku. 

Widać wyraźne różnice pod względem podejmowanych działań przez partnerów różnego 

typu. Poniżej przedstawiono wybrane zagadnienia w tym ujęciu. 
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Wykres 13 Deklarowane zaangażowanie w prace KM – w zależności od typu 

reprezentowanego podmiotu 
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Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM/ zastępców, n=208; nie pokazano odpowiedzi 

„Nie wiem, trudno powiedzieć” oraz „Nie dotyczy, ta odpowiedź nie pasuje do działalności 

KM”. 

Pod względem zaangażowania w analizę dokumentów przekazywanych członkom KM przed 

posiedzeniami zwraca uwagę wyższy niż w pozostałych grupach odsetek organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego (17%), które robią to tylko „czasami”, a 2% „rzadko”. Jak 

wynika z wywiadów pogłębionych, główną przyczyną jest brak czasu i obciążenie innymi 

zadaniami, w tym zawodowymi – poza podmiotem reprezentowanym w KM.  

Wysoka jest aktywność podmiotów pod względem promowania programu w swoim 

środowisku, szczególnie wśród samorządów (39% deklaruje, że robi to zawsze), partnerów 
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gospodarczych (33%) oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego (24%). Wśród 

partnerów społecznych odsetek jest znacznie niższy (jedynie 12% wskazuje, że „zawsze” 

promuje program w swoim środowisku). Nadal też wśród wszystkich grup wysoki jest 

odsetek tych, którzy robią to tylko „czasami” – 25% wśród partnerów społecznych, 24% 

wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego (dodatkowo 2% robi to „rzadko”) i 13% 

partnerów gospodarczych.  

Zróżnicowana jest aktywność poszczególnych badanych grup, jeśli chodzi o zabieranie głosu. 

Jako najmniej aktywnych oceniają siebie przedstawiciele organizacji środowiska naukowego 

– 43% wskazało, że głos zabierało rzadko, oraz partnerów społecznych (38%). Najczęściej na 

taką aktywność wskazują przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów 

gospodarczych – co trzeci uważa, że robi to często, bardzo często lub zawsze. Wyniki te nie 

znajdują potwierdzenia w analizie aktywności na podstawie protokołów z posiedzeń KM, 

które wskazują na niższą niż przeciętna aktywność organizacji pozarządowych podczas 

posiedzeń Komitetów. Warto jednak zauważyć, iż „zabieranie głosu” dotyczyć może nie tylko 

samych spotkań KM, ale też np. grup roboczych. Na tym polu aktywność organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego jest stosunkowo wysoka – co czwarty badany angażuje się w 

prace GR „zawsze” lub „bardzo często”. Wśród partnerów społecznych jest to 19%, 

gospodarczych 13% a JST 16%. Wśród przedstawicieli uczelni ani jedna osoba nie wskazała, 

że angażuje się „zawsze” lub „bardzo często” w działania grup roboczych.  

Dla równowagi dla przedstawionych wyżej samoocen, poniżej pokazano opinie 

respondentów – przedstawicieli poszczególnych grup, na temat aktywności poszczególnych 

typów podmiotów reprezentowanych w KM. 

Ogólna ocena poszczególnych grup członków KM potwierdza najniższą aktywność 

przedstawicieli organizacji środowiska naukowego (w sumie 55% respondentów ocenia ją 

wysoko). Natomiast opinie ogółu respondentów nie wskazują, aby postrzegali oni 

przedstawicieli organizacji pozarządowych jako szczególnie aktywnych – odsetek ocen 

„zdecydowanie się zgadzam” i „raczej się zgadzam” ze stwierdzeniem o wysokiej ocenie 

aktywności wynosi 71% i jest zbliżony do oceny partnerów społeczno-gospodarczych (70%) i 

niższy od oceny strony samorządowej (75%).  
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Wykres 14 Opinie na temat aktywności różnych grup reprezentowanych w KM – w zależności 

od typu reprezentowanego podmiotu 

 

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

odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” i „raczej się zgadzam”. 

Zróżnicowanie ocen pokazuje, że oczekiwania poszczególnych grup co do funkcji członków 

KM są różne.  

Warto podkreślić, iż sposób organizacji prac Komitetów, a także samych posiedzeń jest 

oceniany przez członków KM jako zadowalający, choć można zidentyfikować czynniki, które, 

choć w umiarkowany sposób, ograniczają aktywność członków KM.  

Wykres 15 Średnie oceny aspektów związanych z organizacją pracy KM 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM/ zastępców, n=208; pokazano średnie; skala 

1-5, gdzie 1- Bardzo niska ocena, 2- Niska ocena, 3- Zadowalająca ocena, 4- Dobra ocena, 5 - 

Bardzo dobra ocena 
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Zarówno wyniki ankiet wypełnianych przez członków KM po posiedzeniach, co jest 

praktykowane w części programów, jak też badanie ankietowe, przeprowadzone na potrzeby 

niniejszej ewaluacji, pokazuje, że członkowie KM wysoko oceniają takie elementy, jak 

współpraca z Sekretariatem, jakość przekazywanych materiałów, lokalizacja oraz 

organizacja posiedzeń. Niżej oceniane są natomiast takie elementy, jak zbyt krótki czas na 

opiniowanie, konsultowanie i ocenę przesłanych materiałów (szczególnie w oczach 

przedstawicieli partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego), 

przeładowanie agendy posiedzeń, zbyt późne (czasem dopiero na posiedzeniach) 

otrzymywanie informacji o uwagach do analizowanych dokumentów.  

Wykres 16 Średnie oceny aspektów związanych z organizacją pracy KM 

Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM/ zastępców, n=208; Odpowiedź na pytanie: 

Proszę wskazać, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami na temat 

funkcjonowania KM. Zsumowano odpowiedzi „Zdecydowanie się zgadzam” i „Raczej się 

zgadzam” (ocena pozytywna) oraz „Raczej się nie zgadzam” i „Zdecydowanie się nie 

zgadzam” (ocena negatywna).  

Członkowie KM wysoko oceniają możliwości podejmowania dyskusji i wymiany opinii 

podczas prac KM, co potwierdza, że generalnie organizacja posiedzeń i grup roboczych jest 
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właściwa. Jednocześnie jednak niepokojąco niska jest ocena komunikacji między członkami 

KM oraz dość wysoki odsetek wskazań „nie wiem, trudno powiedzieć”, który wskazuje na to, 

że część członków KM w ogóle w tej komunikacji nie uczestniczy. Dodatkowo jedynie co 

czwarty członek KM pozostawał regularnie w kontakcie roboczym z innymi członkami KM 

również poza posiedzeniami KM, a 16% nie komunikowało się z innymi w ogóle. Pokazuje to 

wyraźnie, że główna działalność Komitetu polega na indywidualnej pracy członków KM nad 

dokumentami oraz dyskusjach w trakcie posiedzeń. Do dobrych praktyk można zaliczyć 

pojedyncze wskazania respondentów dotyczące kontaktów roboczych z wybranymi 

członkami KM w celu wypracowania wspólnych uwag do analizowanych dokumentów.  

Wykres 17 Ocena pozostawania członków KM w kontakcie roboczym z innymi członkami KM 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM/ zastępców, n=208; Odpowiedź na pytanie: 

Czy pozostaje (pozostawał/a dotychczas) Pan/i w kontakcie roboczym z innymi członkami 

KM, również poza posiedzeniami KM? 

Z wypowiedzi członków KM oraz IZ wynika, że najbardziej aktywni partnerzy pozostają 

przy omawianiu kwestii bezpośrednio wpływających na możliwość pozyskania wsparcia 

przez wnioskodawców z danych środowisk. Najwięcej zatem postulatów i uwag pada przy 

tworzeniu i aktualizacji kryteriów wyboru oraz zasad wsparcia (typów projektów, typów 

beneficjentów, założeń konkursowych), a także realokacji w programie. Dużo mniejszym 

zainteresowaniem (nieduża dyskusja, mała liczba głosów, uwag) cieszą się np. 

przedstawianie sprawozdań z realizacji programu, przedstawianie Planu Ewaluacji, zmiany 

Regulaminu KM, wyniki badań ewaluacyjnych. 

Rozmówcy wskazują też, że najwyższa aktywność była w pierwszych latach wdrażania 

programów, co należy ocenić dobrze, bo właśnie wtedy zapadały kluczowe decyzje dla 

wdrażania interwencji. Wtedy też powstawały grupy robocze, na forum których przenoszono 

dużą część dyskusji. W kolejnych latach aktywność była coraz mniejsza, bo i prace polegały 

już bardziej na aktualizacji/ doprecyzowaniu konkretnych zapisów w dokumentach. 
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Jak pokazują wyniki badania, fakt powierzenia roli członka KM i nadania mu określonych 

uprawnień związanych z udziałem w procesach zarządzania i wdrażania programu, nie daje 

gwarancji efektywnej realizacji powierzonych mu zadań. Zgodnie z kryteriami rekrutacji, 

podmioty powinny delegować do współpracy partnerskiej osoby, które posiadają 

odpowiednie predyspozycje do pełnienia funkcji i będą równocześnie wzbudzać zaufanie i 

szacunek innych partnerów. Jednocześnie, ze względu na problem niedostatecznej 

aktywności członków KM, warto jest wzmocnić mechanizmy weryfikacji ich aktywności. W 

badaniu zidentyfikowano przypadki, kiedy IZ widząc ten problem, zwróciła się poprzez 

Sekretariat KM do organizacji pozarządowych delegujących członków Komitetu o analizę i 

przesłanie informacji zwrotnej wyjaśniającej przyczyny niskiej frekwencji swoich 

przedstawicieli. Zdaniem uczestników panelu ekspertów, jest to ważne działanie. Organizacja 

delegująca swojego kandydata powinna otrzymywać informację zwrotną od Sekretariatu KM 

o ewentualnych zastrzeżeniach wobec członka KM/ zastępcy. Jednocześnie wskazują, że 

takie działania nie powinny dotyczyć wyłącznie partnerów spoza administracji, ale wszystkich 

członków KM.  

REKOMENDACJA: Do oczekiwań stawianych podczas rekrutacji podmiotom delegującym 

kandydatów do KM warto zatem dodać te związane z oceną i kontrolą swoich 

przedstawicieli w KM. Jednocześnie Sekretariaty KM powinny gromadzić informacje o 

aktywności poszczególnych członków KM i je analizować. Jak wynika z materiału 

badawczego, nie we wszystkich programach prowadzone są takie analizy.  

Nierównowaga głosów – opinie respondentów 

O ile członkowie KM pytani o osobiste doświadczenia, wskazują, że ich głos i opinie są 

traktowane jako ważne i brane pod uwagę podczas prac KM, o tyle spytani o równowagę 

głosów i opinii poszczególnych typów członków KM już nie są tak optymistyczni. W 

szczególności o braku równowagi są przekonani przedstawiciele organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego (w sumie 24%) oraz partnerów gospodarczych (20%).  
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Wykres 18 Ocena równowagi głosów i opinii w KM 

 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM/ zastępców, n=208; Odpowiedź na pytanie: 

Proszę wskazać, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami na temat 

funkcjonowania KM. 

O tym, że opinie danej grupy są niedostatecznie uwzględniane, przekonani są przede 

wszystkim przedstawiciele danej grupy, co najwyraźniej widać na przykładzie instytucji 

szkolnictwa wyższego. Aż 71% badanych w tej grupie uważa, że ich głos jest niedostatecznie 

uwzględniany, podczas odsetek wskazań respondentów z tej grupy wobec innych partnerów 

nie przekracza 30%. Wskazać można kilka przyczyn – po pierwsze, jak wynika z wywiadów 

pogłębionych, uwagi tej grupy członków mają charakter często akademicki, teoretyczny i nie 

zawsze są możliwe do uwzględnienia w realiach funduszy europejskich. Po drugie, 

zauważalna jest niska aktywność przedstawicieli uczelni na grupach roboczych, a to właśnie 

tam najczęściej następuje żywa wymiana zdań i wypracowywany jest konsensus.  
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Nawet biorąc poprawkę na te subiektywne odczucia, wyraźnie widać, iż grupami, których 

opinie są brane pod uwagę w mniejszym stopniu, niż inne, są partnerzy z sektora organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczni i gospodarczy.  

Wykres 19 Odsetek przedstawicieli różnych typów instytucji/organizacji wskazujących, opinie 

których członków KM są niedostatecznie uwzględniane 

 

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

Jak podkreślają członkowie KM oraz przedstawiciele IZ, nierównowaga głosów wśród 

członków KM w zależności od tego, jaki podmiot reprezentują, jest do pewnego stopnia 

usprawiedliwiona tym, że to administracja (w postaci IZ, IP) zarządza programem i najlepiej 

zna specyfikę i ograniczenia funduszy europejskich, podczas gdy pozostali partnerzy zgłaszają 

swoje postulaty często bez świadomości tych kwestii. 

Niemniej wysoki odsetek członków KM przekonanych o nierównowadze głosów i opinii 

skłania do postawienia wniosku o konieczności podjęcia działań zaradczych.  

Rozwiązaniem jest np. powoływanie grup roboczych, w których celem jest wypracowanie 

konsensusu. Dobrym rozwiązaniem jest też np. niedopuszczanie do sytuacji, w której kryteria 

wyboru projektów przechodzą w głosowaniu przy oporze partnerów spoza administracji. Np. 

w PO PC w takich sytuacjach dane zagadnienia „wracają” do przepracowania w grupie 

roboczej. REKOMENDACJA: W przypadku pojawienia się podczas posiedzeń istotnych 

zagadnień, co do których część członków KM zgłasza zastrzeżenia, powinny być one 

wyłączane z głosowania na posiedzeniu i przekazywane do pracy grupie roboczej, lub 

utworzonemu na potrzeby danego zagadnienia zespołowi lub grupie roboczej ad hoc. 

Decyzję o tym powinno podejmować Prezydium KM. Byłby to mechanizm pozwalający na 
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stworzenie przestrzeni na dodatkowy dialog i odroczenie w czasie decyzji w kluczowych 

sprawach, jeśli jedna strona nie jest w stanie zgodzić się na propozycję innej strony. Taki czas 

pozwoli na przygotowanie dodatkowej argumentacji i dyskusję poza forum samego KM. 

Jednocześnie takie działania powinny być stosowane w wyjątkowych sytuacjach i przy 

uwzględnieniu, czy nie wpłyną negatywnie np. na harmonogram konkursów. W pierwszej 

kolejności powinny być stosowane inne rozwiązania pozwalające na szerokie dyskutowanie 

kwestii budzących wątpliwości np. grupy robocze, spotkania poprzedzające posiedzenia KM 

(tzw. pre-meetingi), czy dwustopniowe konsultacje dokumentów, które podlegają 

głosowaniu76.  

Kluczowe jest odpowiednio wczesne przekazywanie dokumentów do prac KM, a także 

przekazywanie wszystkich dokumentów, które będą przedmiotem posiedzeń, lub są z nimi 

powiązane.  

Komunikacja ze środowiskiem, które reprezentują  

Istotną rolą członków KM poza działalnością w Komitecie, jest komunikacja ze 

środowiskiem, które reprezentują i pozyskiwanie od jego przedstawicieli informacji 

zwrotnej nt. propozycji będących przedmiotem prac komitetu. Jedynie 17% członków KM 

wskazało to jako istotny element swojej działalności w Komitecie. Większość z nich 

prowadzi konsultacje szeroko, wychodząc poza podmiot, który reprezentują (77%), 

pozostali deklarują, że informują o pracach KM i konsultują zapisy dokumentów (w tym np. 

wypracowują wspólne stanowisko akceptowane przez zarząd) wyłącznie wewnątrz swojej 

organizacji. Przeważają kontakty bezpośrednie (spotkania, prezentacje, warsztaty).  

Barierą dla współpracy z reprezentowanym środowiskiem jest rozproszenie środowiska 

organizacji pozarządowych i brak struktur organizacyjnych, jakie np. mają związki JST, czy 

związki pracodawców i pracowników. Istotne okazują się wszelkie formy integrujące 

organizacje poza działalnością KM. Przykładem może być Społeczna Grupa Pomorza, która 

działała w czasie kadencji KM 2007-2013, która poza NGO reprezentowała sektor małych 

przedsiębiorstw oraz środowiska naukowe. Była to aktywna grupa partnerów, na forum 

którego można było skonsultować kwestie związane z RPO. Grupa ta nie działa w okresie 

2014-2020, co jest negatywnie odczuwane przez członków KM reprezentujących NGO.  

Z kolei inny członek KM, reprezentujący związek JST, wskazuje, że czynnikiem sprzyjającym są 

rozbudowane struktury związku (np. komisje i grupy) oraz wypracowane ścieżki pracy i 

komunikacji (zobowiązanie członka KM do uzgodnienia stanowiska z innymi członkami swojej 

organizacji i przekazywania informacji zwrotnej).  

Eksperci uczestniczący w panelu ekspertów wskazują jednak, że współpraca i sieciowanie 

organizacji pozarządowych w kraju i regionach jest coraz lepsze, głównie za sprawą federacji 
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 Rozwiązania takie przedstawiono jako dobre praktyki w rozdziale 6.2. 
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zrzeszających te organizacje, niemniej konieczne jest wspieranie (przede wszystkim 

finansowe) członków KM w tych działaniach77.  

Grupy robocze 

Z założenia Grupy robocze mają być forum wymiany wiedzy i doświadczeń, skupiającym 

posiadających wiedzę oraz doświadczenie przedstawicieli różnych sektorów i niezależnych 

ekspertów. Mają umożliwić omówienie bądź wypracowanie szczegółowych rozwiązań 

wdrożeniowych oraz mechanizmów koordynacyjnych, jak również, o ile zajdzie taka 

potrzeba, reagowania na pojawiające się w toku realizacji programu problemy i trudności. 

Dyskutowanie specyficznych spraw w specjalistycznym gronie powinno z jednej strony 

pozytywnie wpłynąć na osiągnięcie przypisanych celów, z drugiej natomiast usprawnić 

posiedzenia KM oraz proces wdrażania i monitorowania programu. 

Jak wynika z badania, grupy robocze w bardzo różnym stopniu realizują te zadania i nie da się 

wskazać jednoznacznie przyczyn porażki czy sukcesu.  

Liczba GR oraz ich zakres tematyczny jest zróżnicowany w zależności od programu i 

zidentyfikowanego zapotrzebowania. Z analizy danych zastanych wynika, że tematyka GR 

obejmuje zarówno wybrane obszary interwencji w ramach programu, jak również kwestie 

horyzontalne. 

Wykres 20 Liczba grup roboczych przy KM poszczególnych programów 

 

Źródło: opracowanie własne 

RPDS - woj. dolnośląskie, RPKP - woj. kujawsko-pomorskie, RPLU- woj. lubelskie, RPLB - woj. 

lubuskie, RPLD - woj. łódzkie, RPMP - woj. małopolskie, RPMA - woj. mazowieckie, RPOP - 

woj. opolskie, RPPK - woj. podkarpackie, RPPD - woj. podlaskie, RPPM - woj. pomorskie, RPSL 

- woj. śląskie, RPSW - woj. świętokrzyskie, RPWM- woj. warmińsko-mazurskie, RPWP - woj. 

wielkopolskie, RPZP - woj. zachodniopomorskie. 
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 Szczegółowe rekomendacje w tym zakresie przedstawiono w rozdziale 8.3.  
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Przy najliczniejszym ze wszystkich Komitecie, tj. RPO województwa mazowieckiego (56 

członków), utworzono aż 11 grup roboczych – po jednej w zakresie monitorowania postępu 

realizacji każdej z 10 osi priorytetowych oraz grupę roboczą ds. horyzontalnych. Grupa 

robocza w tym programie ma regulaminowo ograniczony liczebnie skład – maksymalnie w 

skład grupy może wchodzić do 21 osób, w celu zapewnienia jej operacyjności i decyzyjności. 

W innych programach ograniczenie to jest np. do 10, a nawet 5 osób. W przypadku RPO woj. 

mazowieckiego wyjątek stanowi grupa robocza do spraw horyzontalnych, w skład której 

wchodzą wszyscy członkowie i zastępcy członków Komitetu. 

W dużej części programów nie utworzono grup roboczych. Zarówno IZ, jak i członkowie KM 

argumentują, iż nie było takiej potrzeby, gdyż albo formuła posiedzeń sprzyjała 

przedyskutowaniu wszystkich istotnych kwestii na forum całego KM (np. w RPO woj. 

małopolskiego rozmówcy uważają, iż dwudniowe posiedzenia dają wystarczająco dużo czasu 

na ewentualne dyskusje podczas posiedzeń i poza nimi), albo nie pojawiały się kwestie, które 

wymagałyby dodatkowego czasu na dopracowanie czy dyskusję.  

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez ewaluatora, nie funkcjonują sztywne ramy 

uczestnictwa w GR78. W składzie GR niejednokrotnie znajdują się przedstawiciele partnerów 

spoza administracji będący jednocześnie członkami KM, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w 

grupie, ale też inni eksperci spoza KM. Zidentyfikowano problemy związane z niejawnością 

powoływania członków do GR, które w wybranych regionach odbywają się bez otwartej 

informacji79. Obserwuje się również problemy z niską efektywnością grup roboczych (słaba 

aktywność grup i nieregularność posiedzeń). W tym aspekcie istotną rolę pełni właściwy 

dobór członków, gdyż grupy te mają często „branżowy” charakter. 

Wskazać można na liczne zalety grup roboczych: 

 Większa intensywność dyskusji 

Główną i powszechnie wskazywaną zaletą grup roboczych, jest możliwość dogłębnego 

przedyskutowania problematycznych kwestii, na co brakuje czasu na posiedzeniach KM. 

Grupy, jako gremia mniej liczne, dają członkom większą możliwość wypowiedzenia się i tym 

samym łatwiej jest uzyskać poparcie wśród pozostałych uczestników KM.  

 Wypracowanie konsensusu i lepsze zrozumienie założeń wsparcia 

Specyfiką grup roboczych jest to, iż celem ich działania jest wypracowanie konsensusu, co nie 

jest możliwe do wdrożenia na poziomie całego KM, na posiedzeniach którego podejmowanie 

decyzji opiera się na głosowaniu. Ponadto spotkania grup, podczas których prezentowane są 

propozycje kryteriów wyboru projektów pozwalają także na ewentualne zneutralizowanie 
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negatywnego odbioru propozycji poprzez możliwość wyjaśnienia w toku dyskusji wątpliwych 

kwestii.  

 Większe oddziaływanie na KM 

Głos grupy roboczej ma większe znaczenie na forum całego KM, niż pojedyncze głosy 

członków, w szczególności, jeśli opinie poparte są wypracowanym podczas posiedzeń GR 

argumentami i danymi. 

 Większe zaangażowanie partnerów 

Grupa robocza daje większą możliwość wykorzystania specjalistycznej wiedzy partnerów 

spoza administracji. Jak wynika z analizy składów grup roboczych, są oni zazwyczaj w 

odpowiednim stopniu reprezentowani w składach grup. 

 Oszczędność czasu na posiedzeniach KM 

Powstanie grup roboczych pozwala na przeniesienie dużej części pracy poza posiedzenia 

główne KM. Zwracali na to uwagę przedstawiciele IZ jednego z RPO, że np. dopiero 

utworzenie GR ds. kryteriów pozwoliło skrócić posiedzenia KM z 5-6 godzin do 2-3 gdyż na 

właściwym posiedzeniu KM prezentowano wypracowane na GR propozycje. 

 Możliwość zapraszania ekspertów zewnętrznych 

Zdaniem członków KM, zaletą grup roboczych jest możliwość skorzystania podczas spotkań z 

wiedzy ekspertów zewnętrznych, na co brakuje czasu podczas posiedzeń KM. Zapraszanie 

ekspertów jest często praktykowane w grupach roboczych.  

 Możliwość organizacji spotkań zdalnych 

O ile zdaniem członków KM, stacjonarne posiedzenia Komitetów nie są dobrym 

rozwiązaniem, o tyle organizacja zdalnych posiedzeń GR (przynajmniej części z nich) sprzyja 

większej aktywności członków, szczególnie spoza miasta siedziby IZ. 

Aktywność poszczególnych grup roboczych była bardzo zróżnicowana. Niektóre działają 

prężnie od początku powstania, a niektóre nie wyszły poza etap ukonstytuowania się. Nie da 

się podać jednej recepty, która zapewni wysoką aktywność i użyteczność GR, ale można 

wskazać czynniki, które temu sprzyjają. Czynnikami, od których w dużym stopniu zależy 

aktywność grupy tematycznej są: 

 Obecność aktywnych liderów – wskazują na to przykłady grup roboczych, które 

spotykają się często i są aktywne dzięki determinacji przewodniczącego GR, a także 

takie, które z braku takiego lidera nie odbyły więcej niż 1 spotkania,  

 Istnienie środowiska osób, które wzajemnie się znają i współpracują – kluczowa jest 

dobra komunikacja i współpraca między członkami, wspólny cel lub zainteresowania 

osób,  

 Znaczenie dla działalności zawodowej i zarobkowej członków – członkowie KM nie 

funkcjonują w oderwaniu od środowisk zawodowych, które reprezentują, zatem 
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zrozumiałe jest, iż pozostają bardziej aktywni w obszarach, które ich bezpośrednio 

dotyczą (np. przy omawianiu kryteriów dostępu i oceny projektów), 

 Jasny cel i zakres tematyczny działania GR – nie jest to regułą, ale aktywniejsze są 

grupy robocze utworzone wokół konkretnego obszaru tematycznego, np. obszaru 

wsparcia programu. Przykładem negatywnym może być grupa powołana w jednym z 

RPO, która miała monitorować na bieżąco, jak przebiega wdrażanie programu – jej 

działalność okazała się być niewielka, gdyż taką rolę pełni cały KM, a podczas 

posiedzeń prezentowano zawsze postępy we wdrażaniu programu, które były 

następnie dyskutowane na forum wszystkich członków.  

 Określenie listy zadań do zrealizowania – w wywiadach pogłębionych pojawiają się 

głosy wskazujące, iż część grup roboczych powstała bez wyraźnej wizji, jakimi 

kwestiami miałyby się zająć, co spowodowało brak aktywności, 

 Wsparcie organizacyjne i techniczne Sekretariatu KM – ważne okazuje się wsparcie 

Sekretariatu KM np. przy przygotowaniu informacji KM o terminach zbierania się grup 

roboczych, opracowaniu protokołów z posiedzeń GR, archiwizowanie dokumentów 

przygotowywanych na posiedzenia, wysyłka korespondencji, 

 Wsparcie ze strony IZ – może mieć stymulujący lub hamujący wpływ na grupę, np. 

dostarczając grupie dokumenty do konsultacji z odpowiednim wyprzedzeniem albo 

zbyt późno, aby podejmować szerokie dyskusje (badanie wskazuje na występowanie 

obu tych scenariuszy). Udział i rola IZ w pracach grupy również może wpływać na 

większą skuteczność i aktywność GR (choć nie jest tego gwarantem), dzięki lepszemu 

przepływowi informacji od komórek wdrożeniowych IZ nt. kierunków prac lub 

problemów / zagrożeń pojawiających się we wdrażaniu wsparcia. 

Na koniec należy podkreślić, iż brak ciągłej wysokiej aktywności grupy roboczej nie 

świadczy o jej słabym funkcjonowaniu, lub złym zarządzaniu. Przyczyną może być cykl życia 

programu – jak wynika z doświadczeń w programach, GR są aktywniejsze na wczesnym 

etapie wdrażania programu, kiedy wypracowywane są kryteria oceny projektów i zapadają 

decyzje o ostatecznych warunkach wsparcia. Później formuła grup roboczych się wyczerpuje, 

choć pojawiały się takie sytuacje, że grupa się reaktywowała np. przy omawianiu realokacji 

środków lub poszukiwaniu rozwiązań dla pojawiających się problemów wdrożeniowych (np. 

niskiego zainteresowania wnioskodawców konkursami).  

W programach rzadko decydowano się na tworzenie grup roboczych ad hoc, a przynajmniej 

trudno jest ocenić tę skalę na podstawie dostępnych informacji. Niemniej np. w PROW 

powoływano grupy zadaniowe zajmujące się bardziej szczegółowymi kwestiami będącymi 

przedmiotem obrad KM, poza funkcjonującymi grupami stałymi, mającymi bardziej 

horyzontalny charakter – ds. klimatu i środowiska, ds. RLKS, czy ds. efektywności PROW 

2014-2020.  

Dobrą praktykę można wskazać w PO WER – tu w ramach stałej grupy roboczej ds. 

efektywności PO WER, utworzono zespoły ds. usprawnień prac KM PO WER oraz ds. 
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usprawnień systemu oceny projektów, dla których wypracowano listę zagadnień do 

przepracowania na kolejnych posiedzeniach. Zespoły te przejmują w pewnym stopniu pracę 

nad kwestiami, które nie mają charakteru strategicznego, a bardziej porządkujący, np. 

ujednolicenie brzmienia kryteriów oceny. Potrzebę w podobnym duchu wyrazili np. 

członkowie KM INTERREG Polska-Saksonia. Ich zdaniem, przy KM przydałaby się grupa 

robocza po to, aby do niej przenieść sprawy techniczne, które nie wymagają dyskutowania 

i ustalania na forum całego KM, np. szczegóły rozliczania ryczałtu, kosztów uproszczonych, 

kontroli, realizacji projektów, zasad naboru. Tym może się zajmować węższa specjalistyczna 

grupa robocza i przedstawiać wyniki prac KM. Byłoby to zgodne z planowanym podejściem 

KE, aby KM był ciałem strategicznym, odpowiedzialnym za planowanie długofalowe, a nie 

szczegóły operacyjne związane z wdrażaniem.  

Analiza zasobów stron internetowych oraz dokumentów pozyskanych przez IZ wskazuje na 

potrzebę lepszego udokumentowania prac grup roboczych – w zakresie przygotowania i 

publikowania protokołów (na wzór obowiązujący w KM), publikowania efektów prac 

(wypracowanych wniosków, opinii, postulatów), a także komunikacji na zewnątrz (z 

wywiadów z IZ wynika, że często IZ nie mają wiedzy o pracach podejmowanych na grupach i 

ich efektach). REKOMENDACJA: Należy dążyć do lepszego dokumentowania działalności 

grup roboczych i upubliczniania efektów ich prac.  

Aktywność w czasie pandemii 

Pandemia miała znaczący wpływ na działanie Komitetów Monitorujących, zarówno 

negatywny, jak i pozytywny.  

W większości programów od marca do grudnia 2020 r. praca KM odbywała się w całości w 

trybie obiegowym. W pozostałych przyjmowano mieszany tryb – tj. czasem stosowano 

procedurę obiegową podejmowania decyzji, ale też organizowano zdalne posiedzenia 

Komitetu. Jedynie w województwie świętokrzyskim zorganizowano posiedzenie stacjonarne. 

W 2021 roku w większości programów wrócono do posiedzeń, choć prowadzono je głównie 

on-line.  

Tabela 5 Tryb prac KM w okresie pandemii (marzec-grudzień 2020 r.) 

Praca KM wyłącznie w 

trybie obiegowym  

PO IiŚ, PO IR, PO PC, PO PW, PO PT, RPO województw: 

lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, 

podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, 

zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, PO RYBY 

Praca KM w trybie 

mieszanym – posiedzenia 

(najczęściej zdalnie) oraz 

tryb obiegowy 

PO WER, RPO województw: dolnośląskiego, kujawsko-

pomorskiego, małopolskiego, podkarpackiego, 

świętokrzyskiego, INTERREG Polska – Saksonia, INTERREG 

Polska – Słowacja, INTERREG Południowy Bałtyk, PROW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych IZ 
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Jak wynika z wywiadów z członkami KM w programach, w których zrezygnowano z posiedzeń 

na rzecz typu obiegowego, takie rozwiązanie ocenia się negatywnie. Członkowie KM 

odczuwali brak możliwości dialogu, bezpośredniej dyskusji i komunikacji między członkami, a 

nawet wskazywali, że przejście na tryb obiegowy było „pójściem na łatwiznę” i 

nadużywaniem możliwości wykorzystania trybu korespondencyjnego, który jest przecież 

przeznaczony do sytuacji wyjątkowych. Jako kontrprzykłady podawali gremia, które nie tylko 

w pandemii spotykały się zdalnie, ale też robiły to dużo częściej niż wcześniej. Zdaniem 

rozmówców, przyszłością są posiedzenia hybrydowe – udział może być stacjonarny lub 

zdalny. Powszechna jest też opinia, że posiedzenia zdalne sprawdzą się przede wszystkim 

wtedy, gdy w agendzie posiedzenia nie ma problematycznych kwestii do omawiania, bo np. 

przedyskutowano je na grupach roboczych. REKOMENDACJA: Oczekiwaniem członków KM 

jest, aby podstawową formą pracy KM pozostały posiedzenia – realizowane w formie 

stacjonarnej, zdalnej, lub hybrydowej, pozostawiając tryb obiegowy w szczególnie 

uzasadnionych sytuacjach, z podaniem uzasadnienia dla jego zastosowania. Decyzję taką 

powinno podjąć każdorazowo prezydium Komitetu. Jednocześnie w Wytycznych w zakresie 

komitetów monitorujących na lata 2021-2027 należy wyszczególnić katalog sytuacji 

uzasadnionych, w których tryb obiegowy mógłby być stosowany (np. zmiany programu 

negocjowane z KE). Ważne jest również ustalenie odpowiedniej formy komunikacji między 

członkami do kontaktów roboczych pomiędzy posiedzeniami, tak aby wszyscy członkowie 

mieli możliwość kontaktu oraz dostęp do konsultowanych dokumentów.  

Przed pandemią nie korzystano z dedykowanych aplikacji wspomagających pracę KM, lecz w 

nowym okresie wskazane będzie korzystanie z takiej aplikacji lub systemu. Można skorzystać 

z dostępnych narzędzi i aplikacji, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów.  

Zidentyfikowano potrzebę dodatkowej przestrzeni, w formie platformy współpracy 

wykorzystującej technologie informacyjno-komunikacyjne, która służyłaby do szerszej 

wymiany opinii, informacji i stanowisk członków reprezentujących różne środowiska, a czego 

zdaniem członków KM zabrakło. Platforma umożliwiłaby także porządkowanie i 

kanalizowanie dyskusji na konkretne tematy i mogłaby służyć szerszemu zaangażowaniu 

partnerów. Tego rodzaju postulat wskazują również autorzy Białej Księgi, rekomendujący 

uruchomienie narzędzia internetowego (platforma wiedzy i konsultacji) dostępnego dla 

wszystkich członków komitetów monitorujących programy operacyjne krajowe i 

regionalne80. REKOMENDACJA: Zaleca się utworzenie platformy współpracy służącej do 

elektronicznej komunikacji w czasie rzeczywistym między członkami KM. 

W okresie pandemii członkowie KM informowali o trudnościach w skomunikowaniu się z 

innymi członkami KM w celach roboczych, mimo iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie KM, IZ 

zobowiązana jest udostępnić każdej z osób wchodzącej w skład KM dane co najmniej w 

formie adresu poczty elektronicznej do kontaktu z wszystkimi pozostałymi osobami 
                                                      
80
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wchodzącymi w skład KM. Maile zazwyczaj wysyłane były „do wiadomości ukrytej” (co jest 

uzasadniane przepisami o ochronie danych osobowych), a niektóre Sekretariaty nie chciały 

udostępniać „poufnych danych kontaktowych”. Zgodnie z wytycznymi w zakresie KM, w celu 

umożliwienia jak najpełniejszej realizacji praw i obowiązków członków KM i zastępców 

członków KM, IZ udostępnia każdej z osób wchodzącej w skład KM dane co najmniej w 

formie adresu poczty elektronicznej do kontaktu z wszystkimi pozostałymi osobami 

wchodzącymi w skład KM. W praktyce zapis ten jednak nie zawsze funkcjonuje, gdyż 

zmieniają się zarówno członkowie Komitetu, jak i ich adresy mailowe, a nowe dane nie są 

upowszechniane wśród członków KM. Dobrą praktyką jest umieszczanie listy mailingowej 

(podlegającej bieżącej aktualizacji) wszystkich członków KM, dostępnej po zalogowaniu się 

do zakładki na stronie IZ dla członków KM, zastępców, obserwatorów i przedstawicieli KE. 

Takie rozwiązanie funkcjonuje w województwie podkarpackim.  

Z drugiej strony posiedzenia realizowane zdalnie pokazały liczne zalety takiego sposobu 

komunikacji. Jak wskazują przedstawiciele IZ oraz członkowie KM, posiedzenia zdalne 

zwiększają frekwencję. Praktyka pokazała bowiem, że taka możliwość miała pozytywny 

wpływ na obecność większej liczby członków (w tym także zastępców na tym samym 

posiedzeniu). Odnotowano nawet większą aktywność tych, których do tej pory „nie było 

widać” na posiedzeniach. Kolejną zaletą jest oszczędność czasu na dojazdy oraz łatwość 

zorganizowania takich posiedzeń. Nie bez znaczenia jest również obniżenie kosztów.  

6 Efekty włączania partnerów w proces realizacji polityki spójności  

6.1 Efekty włączania partnerów w proces realizacji polityki spójności 

Etap programowania 

Efekty włączania partnerów w programowanie wsparcia oceniane są przez przedstawicieli 

administracji oraz partnerów spoza administracji jako niekwestionowana wartość dodana 

stosowania zasady partnerstwa. Głównym założeniem konsultacji jest konfrontacja 

dokumentów z potrzebami, oczekiwaniami, a także planami rozwojowymi wszystkich 

potencjalnych odbiorców pomocy. Podejście partycypacyjne związane z udziałem partnerów 

w procesie kształtowania dokumentów programowych gwarantuje dostosowanie działań do 

miejscowych i regionalnych potrzeb oraz priorytetów. Przedstawicie administracji 

powszechnie uważają, że główną wartość dodaną realizacji zasady stanowią uwagi zgłaszane 

przez partnerów dotyczące diagnozy, kierunków wsparcia oraz katalogu beneficjentów. 

Podkreślają, że dzięki zaangażowaniu partnerów spoza administracji, zidentyfikowano 

szerokie listy interesariuszy i określono potencjalne zainteresowanie programem. Kwestia ta 

dotyczyła w pierwszej kolejności wsparcia przedsiębiorczości, B+R, zastosowania 

instrumentów finansowych, ale też – poprzez stosowanie kwerendy planowanych inwestycji 

czy też pomysłów realizacyjnych – wszystkich celów programów. Na etapie programowania 

rola partnerstwa oddziaływała więc na efektywność przyszłego wydatkowania środków 
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(alokacji na poszczególne PI i typy projektów) oraz na terytorializację wsparcia, szczególnie w 

przypadku konsultowania instrumentu ZIT czy RLKS.  

W powszechnej opinii wszystkich badanych kategorii partnerów, ich udział w pracach nad 

powstaniem ostatecznego kształtu danego programu przyczynił się do zwiększenia ich 

potencjału w kategoriach znajomości zasad programów, możliwości i zakresu pozyskiwania 

środków. Umożliwiło to zaplanowanie strategii działania reprezentowanych środowisk, np. w 

odniesieniu do finansowania działań z różnych źródeł, jak i ich nawiązywanie partnerstw 

międzysektorowych.  

Partnerzy desygnowani do prac w grupach roboczych na etapie programowania, którzy byli 

jednocześnie członkami ciał doradczych przy krajowych lub regionalnych dokumentach 

strategicznych, przez swój wkład zapewnili uzyskanie większej komplementarności wsparcia.  

Realizacja zasady na poziomie programowania przyczyniła się także do większej promocji 

funduszy – zwłaszcza podczas działań prasowych, konferencji regionalnych, powiatowych czy 

też spotkań branżowych. Działania te odbywały się bez wyjątku we wszystkich KPO i RPO.  

W wielu przypadkach (zwłaszcza RPO) stosowano model dwutorowego programowania – 

prace grup roboczych nad treścią zapisów SZOOP, realizowane głównie przez partnerów 

zewnętrznych i ekspertów oraz model prac instytucjonalnych nad zastosowalnością i 

prawidłowością tych zapisów. Przyczyniło się to do zwiększenia sprawności działania 

poszczególnych instytucji uczestniczących w realizacji programów na lata 2014-2020. Należy 

też wskazać, że na przykład w województwie lubelskim przeprowadzono także konsultacje 

społeczne projektu SZOOP, pomimo braku wymogu ustawowego w tym zakresie.  

Udział partnerów w konsultowaniu i opiniowaniu zapisów poszczególnych programów 

przyczynił się też do zwiększenia transparentności działania władz publicznych. Efekt ten 

został jednak – zdaniem partnerów – osiągnięty w niezadowalającym stopniu. Wynika to z 

praktyk nieuwzględniania przez IZ niektórych uwag, bez podania przyczyny.  

Etap wdrażania 

Analiza protokołów z posiedzeń KM oraz treści uchwał wskazuje na ograniczony wpływ 

członków KM na efektywność wdrażania programu oraz zakres wprowadzanych zmian. Na 

tym etapie dotyczył on głównie obszarów ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, 

innowacyjności oraz edukacji i ochrony zdrowia. Jak wynika z badania, głównymi inicjatorami 

zmian podnoszących użyteczność i trafność wsparcia na etapie wdrażania byli 

przedstawiciele NGO i partnerów społecznych i gospodarczych. Wzmacnianiu użyteczności 

wsparcia sprzyjała wspomniana wcześniej wysoka aktywność KM i grup roboczych przy 

formułowaniu kryteriów wsparcia i założeń działań ukierunkowanych terytorialnie, a także 

inicjatywy niektórych KM w zakresie zmniejszenia obciążeń administracyjnych 

beneficjentów. Największy wpływ partnerów na użyteczność wsparcia odnotowano w 
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programach INTERREG, w których to członkowie KM decydują o wyborze projektów, co 

wynika ze specyfiki tych programów. 

Na etapie wdrażania odnotowano też zwiększenie transparentności działań administracji w 

stosunku do jej działań poza Polityką Spójności, poprzez instrument przyjmowania 

sprawozdań z realizacji programu oraz prezentacje raportów ewaluacyjnych. Pełna 

transparencja tych działań nie została jednak, w opinii badanych, osiągnięta, ponieważ w 

większości KPO i RPO nie konsultowano ani nie wyjaśniano zapisów dokumentacji 

konkursowej czy też logiki planowanych harmonogramów. 

Efekt zwiększenia sprawności działania poszczególnych instytucji uczestniczących w realizacji 

programów na lata 2014-2020 na wszystkich szczeblach został osiągnięty w umiarkowanym 

stopniu. Zdaniem przedstawicieli badanych instytucji poszczególnych programów, zasada 

partnerstwa stanowi obciążenie instytucjonalne na etapie wdrażania, co wynika np. z 

konieczności przygotowywania dokumentów i materiałów.  

W niektórych województwach, przy realizacji instrumentów terytorialnych, wprowadzono 

narzędzia partycypacji na poziomie lokalnym, np. realizowano konsultacje kryteriów wyboru 

projektów, czy też tworzono partnerstwa międzysektorowe na rzecz opracowania warunków 

wstępnych udzielenia wsparcia w obszarze edukacji. Rozwiązania te przyczyniły się także do 

zwiększenia komplementarności wsparcia. W opinii badanych przedstawicieli administracji 

zaangażowanej we wdrażanie, nie osiągnięto w stopniu zadowalającym efektu 

wypracowania przez partnerów spoza administracji propozycji działań podnoszących 

efektywność realizacji programu oraz propozycji kompleksowego systemu monitorowania 

i oceny efektywności interwencji. 

Kwestia zwiększania potencjału partnerów spoza administracji na etapie wdrażania jest 

dyskusyjna. Partnerzy spoza administracji odbierają skalę wystąpienia efektu jako 

niezadowalającą. Współpraca w ramach KM i GR przyczyniła się co prawda do zwiększenia 

zrozumienia międzysektorowego i – w niektórych – do nawiązania współpracy wykraczającej 

poza KM, niemniej w okresie 2014-2020 nie wypracowano systemowych rozwiązań 

sieciujących czy też wzmacniających rolę partnerów spoza administracji poza rolą w 

programie. Co więcej, na szczeblu administracyjnym zrezygnowano ze stosowania 

mechanizmu wskazanego w Europejskim Kodeksie Partnerstwa jako dobra praktyka naszego 

kraju – Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa i grupy roboczej ds. społeczeństwa 

obywatelskiego przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia. Komitet ten formułował opinie i zalecenia w celu wdrożenia polityk 

horyzontalnych, monitorowania dostosowania programów operacyjnych do strategii 

rozwoju kraju, monitorowania zarządzania i systemów kontroli dla programów operacyjnych, 

monitorowania uwzględniania zagadnień związanych z płcią oraz zasad zrównoważonego 

rozwoju w programach operacyjnych.  
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Zdaniem badanych, na etapie wdrażania można odnotować wpływ zasady partnerstwa na 

promocję funduszy. Kwestia ta realizowana jest głównie poprzez udział partnerów w 

konferencjach i spotkaniach regionalnych i lokalnych oraz działania partnerów na niwie 

delegujących ich organizacji. Niemniej efekt ten określany jest jako niezadowalający. W 

opinii badanych przedstawicieli partnerów, brak wsparcia finansowego lub 

infrastrukturalnego uniemożliwia im docieranie z promocją do małych środowisk 

lokalnych, zwłaszcza gdy końcowymi użytkownikami/odbiorcami działań są obywatele lub 

lokalni przedsiębiorcy. Potencjał ich organizacji oraz zaangażowanie w inne obowiązki 

udaremnia realizację pełnego spektrum działań informacyjno-promocyjnych w środowiskach 

lokalnych. Kwestia ta dotyczy zwłaszcza partnerów spoza administracji działających aktywnie 

na poziomie lokalnym. 

Około połowa badanych członków KM spoza administracji uważa, że zasada partnerstwa 

przyczynia się do osiągnięcia głównych, spodziewanych efektów partnerstwa w dużym 

bądź decydującym stopniu.  

Wykres 21 Odsetek członków KM oceniających wpływ zasady partnerstwa na osiągnięcie 
oczekiwanych efektów w dużym lub decydującym stopniu 

 

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

[Lepsza współpraca międzysektorowa poza
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Lepsza kontrola społeczna wydatkowania
pieniędzy publicznych

Lepsza promocja Programu/UP wśród
potencjalnych wnioskodawców

Pełniejsze uwzględnienie w Programie/UP potrzeb
różnych grup społecznych

Większa trafność wydatkowania finansów
publicznych

Większe efekty na obszarze oddziaływania
Programu/ UP
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Respondenci najczęściej obserwują wysoki wpływ zasady na podniesienie trafności i 

skuteczności wsparcia.  

Ogółem, członkowie KM oraz przedstawiciele IZ pozytywnie oceniają wpływ zasady 

partnerstwa na osiąganie spodziewanych efektów w programach. Przedstawiciele KM 

programów INTERREG najwyżej wśród respondentów oceniają wpływ organu na trafność i 

skuteczność wsparcia oraz kontrolę wydatkowania środków publicznych, co wynika z zakresu 

kompetencji tych KM, których członkowie mają bezpośredni wpływ na kształt i wybór 

interwencji. Jak wskazywali członkowie tych KM w wywiadach, możliwość zgłaszania uwag 

do zakresu planowanych projektów i wpływania na listy projektów wybranych do realizacji, 

daje im poczucie większej sprawczości w programie i umożliwia zapewnienie większej 

komplementarności całego wsparcia.    

Respondenci reprezentujący KM KPO wyżej niż inni oceniają wpływ działalności KM na 

współpracę międzysektorową i promocję programu operacyjnego. Jest to rezultatem 

terytorialnej i podmiotowej skali oddziaływania KPO. Badani przedstawiciele KM RPO z kolei 

wyżej niż reprezentanci innych PO doceniają wagę KM dla kontroli wydatkowania środków 

publicznych i pełniejszego uwzględniania potrzeb różnych grup odbiorców. 

Tabela 6 Średnia ocena członków KM dotycząca wpływu działalności KM na spodziewane 
efekty w podziale na PO 

Spodziewany efekt 
partnerstwa 

KPO RPO INTERREG PROW /PO 
RYBY 

Ogółem 

Większa trafność 
wydatkowania finansów 
publicznych 

3,51 3,43 3,82 3,50 3,47 

Większe efekty na obszarze 
oddziaływania programu/ UP 

3,59 3,52 4,00 3,44 3,55 

Większa komplementarność 
działań podejmowanych przez 
podmioty publiczne i prywatne 

3,49 3,33 3,5 3,18 3,36 

Lepsza kontrola społeczna 
wydatkowania pieniędzy 
publicznych 

3,44 3,53 4,09 3,11 3,51 

Pełniejsze uwzględnienie w 
programie/UP potrzeb różnych 
grup społecznych 

3,50 3,57 3,45 3,33 3,52 

Lepsza współpraca 
międzysektorowa poza 
programem/UP 

3,38 3,26 3,20 2,71 3,23 
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Spodziewany efekt 
partnerstwa 

KPO RPO INTERREG PROW /PO 
RYBY 

Ogółem 

Lepsza promocja programu/UP 
wśród potencjalnych 
wnioskodawców 

3,56 3,47 3,55 3,00 3,45 

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 

Co do zasady, przedstawiciele środowisk naukowych zasiadający w KM oraz partnerzy 

społeczni wyżej niż inni oceniają wpływ działalności KM na spodziewane efekty zasady 

partnerstwa. Stosunkowo niskie średnie oceny odnotować można wśród przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. Badania jakościowe pokazują, iż wynika to z poczucia ich 

niedostatecznej reprezentacji w składzie KM oraz niskiego poczucia wpływu na proces 

wyboru i oceny wniosków o dofinansowanie.  

Badani przedstawiciele IZ wyżej oceniają wpływ KM na osiąganie większości efektów zasady 

partnerstwa niż członkowie KM spoza administracji. Jedynie w dwóch przypadkach ich opinie 

są bardziej powściągliwe niż opinie partnerów. Dotyczą one wpływu działalności KM na 

trafność wydatkowania środków publicznych i zapewnienie większej komplementarności 

działań. Przedstawiciele IZ najwyżej oceniają wpływ działalności KM na efekt zwiększenia 

promocji funduszy.  

Tabela 7 Średnia ocena członków KM dotycząca wpływu działalności KM na spodziewane 
efekty w podziale na kategorię podmiotów 

Spodziewany efekt 

partnerstwa 

Samorz

ąd poza 

IZ/IP 

Środowi

sko 

naukow

e 

Partner 

społecz

ny 

Partner 

gospoda

rczy 

NGO Ogółem 

członko

wie KM 

Przedst

awiciele 

IZ 

Większa trafność 

wydatkowania finansów 

publicznych 

3,63 3,74 3,41 3,33 3,22 3,47 3,46 

Większe efekty na 

obszarze oddziaływania 

programu/ UP 

3,67 3,78 3,56 3,33 3,33 3,55 3,60 

Większa 

komplementarność 

działań podejmowanych 

przez podmioty 

3,50 3,67 3,33 3,20 3,05 3,36 3,11 
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Spodziewany efekt 

partnerstwa 

Samorz

ąd poza 

IZ/IP 

Środowi

sko 

naukow

e 

Partner 

społecz

ny 

Partner 

gospoda

rczy 

NGO Ogółem 

członko

wie KM 

Przedst

awiciele 

IZ 

publiczne i prywatne 

Lepsza kontrola 

społeczna 

wydatkowania pieniędzy 

publicznych 

3,61 3,77 3,69 3,13 3,19 3,51 3,67 

Pełniejsze 

uwzględnienie w 

programie/UP potrzeb 

różnych grup 

społecznych 

3,69 3,68 3,52 3,27 3,24 3,52 3,98 

Lepsza współpraca 

międzysektorowa poza 

programem/UP 

3,38 3,52 3,23 3,07 3,02 3,23 3,32 

Lepsza promocja 

programu/UP wśród 

potencjalnych 

wnioskodawców 

3,48 3,57 3,56 3,47 3,23 3,45 3,76 

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

przedstawicieli IZ, 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 

Inną kwestią są efekty wpływu członkostwa w KM na sytuację partnerów. Większość 

badanych przedstawicieli KM, spoza środowiska administracji zarządzającej programami, 

ocenia jako duży bądź decydujący wpływ działalności KM na zwiększenie wiedzy ich 

organizacji/instytucji na temat możliwości korzystania ze środków unijnych. Blisko połowa 

wysoko ocenia też wpływ zasiadania w KM na nawiązanie kontaktów w ramach jego prac, 

owocujących współpracą poza programem oraz na wzrost prestiżu danej instytucji/ 

organizacji. Sporadycznie badani przedstawiciele KM zauważają także korzyści polityczne z 

tytułu zasiadania w KM i lepsze gospodarowanie własnym budżetem dzięki znajomości 

założeń programu/UP i warunków wsparcia.  
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Wykres 22 Odsetek członków KM oceniających wpływ zasady partnerstwa na osiągnięcie 
poszczególnych efektów dla ich organizacji/instytucji w dużym lub decydującym stopniu 

 

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

Wpływ zasiadania w KM na większość wskazanych w pytaniu efektów oceniany jest jako 

przeciętny lub ponadprzeciętny. Jedynie wpływ członkostwa w KM na osiąganie korzyści 

politycznych oceniany jest zazwyczaj jako niski. Badani przedstawiciele KM INTERREG 

najwyżej spośród wszystkich respondentów ocenili wpływ członkostwa w KM na sytuację ich 

organizacji/instytucji.  

Tabela 8 Średnia ocena wpływu członkostwa w KM na sytuację organizacji/instytucji (w 
podziale na programy 

Spodziewany efekt partnerstwa KPO RPO INTERREG PROW/ 

PO RYBY 

Ogółem 

członkowie 

KM 

Zwiększenie wiedzy 

instytucjonalnej na temat 

możliwości korzystania ze środków 

unijnych w mojej organizacji/ 

instytucji 

3,44 3,57 3,64 3,33 3,60 

Nawiązanie kontaktów, które 

owocują współpracą również poza 

programem/UP 

3,36 3,36 3,82 2,94 3,34 

Zwiększenie współpracy z innymi 3,28 3,08 3,45 2,94 3,13 

13% 

33% 

44% 

46% 

49% 

67% 

Korzyści polityczne

Możliwość lepszego gospodarowania własnym
budżetem dzięki znajomości założeń Programu/UP i

warunków wsparcia

Zwiększenie współpracy z innymi podmiotami o
podobnym profilu

Wzrost prestiżu mojej organizacji/ instytucji

Nawiązanie kontaktów, które owocują współpracą
również poza Programem/UP

Zwiększenie wiedzy instytucjonalnej na temat
możliwości korzystania ze środków unijnych w mojej

organizacji/ instytucji
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Spodziewany efekt partnerstwa KPO RPO INTERREG PROW/ 

PO RYBY 

Ogółem 

członkowie 

KM 

podmiotami o podobnym profilu 

Wzrost prestiżu mojej organizacji/ 

instytucji 

3,26 3,29 3,40 3,19 3,26 

Korzyści polityczne 2,26 2,09 2,13 1,79 2,10 

Możliwość lepszego 

gospodarowania własnym 

budżetem dzięki znajomości 

założeń programu/UP i warunków 

wsparcia 

2,62 2,91 2,80 3,11 2,87 

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 

Przedstawiciele samorządów/innych instytucji publicznych wyżej niż inni badani członkowie 

KM, oceniają wpływ członkostwa na sytuację reprezentowanych przez nich instytucji. Wynika 

z faktu, iż byli oni głównymi beneficjentami lub odbiorcami działań w perspektywie 2014-

2020.  

Zwraca uwagę fakt, iż przedstawiciele IZ co do zasady wyżej oceniają korzyści, które 

partnerzy spoza administracji odnoszą z tytułu członkostwa w KM niż sami zainteresowani. 

Gradacja tych korzyści, czyli wysokość ocen IZ odnoszących się do poszczególnych 

potencjalnych korzyści z tytułu członkostwa w KM jest przy tym zbieżna z oceną partnerów 

spoza administracji. 

Tabela 9 Średnia ocena wpływu członkostwa w KM na sytuację organizacji/instytucji w 
podziale na kategorie partnerów 

Spodziewany efekt 

partnerstwa 

Samorz

ąd poza 

IZ/IP 

Środowi

sko 

naukow

e 

Partner 

społecz

ny 

Partner 

gospoda

rczy 

NGO Ogółem 

członko

wie KM 

Przedst

awiciele 

IZ 

Zwiększenie wiedzy 

instytucjonalnej na 

temat możliwości 

korzystania ze środków 

unijnych w mojej 

3,77 3,26 3,62 3,47 3,47 3,60 4,08 
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Spodziewany efekt 

partnerstwa 

Samorz

ąd poza 

IZ/IP 

Środowi

sko 

naukow

e 

Partner 

społecz

ny 

Partner 

gospoda

rczy 

NGO Ogółem 

członko

wie KM 

Przedst

awiciele 

IZ 

organizacji/ instytucji 

Nawiązanie kontaktów, 

które owocują 

współpracą również 

poza programem/UP 

3,54 2,95 3,31 3,07 3,31 3,34 3,84 

Zwiększenie współpracy 

z innymi podmiotami o 

podobnym profilu 

3,32 2,96 3,13 3,00 3,02 3,13 3,58 

Wzrost prestiżu mojej 

organizacji/ instytucji 

3,30 2,74 3,53 3,33 3,28 3,26 3,64 

Korzyści polityczne 2,53 2,33 1,93 1,92 1,73 2,10 2,95 

Możliwość lepszego 

gospodarowania 

własnym budżetem 

dzięki znajomości 

założeń programu/UP i 

warunków wsparcia 

3,30 3,00 2,42 2,86 2,48 2,87 3,53 

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

przedstawicieli IZ, 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 

Etap oceny, monitorowania i ewaluacji 

Wpływ zasady partnerstwa na etapie oceny jest znikomy w programach Polityki Spójności. 

W większości GSE nie odnotowano obecności partnerów spoza instytucji systemu 

zarządzania i wdrażania oraz ekspertów zewnętrznych. Udział członków KM co do zasady (z 

wyjątkami opisanymi w ramach dobrych praktyk) opierał się na przyjmowaniu Planu 

Ewaluacji, wysłuchiwaniu prezentacji wyników badań, sporadycznej dyskusji, zazwyczaj na 

koniec posiedzenia. Tak zdefiniowana rola KM nie skłaniała członków tego organu do 

zaangażowania się w ocenę programu, choć w trakcie badania wybrzmiały opinie, iż zasadne 

byłoby rozpatrywanie rekomendacji wynikających z badania i rozliczanie IZ/IP z ich 

wykonywania, tak jak realizowane jest to w perspektywie 2014-2020 w PO WER i RPO 

województwa dolnośląskiego.  
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6.2 Dobre i złe praktyki realizacji zasady partnerstwa oraz ich wpływ na realizację 

polityki spójności 

Etap programowania 

W większości programów przyjęto mechanizm programowania angażujący partnerów 

dopiero na etapie konsultacji, opiniowania rozwiązań planowanych w programie, po 

wynegocjowaniu z KE kierunków wsparcia. Istnieją jednak dobre praktyki okresu 

programowania 2014-2020 włączające partnerów do tworzenia założeń wsparcia jeszcze 

przed powstaniem konkretnych zapisów danego programu. 

Pierwszym mechanizmem włączania partnerów w proces kierunkowania i tworzenia 

ogólnych zasad wsparcia jest wykorzystanie potencjału ciał konsultacyjno-doradczych 

wykorzystywanych do prac tworzenia bądź aktualizacji krajowych lub regionalnych 

dokumentów strategicznych. Mechanizm ten umożliwiał wykorzystanie wiedzy partnerów 

dotyczącej regionalnych i lokalnych trendów przy formułowaniu założeń programu i 

osiągnięciu jego większej trafności oraz użyteczności. Rozwiązanie to zastosowano m.in. w 

RPO województw podlaskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, czy też co 

do zasady w KPO. REKOMENDACJA: Rozwiązanie to warto kontynuować, niemniej warto w 

poczet instytucji doradczo-opiniujących na etapie programowania włączać również 

członków KM 2014-2020, co przyczyni się do wykorzystania ich wiedzy dotyczącej 

bieżących czynników wpływających na wdrażanie działań. 

Kolejną dobrą praktykę zidentyfikowano w RPO województwa mazowieckiego, w ramach 

którego przygotowano „Metodykę włączania partnerów społeczno-gospodarczych w prace 

nad RPO WM 2014-2020” uwzględniającą podejście trójetapowe, w którym jeszcze przed 

stworzeniem wstępnego projektu RPO opracowanego przez Zespół redakcyjno-programowy 

uruchomiono konsultacje społeczne i grupy robocze nad skonstruowaniem założeń 

programu. Podobnie też w PROW przygotowano projekt Planu Strategicznego WPR, według 

publicznie udostępnionej agendy prac. Dzięki temu – zdaniem badanych przedstawicieli 

instytucji tych programów oraz członków ich KM – rozwiązania i kierunki wsparcia były 

skuteczne i nie wymagały radykalnych zmian. REKOMENDACJA: Przy konsultowaniu zmian 

do projektów programów bądź jego uszczegółowienia istotne jest utworzenie 

harmonogramu prac wraz z określeniem ich etapowości.  

Dobrą praktyką okresu programowania 2014-2020 było powszechne prowadzenie 

konsultacji społecznych projektu programu lub jego założeń – w przypadku programów 

krajowych – na szczeblu regionów oraz w przypadku programów regionalnych, współpracy 

transgranicznej oraz w PROW – na szczeblu subregionalnym lub lokalnym. Do katalogu 

powszechnie występujących dobrych praktyk można ponadto zaliczyć konsultacje branżowe, 

spotkania bilateralne z przedstawicielami różnych środowisk. 
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Wyszczególnić należy praktyki rozszerzania procesu powszechnych konsultacji społecznych 

poza ustawowe ramy. Np. w PO PC została uruchomiona platforma internetowa, na której 

zamieszczone zostały materiały do zaopiniowania i dyskusji dotyczące PO PC oraz ujęcia CT2 

w pozostałych programach operacyjnych na lata 2014-2020. Jednocześnie w celu 

usprawnienia prac nad PO PC uruchomiono adres e-mail do kontaktów ws. PO PC i CT2. W 

RPO województwa zachodniopomorskiego, istotnym uzupełnieniem procesu konsultacji 

programu było przeprowadzenie we współpracy z redakcją ‘Głosu Szczecińskiego’ (jednego z 

wiodących regionalnych dzienników) czatu mieszkańców regionu z Marszałkiem 

Województwa Zachodniopomorskiego. Każdy zainteresowany mógł włączyć się do dyskusji 

na profilu Facebook ’Głosu Szczecińskiego’. Zdaniem członka KM było to innowacyjne w skali 

regionu rozwiązanie, w trakcie czatu mieszkańcy mogli się wypowiadać nt. dokumentów 

programowych oraz proponować modyfikacje.  

Powszechnie spotykaną w RPO oraz w INTERREG praktykę tworzenia banków, list inwestycji 

planowanych przez samorządy również należy uznać za dobrą praktykę zasady 

partnerstwa, wspierającą proces efektywnego planowania wdrażania. Należy jednak 

nadmienić, że stosunkowo rzadko regionalne banki projektów wykraczały poza planowane 

inwestycje infrastrukturalne. Pozytywnie należy ocenić rozwiązanie, które wystąpiło w 

ramach RPO województwa dolnośląskiego, RPO województwa łódzkiego oraz programach 

INTERREG, w ramach którego zwrócono się do lokalnych partnerów o przedstawienie swoich 

propozycji interwencji pozainfrastrukturalnych. REKOMENDACJA: Tworzenie banków 

projektów należy kontynuować w celu uzyskania pełniejszego obrazu potrzeb i potencjału 

aplikacyjnego wnioskodawców. Zaleca się wykorzystanie kanału KM oraz OFOP do 

rozsyłania zapytań do poszczególnych środowisk. 

Zastosowanie w programowaniu perspektywy 2014-2020 narzędzia ZIT, RLKS czy też 

Programów Rozwoju Subregionów w woj. pomorskim wzmacniało skalę i oddziaływanie 

zasady partnerstwa. Konieczne było opracowanie raportów strategicznych, wyznaczających 

kierunki wsparcia. Tworzenie tych planów, strategii odbywało się z uwzględnieniem 

konsultacji społecznych, co wzmacniało mechanizmy partycypacji społeczności lokalnych na 

etapie programowania.  

Dobrą praktyką okresu programowania jest także tworzenie tematycznych grup roboczych 

dla poszczególnych obszarów wsparcia na etapie konsultowania dokumentów 

programowych. Zarówno przedstawiciele IZ/IP, jak i przedstawiciele partnerów spoza 

administracji pozytywnie oceniają użyteczność i trafność rozwiązań tam wypracowanych.  

Złą praktyką bieżącego okresu programowania jest bez wątpienia nietransparentny dobór 

partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego do 

grup roboczych i eksperckich tworzonych na etapie programowania. Na ogół nabór był 

zamknięty do partnerów wskazanych przez instytucje zarządzające. Nie sprzyjało to – 

zdaniem badanych przedstawicieli partnerów spoza administracji – poczuciu kontroli nad 
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wydatkowaniem pieniędzy publicznych ani budowaniu potencjału partnerów. Nie tworzyło w 

pełni reprezentatywnego przedstawicielstwa dla wszystkich obszarów wsparcia. Pozytywnie 

należy więc ocenić rozwiązanie RPO województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach 

którego prowadzono nabór otwarty do Forum Konsultacyjnego. Zadaniem Forum było 

wsparcie procesu przygotowania projektu programu poprzez wymianę opinii i formułowanie 

rekomendacji na temat jego poszczególnych zapisów - w szczególności w zakresie: celów 

oraz zawartości osi priorytetowych programu, zagadnień horyzontalnych, wniosków 

płynących z dokumentów opracowanych w związku z przygotowaniem programu np. 

ewaluacji ex-ante. IZ RPO województwa warmińsko-mazurskiego zamierza kontynuować to 

rozwiązanie w okresie programowania 2021-2027.  

Kolejną złą praktyką etapu programowania 2014-2020 jest brak sprzężenia zwrotnego w 

procesach konsultacji zapisów programu. Często autorzy uwag i opinii nie otrzymywali 

informacji, dlaczego część ich postulatów nie została uwzględniona. Proces ten nie sprzyja 

większemu zaangażowaniu partnerów, jest więc przeciwskuteczny do kierunku potencjalnej 

Europejskiej Wartości Dodanej Zasady Partnerstwa.  

Etap wdrażania 

Dobrą praktyką Polityki Spójności na lata 2014-2020 jest delegowanie wdrażania części 

programów (zarządzania i finansowania) na partnerów spoza administracji zarządzającej 

oraz jednostek podległych. Praktyka ta wystąpiła w przypadku ZIT, w których rolę IP pełnili 

przedstawiciele Związku ZIT, oraz RLKS w PROW i w RPO województwa kujawsko-

pomorskiego i podlaskiego81. Jak wynika z analizy raportów ewaluacyjnych instrumenty te 

pełniły rolę wartości dodanej w zakresie terytorialnej koncentracji efektów i pobudzania 

partycypacji społecznej. REKOMENDACJA: Zaleca się szersze stosowanie zasady 

delegowania wdrażania programów w ramach wybranych instrumentów terytorializacji – 

zgodnie z decyzją danej IZ. 

Kolejną dobrą praktykę wdrażania PS w okresie 2014-2020 zidentyfikowano w PO PT. 

Zdecydowano tam o przesunięciu środków na prowadzenie kampanii informacyjno-

promocyjnych ze szczebla instytucjonalnego na szczebel NGO. Niemniej, rozwiązanie to nie 

było delegacją uprawnień, a jedynie zleceniem wykonawstwa zadania publicznego sektorowi 

obywatelskiemu. Mimo swej niedoskonałości, w skali całego kraju stanowi ono dobrą 

praktykę podnoszenia potencjału partnerów spoza administracji.  

Można zidentyfikować także dobre praktyki rozwiązywania problemu niskiego popytu na 

wsparcie w obszarze B+R poprzez rozszerzanie partnerstwa na inne podmioty. Np. w 

ramach RPO województwa zachodniopomorskiego w sytuacji niskiego zainteresowania 

wsparciem w tym obszarze zorganizowano spotkanie Marszałka Województwa z rektorami 

                                                      
81

 Patrz też rozdział 4.2. 
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uczelni wyższych regionu. Konsekwencją spotkania było utworzenie platformy współpracy, 

mającej na celu powołanie Zachodniopomorskiego Centrum Biogospodarki. Przedstawiciele 

uczelni województwa z udziałem pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych 

interesariuszy (klastrów, przedsiębiorców itp.) w ramach platformy przedstawiali projekty 

przedsięwzięć i inwestycji, które charakteryzują się wysoką innowacyjnością. Dzięki tym 

spotkaniom zintensyfikowano poszukiwanie partnerów/wnioskodawców do realizacji 

planowanych inicjatyw w ramach programu. Spotkania pozwoliły na zawiązywanie się 

partnerstw naukowo-badawczych z sektorem szeroko pojętej gospodarki, co było jednym z 

kluczowych założeń perspektywy UE. Działania te służyły także potwierdzeniu zasadności 

wyboru regionalnych inteligentnych specjalizacji. 

W okresie 2014-2020 rozwinięto także dobre praktyki realizacji zasady partnerstwa 

poprzez włączanie partnerów w projektowanie i wdrażanie wsparcia. W trakcie wdrażania 

RPO województwa zachodniopomorskiego zastosowano autorskie rozwiązanie, które 

funkcjonuje w tym regionie w postaci samorządowych kontraktów i budowania koncepcji 

rozwojowych dla węższych obszarów, poprzez wypracowywanie wspólnych rozwiązań i 

kierunkowanie wsparcia między samorządami a przedstawicielami przedsiębiorców, IOB oraz 

NGO. Podobnie też w RPO województwa pomorskiego, gdzie wykorzystano potencjał 

partnerów spoza administracji przy planowaniu i wdrażaniu wsparcia w obszarze edukacji. 

Zamiast robić zwykły konkurs na projekty, wdrożono dwa przedsięwzięcia strategiczne, gdzie 

złożenie wniosków w konkursie poprzedzał obowiązek opracowania przez wnioskodawców 

koncepcji/ strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego / edukacji morskiej i żeglarskiej. 

Jedynie ci, których koncepcje rozwoju uzyskały pozytywną opinię Komisji oceny 

merytorycznej (w skład których wchodzili partnerzy spoza administracji), mogły składać 

wnioski o dofinansowanie. Zaangażowanie partnerów spoza administracji w przygotowanie 

koncepcji jest duże – Komisja ocenia koncepcję dwukrotnie. Najpierw formułuje wstępną 

ocenę merytoryczną, wskazuje obszary do poprawienia w koncepcji, następnie organ 

prowadzący (autor koncepcji) dokonuje prezentacji Koncepcji, podczas której następuje 

dyskusja na temat uwag. Na ostatnim etapie następuje ostateczna ocena merytoryczna 

koncepcji. Dodatkowo samo opracowanie koncepcji po stronie organu prowadzącego 

angażuje partnerów – przedsiębiorców. IZ uważa, że pomysł projektów opierających się na 

wspólnie opracowanej koncepcji rozwoju jest trafiony i zamierzają rozszerzyć tę koncepcję 

poza edukację, na obszar OZE (wyspy energetyczne). Planuje się wprowadzenie obowiązku 

opracowania ponadlokalnych koncepcji rozwoju OZE (podaż energii z OZE, odbiór, przesył). 

REKOMENDACJA: Zaleca się wprowadzenie w programach operacyjnych zasady 

odwoływania się we WoD do ponadlokalnych, partnerskich strategii rozwoju w 

strategicznych obszarach wsparcia, jako podstawy wnioskowania beneficjentów o 

dofinansowanie, w celu przenoszenia zasady partnerstwa na szczebel lokalny, również 

poza instrumentami terytorialnymi.  
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Kwestia konsultowania regulaminów konkursów z partnerami spoza administracji jest dla 

partnerów sprawą newralgiczną w kontekście kontroli wydatkowania środków publicznych 

oraz ich wpływu na efektywność wydawanych środków. W większości programów jednak IZ 

uważają, że odpowiedzialność ta leży w gestii IZ, ponieważ nie wynika z Wytycznych – nie 

realizuje więc zasady partnerstwa. Jako dobrą praktykę w tym zakresie można wskazać 

rozwiązanie PO PT – poddawanie regulaminów konkursów konsultacjom społecznym. 

REKOMENDACJA: W przyszłym okresie programowania w sytuacji, gdy IZ zidentyfikuje taką 

potrzebę, zalecane jest skierowanie do konsultacji w pracach KM regulaminów konkursów 

w trybie obiegowym lub do dyskusji podczas pre-meetingów, warsztatów, spotkań 

poprzedzających właściwe posiedzenie KM.. 

Dobrą praktyką okresu programowania 2014-2020 jest też niemal powszechne 

występowanie grup roboczych KM, których wartość dodana w zasadzie partnerstwa na 

etapie wdrażania polega nie tyle na opiniowaniu stanowiska instytucji zarządzającej (jak w 

przypadku plenum KM), ale na wypracowywaniu propozycji zmian.  

Formą pośrednią między dyskusją na posiedzeniach KM oraz działaniem grup roboczych, 

którą stosuje się w PO WER, i którą można wskazać jako dobrą praktykę, jest organizowanie 

przed posiedzeniami KM warsztatów, podczas których IZ lub IP prezentuje propozycje 

kryteriów wyboru projektów wraz z uzasadnieniem. Podczas warsztatów jest czas na 

dyskusję, zgłoszenie propozycji, co sprawia, że na posiedzeniu KM pod głosowanie trafiają 

już wspólnie wypracowane kryteria.  

Dobrą praktyką stosowaną w KM RPO województwa dolnośląskiego są dwustopniowe 

konsultacje dokumentów, które podlegają głosowaniu. Dodatkowo (tj. poza terminami 

określonymi w regulaminie) Sekretariat KM przesyła do członków KM projekt dokumentu, do 

którego członkowie zgłaszają uwagi pisemne. IZ odnosi się do zgłoszonych uwag i modyfikuje 

dokument zgodnie z nimi, który następnie jest wysyłany ponownie do konsultacji, a po 

zgłoszonej II turze uwag – prezentowany i głosowany na posiedzeniu KM. Rozwiązanie to jest 

oczywiście bardziej obciążające dla IZ, która musi przygotować dokumenty z większym 

wyprzedzeniem i wypracowywać dwukrotnie stanowisko do zgłaszanych uwag. 

Jest to rozwiązanie nie tylko dające więcej czasu na dopracowanie dokumentów i 

jednocześnie pozwalające skrócić posiedzenia KM (mniej uwag zgłaszanych jest już 

bezpośrednio na posiedzeniach), ale też sprzyja transparentności procesu konsultacji. Jak 

wynika z wywiadów z członkami KM, często nie wiedzą oni, jakie jest stanowisko IZ wobec 

ich uwag i w jaki sposób są one uwzględniane (szczególnie w obiegowym trybie głosowania, 

gdzie w ogóle nie ma bezpośredniej dyskusji).  

Na ten problem w odpowiedni sposób odpowiada też np. IZ w RPO województwa 

warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, łódzkiego, które po zgłoszeniu uwag przekazują 

członkom KM informację zwrotną w postaci odniesienia się do uwag, a dodatkowo przed 

głosowaniem na posiedzeniu KM omawiają, jakie uwagi zostały zgłoszone i które zmiany 

wprowadzono w ich wyniku. 
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W ramach badania zidentyfikowano także warte rozpowszechnienia rozwiązanie 

zwiększające potencjał monitorowania efektywności programu przy użyciu zasady 

partnerstwa. W RPO województwa pomorskiego utworzono Pomorski System Monitoringu i 

Ewaluacji. System ten to narzędzie skupiające wiedzę o regionie poprzez integrowanie i 

koordynowanie działań monitoringowych i ewaluacyjnych prowadzonych przez Samorząd 

Województwa oraz poprzez współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami 

zaangażowanymi w rozwój regionu. Rozwiązanie to niesie za sobą następujące zalety: 

zapewnienie regularnego, rzetelnego i użytecznego zestawu kluczowych informacji o 

zjawiskach społeczno-gospodarczych w regionie w ujęciu tematycznym i terytorialnym oraz 

realizowanych interwencjach z różnych źródeł, poprawę koordynacji działań i wydatków 

realizowanych przez podmioty zaangażowane w proces realizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego, ale także RPO województwa pomorskiego, budowę sieci 

współpracy kluczowych partnerów regionalnych poprzez ogniskowanie debaty wokół 

potencjałów i wyzwań rozwojowych regionu w perspektywie wieloletniej.  

W okresie 2014-2020 realizowano jednak też i złe rozwiązania, które nie wspierały pełnego 

osiągnięcia efektów partnerstwa i Europejskiej Wartości Dodanej. Pierwszym z nich było 

niedostateczne uwzględnienie partnerów w procesie ustalania warunków wsparcia oraz 

wprowadzania zmian do programu. W rezultacie większość badanych przedstawicieli 

partnerów spoza administracji, po etapie ustalania kryteriów i zasad wsparcia miała poczucie 

uczestniczenia w „maszynce do głosowania”. Jak wynika z badania przedstawicieli IZ, decyzje 

dotyczące przesunięć alokacji, istotnych zmian w programie czy zmiany wartości docelowej 

wskaźników podejmowane są na szczeblu KE i ministerialnym w ramach tzw. szybkich 

ścieżek, z pominięciem KM. Komitetowi nie pozostaje nic innego jak się na nie zgodzić. W 

nielicznych przypadkach, np. w RPO województwa podkarpackiego przyjęto zasadę 

poddawania Komitetowi pod dyskusję wszystkich planowanych zmian Programu. 

REKOMENDACJA: Zaleca się wprowadzenie obligatoryjnego prezentowania głównych 

zmian proponowanych KE przed podejmowaniem uzgodnień na szczeblu instytucjonalnym 

oraz uzyskania akceptacji KM. Ze względu na ryzyko wydłużenia czasu uzgadniania zmian, 

w wyniku włączenia KM w niniejszy proces, zaleca się realizowanie trybu wymiany uwag 

obiegowego, poza posiedzeniami KM; 

Drugą złą praktyką zidentyfikowaną podczas perspektywy 2014-2020 są bez wątpienia 

niewystarczające mechanizmy wzmacniania potencjału partnerów. Temat ten został szerzej 

rozwinięty w rozdziale 9 niniejszego raportu.  

Etap oceny, monitorowania i ewaluacji 

Jak napisano wcześniej w niniejszym rozdziale, rola partnerów na etapie oceny programu 

jest znikoma, co należy uznać za systemową złą praktykę okresu 2014-2020. Zidentyfikowano 

jednak pozytywne odstępstwa od tej reguły. Przykładem dobrej praktyki jest np. rozwiązanie 

przyjęte w RPO województwa łódzkiego, gdzie partnerzy, w tym również członkowie KM, 
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uczestniczyli w konsultowaniu SOPZ do poszczególnych badań ewaluacyjnych oraz 

konsultowali projekty raportów metodologicznych i raportów końcowych z badań. Najszerzej 

realizowano zasadę partnerstwa na etapie oceny w RPO województwa kujawsko-

pomorskiego. W ramach tego RPO funkcjonuje GSE, licząca 35 członków, z czego 1/3 

stanowią przedstawiciele samorządów, partnerów społecznych i gospodarczych oraz NGO.  

Do zadań GSE należy: 

1) Konsultowanie Planu Ewaluacji dla RPO województwa kujawsko-pomorskiego 2014-

2020 opracowanego przez Biuro Ewaluacji, zwane dalej Jednostką Ewaluacyjną. 

2) Wsparcie konsultacyjno-doradcze dla Jednostki Ewaluacyjnej w zakresie sporządzania 

koncepcji badawczych, oceny raportów metodologicznych, projektów raportów 

końcowych lub raportów cząstkowych. 

3) Zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na spotkaniach, 

przygotowaną przez Jednostkę Ewaluacyjną. 

4) Pomoc w budowaniu potencjału ewaluacyjnego poprzez: 

a) rozpowszechnianie wyników przeprowadzonych ewaluacji, 

b) gromadzenie i szerzenie wiedzy w zakresie ewaluacji, 

c)  udział w szkoleniach, warsztatach w zakresie ewaluacji. 

5) Wsparcie dla Jednostki Ewaluacyjnej w zakresie prac nad perspektywą 2021 plus: 

a) udział w pracach nad ewaluacją ex-ante programu z perspektywy 2021 plus, 

b) konsultowanie i opiniowanie raportów i innych dokumentów dotyczących 

perspektywy 2021 plus. 

6) Udział w spotkaniach organizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną, w tym w 

spotkaniach, na których prezentowane są wyniki badań ewaluacyjnych. 

Odbyło się 13 spotkań GSE oraz 10 szkoleń/warsztatów przeznaczonych dla jej członków. GSE 

jest zatem aktywna. W opinii badanego przedstawiciela IZ RPO województwa kujawsko-

pomorskiego wkład uczestników pozwala na pozyskiwanie użytecznych informacji dla 

wdrażania programu. 

7 Europejska Wartość Dodana (EAV)  

Należy przypomnieć, iż Europejska Wartość Dodana (EAV) jest kryterium pozwalającym 

ocenić wartość wynikającą z interwencji UE, która jest dodatkowa w stosunku do wartości, 

która wynikałaby z interwencji zainicjowanych na poziomie regionalnym lub krajowym – 

zarówno przez władze publiczne, jak i sektor prywatny.  

EAV wynikająca z realizacji zasady partnerstwa odnosi się do efektów, w tym: większej 

użyteczności wsparcia tematycznego (better thematic balance and focus), większego 



110 

zaangażowania partnerów (commitment and ownership), większej komplementarności 

wsparcia z innymi przedsięwzięciami. Inne efekty partnerstwa stanowiące wartość dodaną 

do wdrażania PS obejmują zwiększenie potencjału partnerów, lepszą kontrolę funduszy, 

uwzględnianie interesów różnych grup docelowych, budowanie kapitału społecznego i 

współpracy międzyinstytucjonalnej.  

Na podstawie wyników badania można stwierdzić, iż EAV odnosząca się do większej 

użyteczności wsparcia tematycznego jest wysoka, co przyznają zarówno przedstawiciele 

instytucji zarządzających jak i przedstawiciele partnerów spoza administracji.  

Najwyższą wartość dodaną zasady partnerstwa w zakresie better thematic balance and focus 

odnotowano na etapie programowania – bez względu na rodzaj programu. Wszyscy badani 

zaangażowani w ten proces przyznali, że bez wiedzy i doświadczenia partnerów struktura 

kierunków wsparcia i struktura alokacji nie odpowiadałyby rzeczywistemu popytowi i 

potrzebom. Wartość dodana partnerstwa polega na tym etapie na zapewnieniu 

efektywności czasowej przyszłego wdrażania, użyteczności wsparcia. 

Etap wdrażania również dostarcza przykładów wartości dodanej zasady partnerstwa. Na 

poziomie RPO, INTERREG oraz PROW/PO RYBY 2014-2020 można stwierdzić, że dzięki tej 

zasadzie dostęp do wsparcia był powszechny dla społeczności lokalnych oraz wszystkich 

zakładanych typów beneficjentów. Dzięki zasadzie partnerstwa kierunki wsparcia były w 

większym stopniu zorientowane terytorialne i odpowiadały na lokalne potrzeby. Wynika to z 

faktu, iż pod presją wydatkowania funduszy i osiągania celów wyrażonych wskaźnikami 

programowymi, instytucje zarządzające w pierwszej kolejności projektowały nabory 

preferujące duże podmioty, o wysokiej skali działania, co wykluczało podmioty mniejsze, 

lokalne. Interwencje KM odnoszące się do kryteriów wyboru projektów przyczyniły się do 

zwiększenia dostępności funduszy, osiągnięcia spójności społecznej i terytorialnej wsparcia, 

większej efektywności wdrażania poprzez trafne rozpoznanie potencjału aplikacyjnego 

wnioskodawców. Na poziomie KPO, dzięki zasadzie partnerstwa zapewniono zaangażowanie 

odbiorców działań. Zastosowanie zasady partnerstwa w programach INTERREG na etapie 

wdrażania umożliwiło uzyskanie efektu komplementarności inwestycji z projektami 

realizowanymi z innych środków, co zdaniem badanych, nie byłoby możliwe bez konsultacji i 

opinii partnerów.  

Relatywnie niską wartość dodaną zasady partnerstwa odnotowano w aspekcie większego 

zaangażowania partnerów (commitment and ownership) w programach Polityki Spójności. 

Działalność informacyjno-promocyjna w obszarze funduszy europejskich była prowadzona 

przez partnerów w zakresie wynikającym z ich bieżących zadań, które realizowali bez 

względu na członkostwo w KM. Jak wynika z wcześniejszych analiz, ich wysoka aktywność na 

łamach KM koncentrowała się na określaniu zasad wsparcia, bez wpływu na inne 

mechanizmy zapewniania efektywności wdrażania środków. Wynika to z procesów 

organizacji prac KM, co omówiono w rozdziale 5 i 9 niniejszego raportu. 
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8 Formy współpracy w ramach zasady partnerstwa 

8.1 Założenia i oczekiwania wobec realizacji zasady partnerstwa  

Kryteria sukcesu realizacji zasady partnerstwa 

W Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 określono, iż 

celem partnerstwa jest poprawa efektywności i skuteczności funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności. Zwrócono także uwagę na korzyść wynikającą ze zwiększenia potencjału 

partnerów, np. poprzez umożliwienie partnerom udziału w debatach publicznych 

dotyczących wybranych problemów wdrażania danego PO, zgodnie z zakresem ich działania i 

kompetencjami.  

Podstawowymi, założonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa 

spodziewanymi efektami zastosowania zasady partnerstwa przy funkcjonowaniu funduszy 

strukturalnych są:  

 bardziej precyzyjne definiowanie celów, które mają zostać osiągnięte przez realizację 

PO,  

 szybsza identyfikacja barier we wdrażaniu polityk publicznych, 

 możliwość przeprowadzania trafnej diagnozy problemów, w tym problemów 

beneficjentów wsparcia udzielanego ze środków funduszy polityki spójności UE,  

 szerokie możliwości upowszechniania rozwiązań o charakterze innowacyjnym,  

 wzmocnienie koordynacji i procesu legitymizacji podejmowanych decyzji.  

Wytyczne te wskazują także na następujące spodziewane efekty zastosowania 

horyzontalnej zasady partnerstwa:  

 wyższa jakość opracowywanych dokumentów programowych i mniejszą liczbę 

problemów pojawiających się na etapie ich wdrażania,  

 zwiększenie sprawności działania poszczególnych instytucji uczestniczących w 

realizacji PO na lata 2014-2020 na wszystkich szczeblach,  

 transparentność działań instytucji publicznych,  

 uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie obciążeń administracyjnych,  

 wykorzystanie dodatkowych źródeł wiedzy m.in. bezpośrednio bazującej na 

doświadczeniach beneficjentów,  

 większa użyteczność wsparcia,  

 zwiększenie potencjału partnerów.  
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Potencjalne korzyści płynące z zasady partnerstwa obejmują ponadto: zwiększenie 

zaangażowania partnerów w realizację inwestycji w ramach funduszy, większą użyteczność 

wsparcia, komplementarność z innymi inwestycjami, promocję funduszy. 

W ramach niniejszego rozdziału kluczowa będzie ocena rozwiązań pod kątem kryterium 

użyteczności – pozwalającego ocenić stopień, w jakim realizacja interwencji w partnerstwie 

przełożyła się na zmiany w procesach programowania, wdrażania, monitorowania i 

ewaluacji. 

Oczekiwania różnych interesariuszy od realizacji zasady partnerstwa  

Jak wynika z badań jakościowych zrealizowanych wśród członków IZ KPO i RPO, 

podstawowym oczekiwanym efektem realizacji partnerstwa na etapie programowania jest 

bardziej precyzyjne definiowanie celów, które mają zostać osiągnięte przez realizację PO; na 

etapie wdrażania i monitorowania zaś szybsza identyfikacja barier we wdrażaniu polityk 

publicznych, możliwość przeprowadzania trafnej diagnozy problemów, w tym problemów 

beneficjentów oraz legitymizacja działań instytucji zarządzających. Zwraca uwagę niemal 

powszechne przekonanie badanych przedstawicieli IZ KPO i RPO, iż cele te są spełniane w 

sposób wystarczający – mimo iż, również w ich opinii, potencjał partnerów nie jest 

wystarczająco wykorzystany. Na przykład, po okresie ustalenia kryteriów wyboru projektów, 

aktywność członków KM maleje, co powoduje opóźnienia w stosowaniu środków zaradczych 

wobec pojawiających się problemów wdrożeniowych. Przedstawiciele administracji 

oczekują, iż partnerzy w większym stopniu będą antycypować problemy wdrożeniowe w 

obszarach, które reprezentują.  

W nielicznych programach operacyjnych partnerzy społeczni i gospodarczy lub z sektora 

społeczeństwa obywatelskiego włączani są w prace GSE, o czym napisano wcześniej. Funkcja 

ta zarezerwowana jest zazwyczaj dla przedstawicieli administracji i środowisk eksperckich. 

Badani przedstawiciele administracji na ogół nie oczekują od partnerów więcej, niż ich 

standardowy odbiór prezentowanych wyników badań ewaluacyjnych oraz zatwierdzanie 

Planu Ewaluacji.  

Podstawowym oczekiwaniem partnerów wobec zasady partnerstwa jest udział w 

formułowaniu zasad wsparcia w kierunku jego większej użyteczności dla beneficjentów oraz 

– w przypadku organizacji pozarządowych – dla zwiększenia potencjału ich sektora (etap 

programowania). Partnerzy spoza administracji zgodnie przyznają, iż na etapie wdrażania, 

istotną ich rolą jest ponadto wpływanie na transparentność działań instytucji publicznych 

oraz uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla 

beneficjentów. Zasada partnerstwa powinna być – w ich opinii – realizowana poprzez 

uwzględnienie ich wpływu na dokumentację konkursową. Co do zasady, w opinii partnerów 

spoza administracji ich oczekiwania nie są spełniane w pełni na żadnym z etapów – ich 

potencjał nie jest wykorzystywany właściwie na etapie programowania (poprzez pełnienie 

wyłącznie roli doradczo-opiniującej), a ich rola na etapie wdrażania, monitorowania i 
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ewaluacji ograniczana jest do roli „maszynki do głosowania”, zaś na etapie konstruowania 

kryteriów wyboru – do wypracowania i uzgadniania stanowisk podczas prac grup roboczych. 

Partnerzy chętnie zwiększyliby także swoją rolę w ewaluacji programu, co opisano wyżej w 

rozdziale 6.  

Rozbieżność obu oczekiwań wynika z powszechnie przyjętej przez administrację w 

perspektywie 2014-2020 zasady, iż decydujący głos w sprawie oraz ostateczny wpływ na 

kształt programu powinny mieć podmioty odpowiadające za wdrażanie środków unijnych, 

czyli instytucje zarządzające. Partnerzy postrzegani są jako bardzo cenny głos doradczy oraz 

legitymizujący wdrażane procesy, niemniej  ich inne funkcje postrzegane są jako kolidujące z 

rolą administracji. Wśród badanych przedstawicieli administracji oraz członków KM 

dominuje pogląd, że o ostatecznym kształcie programu powinien decydować właściwy 

minister (KPO) lub zarząd województwa (RPO), ponieważ odpowiada on za spełnianie 

wymogów strategicznych narzuconych przez KE. 

8.2 Formy współpracy w ramach zasady partnerstwa 

Współpraca w ramach zasady partnerstwa na etapie programowania okresu 2014-2020 

przyjmowała powszechnie formy działania dwutorowego. Powoływano zespoły ds. tworzenia 

projektu programu złożone z instytucji równorzędnych (programy krajowe) lub podrzędnych 

(programy regionalne) oraz grupy robocze o charakterze konsultacyjno-doradczym z 

udziałem partnerów spoza administracji zarządzającej danym programem. Jak wynika jednak 

z rozważań przedstawionych w rozdziale 6, podejmowano także inne formy włączania 

partnerów – spotkania konsultacyjne, konferencje oraz wynikające z ustawy powszechne 

konsultacje społeczne prowadzone online. Grupy robocze powoływane Zarządzeniem 

Ministra czy Marszałka, składające się m.in. z partnerów spoza administracji obradowały 

nieregularnie, ad hoc, w zależności od potrzeb.  

W większości PO przyjmowano zasadę, iż przewodniczącym tego gremium jest osoba spoza 

administracji, zaś pracownik Instytucji Zarządzającej pełni rolę sekretarza i doradcy w 

zakresie formalnych ograniczeń programu. W sporej liczbie jednak (ok. 80% RPO) na czele 

grup roboczych stała osoba delegowana przez Marszałka.  

Nie organizowano na ogół dodatkowych form wsparcia dla tych gremiów – przyjmując 

założenie, że zapraszani przez Marszałka członkowie powoływanych gremiów są ekspertami 

w swojej dziedzinie. Sporadycznie – na wniosek członków tych grup roboczych – zamawiano 

badania lub ekspertyzy rozwiewające wątpliwości.  

Na etapie wdrażania programu formy współpracy partnerskiej ograniczały się zazwyczaj do 

Komitetu Monitorującego, choć – jak wskazano w rozdziale 4 i 6.2 – zidentyfikowano także 

realizację zasady poza Komitetem. Różnice w skali zastosowanych rozwiązań wynikały w 

pierwszej kolejności z wprowadzenia instrumentów terytorialnych, wykraczających poza 

obligatoryjny ZIT.  
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W ramach Komitetu Monitorującego powszechnie przyjęto zasadę, iż jego 

Przewodniczącym jest przedstawiciel Instytucji Zarządzającej, co wynikało z zapisów 

rozporządzenia ogólnego. Analiza regulaminów KM wskazuje na szeroki zakres 

odpowiedzialności i praw Przewodniczącego KM, zarówno pod względem organizacyjnym 

(np. podpisywanie uchwał, korespondencji), jak też merytorycznym (podejmowanie 

strategicznych dla prac KM oraz programu decyzji). Między innymi Przewodniczący: 

 Decyduje o odwołaniu dotychczasowych przedstawicieli, lub wyłączeniu ze składu 

Komitetu danego podmiotu w sytuacji, kiedy członek Komitetu lub zastępca członka 

nie uczestniczy w określonej w Regulaminie liczbie posiedzeń, 

 Ma głos decydujący w przypadku, kiedy tej samej liczby głosów „za” i „przeciw” 

podczas głosowania, 

 Decyduje o powołaniu grup roboczych (druga opcja to powołanie grupy na wniosek 

grupy członków KM, liczącej co najmniej 3 osoby), 

 Decyduje o składzie grup roboczych (przykład: Przewodniczący Komitetu ma prawo 

ograniczenia liczby zgłoszonych członków grupy przed jej powołaniem w drodze 

uchwały Komitetu), 

 Wskazuje przewodniczącego grupy roboczej powołanej doraźnie (przykład: w 

przypadku grupy roboczej powołanej doraźnie jej prace prowadzi jej członek 

wskazany przez Przewodniczącego Komitetu),  

 Ma prawo dodać punkt do porządku obrad bez wyprzedzenia, podczas gdy zwykły 

członek KM musi to zrobić najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed dniem 

posiedzenia, 

 Decyduje o zasadności realizacji ekspertyz i szkoleń zgłoszonych przez członków/ 

zastępców jako niezbędne do właściwego wykonywania przez nich funkcji w KM, 

 Wnioskuje o zmianę Regulaminu KM (przykład: zmiana Regulaminu może nastąpić na 

wniosek Przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu),  

 Zleca wykonanie ekspertyz na potrzeby prac Komitetu, 

 Reprezentuje Komitet w sprawach dotyczących jego działalności. 

Jak wynika z badania, kwestia delegowania przewodniczenia KM jest sporna. Partnerzy 

spoza administracji także uczestnicy panelu ekspertów chętnie widzieliby na tym miejscu 

Prezydium, składające się w równym udziale z przedstawicieli wszystkich kategorii 

partnerów. Argumentem stojącym za tymi propozycjami jest fakt, iż nastąpiłaby zmiana 

harmonogramu spotkań nie tylko w związku z koniecznymi wymaganiami Programu, ale 

również potrzeby przedyskutowania kwestii ważnych dla członków KM. REKOMENDACJA: 

Zaleca się ograniczenie funkcji przewodniczego KM oraz powołanie Prezydium KM z 

równym udziałem wszystkich kategorii partnerów (wybranym przez przedstawicieli danej 

kategorii partnerów, odwoływalnym przez tę grupę również w wyniku głosowania).  
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Rola przewodniczącego KM (przedstawiciela IZ) dotyczyłaby np.: zwoływanie posiedzeń, 

prowadzenie obrad, podpisywania podjętych przez Komitetu uchwał i protokołów z 

posiedzeń; reprezentowania Komitetu w sprawach dotyczących jego działalności; czuwania 

nad prawidłowością działań KM, zapewnienia, że Sekretariat lub właściwa komórka IZ 

sporządza raz w roku i przedkłada do wiadomości członków informację dotyczącą 

finansowania funkcjonowania Komitetu. Rola Prezydium obejmowałaby natomiast: 

proponowanie porządku obrad; zapraszanie do udziału w posiedzeniu osób spoza składu 

Komitetu; zlecanie (za pośrednictwem Sekretariatu KM) wykonania ekspertyz na potrzeby 

prac Komitetu. Przewodniczący KM dysponowałby także nadal głosem decydującym w 

przypadku tej samej liczby głosów „za” i „przeciw” podczas głosowania. Prezydium natomiast 

podejmowałoby pozostałe decyzje na drodze głosowania. 

Wdrożenie w życie rekomendacji o powołaniu prezydium oraz wskazanie zakresu jego 

uprawnień powinno być poprzedzone analizą prawną – w rozporządzeniu ramowym 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.82 oraz w projekcie ustawy wdrożeniowej wskazuje się 

bowiem, iż komitetowi monitorującemu przewodniczy przedstawiciel instytucji 

zarządzającej. Nie precyzuje się jednocześnie, jakie zadania przynależą do tej funkcji, dlatego 

konieczne jest potwierdzenie zgodności i jednoczesne określenie podstawowego zakresu 

obowiązków przewodniczącego.  

Obsługą techniczną KM zajmuje się Sekretariat KM, którego obowiązki są identyczne we 

wszystkich programach operacyjnych wdrażanych w latach 2014-2020. Badani członkowie 

KM spoza administracji wysoko oceniają organizację prac KM przez Sekretariat. Ponad 

połowa – 56% nadaje pracom Sekretariatu ocenę bardzo dobrą, a ponad jedna czwarta (29%) 

ocenę dobrą.  

Jak wynika z regulaminów wszystkich badanych PO, przewidziano taki sam odstęp czasu w 

każdym programie na przekazywanie materiałów merytorycznych członkom KM, 

zgłaszanie dodatkowych punktów obrad oraz powiadomienie o obradach KM. Ankietowani 

członkowie KM spoza administracji oceniają użyteczność materiałów przekazywanych przed 

posiedzeniem na ocenę nieco ponad dobrą (średnia to 4,21). Ocena ta w nieistotnym stopniu 

różnicuje się w zależności od programu czy kategorii partnera. Gorzej, bo zaledwie na „3+” 

(średnia ocena 3,68) oceniany jest czas, który członkowie KM otrzymują na ocenę, 

konsultację, opiniowanie przesłanych materiałów. Również i w tym przypadku rodzaj 

programu nie różnicuje tej oceny – można jednak zauważyć, iż przedstawiciele samorządu 

lokalnego i środowisk naukowych skłonni są nadawać temu aspektowi ocenę wyższą niż 

partnerzy społeczni i gospodarczy czy przedstawiciele organizacji pozarządowych. Różnice te 

                                                      
82

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego 
Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu 
Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej. 
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wynikają przede wszystkim z częstszego kontaktu samorządów i przedstawicieli nauki z 

językiem urzędowym i formalnym. REKOMENDACJA: Biorąc pod uwagę relatywnie niską 

ocenę długości czasu przeznaczanego na opiniowanie, konsultację, zapoznanie się z 

materiałem, proponuje się wydłużenie minimalnego czasu przesłania materiałów do opinii 

lub zapoznania się przed posiedzeniem KM z 10 dni do 15 dni.  

W badanych programach wspierano efektywność posiedzeń KM poprzez obligowanie GR do 

przygotowania wewnętrznego stanowiska KM w odpowiadających tym grupom kwestiach. W 

niektórych programach organizowano także pre-meetingi, warsztaty, spotkania wstępne z 

członkami KM, w ramach których dyskutowane były wątki sporne, wyjaśniane kwestie 

proceduralne. Rozwiązanie to spotyka się z pozytywną opinią wszystkich zainteresowanych – 

podkreśla się, iż stanowią one forum dyskusji i wymiany myśli oraz uzgadniania stanowisk, co 

pozwala na sprawną realizację punktów następującego posiedzenia KM. Ponadto przychodzą 

na nie wyłącznie członkowie KM zainteresowani daną kwestią. REKOMENDACJA: Zaleca się 

zamieszczenie w Wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa w perspektywie 

2021-2027 możliwości organizowania takich spotkań na wniosek przynajmniej jednej piątej 

członków KM.  

Innym narzędziem budowania aktywności członków KM były stosowane w większości 

programów wyjazdowe sesje KM poza główną siedzibę IZ, czasem połączone z wizytami 

studyjnymi projektów finansowanych z danego programu. Rozwiązanie to zostało wysoko 

ocenione przez uczestników sesji wyjazdowych, gdyż z jednej strony daje możliwość 

zobaczenia w praktyce efektów projektów, a z drugiej wspólne wyjazdy umożliwiają 

integrację środowisk wchodzących w skład KM, co z kolei powinno przełożyć się na lepszą 

współpracę i komunikację w ramach KM. W środowisku badanych przedstawicieli organizacji 

pozarządowych pojawił się postulat rozszerzenia tej procedury budowania partnerstwa na 

odbiorców działań, np. poprzez organizowanie tzw. spacerów badawczych83. Przeszkodą w 

rekomendowaniu stosowania sesji wyjazdowych, wizyt studyjnych, spacerów badawczych 

jest koszt tych rozwiązań. Jedna sesja wyjazdowa może kosztować od kilkudziesięciu do 

nawet 100 tys. zł, w zależności od liczby członków mieszkających poza miastem, w którym 

mieści się siedziba IZ. Opcją jest wówczas zastosowanie np. sesji hybrydowej, a także 

zwiększenie liczby posiedzeń realizowanych w formie zdalnej wtedy, gdy w agendzie 

spotkania nie ma tematów wymagających pogłębionych dyskusji.  

Formy współpracy partnerów na etapie oceny są – zdaniem partnerów spoza administracji 

oraz IZ – zdecydowanie niewystarczające, jak wykazano w rozdziale 4 i 6.1. Nieliczne 

przykłady uwzględniania w składzie GSE partnerów spoza administracji oraz poddawania pod 

opinię członków KM zapisów SOPZ badań ewaluacyjnych czy raportów metodologicznych, 

                                                      
83

 Spacer badawczy to interaktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców o ich opinie w jakiejś kwestii – 
stosuje się ją przede wszystkim do badania przestrzeni. Szerzej na temat tej metody napisano pod linkiem 
https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/spacery-badawcze/ 
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lub też weryfikacji rekomendacji i stopnia ich wdrażania, wynikają raczej z kultury danej 

instytucji, niż innych czynników. 

8.3 Główne bariery ograniczające aktywność partnerów  

Na etapie programowania perspektywy 2014-2020 wystąpiły bariery ograniczające 

aktywność partnerów spoza administracji związane z zamkniętym charakterem większości 

naborów do zespołów i grup roboczych, brakiem transparentności w powoływaniu ich 

członków oraz niedostatecznym informowaniem o ich powstawaniu i funkcjonowaniu. W 

badaniu zidentyfikowano przypadki, gdy udział przedstawicieli NGO, które stały się później 

członkami KM, wynikał wyłącznie z ich inicjatywy. Generalnie aktywność partnerów w 

procesie programowania była większa w tych programach, w których organizowano 

spotkania, konferencje lub warsztaty skierowane do konkretnych branż lub środowisk 

związanych z kategorią partnera (np. konferencje dla świata nauki lub spotkania cykliczne z 

przedstawicielami NGO). Biorąc pod uwagę, iż w ramach wszystkich programów realizowano 

konferencje i spotkania wyjazdowe ukierunkowane na środowiska lokalne, zaś w grupach 

roboczych znaleźli się reprezentatywni przedstawiciele wszystkich środowisk, nie 

zidentyfikowano barier ograniczających aktywność partnerów, wynikających z kwestii 

finansowych (np. konieczności dojazdu do stolicy regionu).  

Ważnym aspektem ograniczającym angażowanie się partnerów, wynikającym z organizacji 

procesów na etapie programowania, jest kwestia harmonogramu prac nad programem, 

opóźnień na etapie ustalania kluczowych założeń wsparcia w trakcie negocjacji z KE. 

Pierwsze konsultacje społeczne projektu programu i założeń wsparcia realizowane były przed 

przyjęciem Umowy Partnerstwa, co pociągało za sobą brak przyjętego planu prac grup 

roboczych i konieczność ponownego opiniowania zapisów często skrajnie odmiennych od 

wcześniej recenzowanych. REKOMENDACJA: Biorąc pod uwagę istotne znaczenie udziału 

partnerów we wczesnym okresie programowania, zaleca się budowanie harmonogramu 

prac grup roboczych uwzględniającego współpracę przy definiowaniu założeń, wyzwań i 

problemów w obszarach wsparcia przed przyjęciem UP przez KE. W dalszym napiętym 

harmonogramie prace partnerów powinny przebiegać nad doborem najbardziej 

pożądanych kierunków wsparcia i zasad jego dostępności oraz ukierunkowania 

terytorialnego w poszczególnych obszarach wsparcia. Kolejne punkty w tym 

harmonogramie powinny odnosić się do współpracy przy zapisach SZOOP danego PO.  

Istotnym czynnikiem proceduralnym ograniczającym aktywność partnerów na etapie 

programowania był ponadto brak informacji zwrotnej dotyczącej przyczyn nieuwzględnienia 

opinii czy uwag. Kwestia ta została omówiona szerzej w rozdziale 6.  

Na etapie wdrażania zidentyfikowano szereg barier ograniczających aktywność członków 

KM. Pierwszą z nich jest słaba dostępność potrzebnych im szkoleń i ekspertyz, która wynika 

zarówno ze wspomnianych wcześniej rozwiązań proceduralnych (ocena ich zasadności przez 

IZ, niski limit, konieczność ich zgłaszania z długim wyprzedzeniem), jak i z powodów 

finansowych. Potencjalne finansowanie szkoleń i ekspertyz wiąże się z koniecznością ich 
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opłacenia przez instytucję delegującą i oczekiwania na refundację kosztów. Biorąc pod 

uwagę słabą kondycję finansową sektora organizacji pozarządowych, zastosowany 

mechanizm stawia przed nimi także barierę finansową w korzystaniu z instrumentu 

podnoszenia potencjału partnerów. Rozwiązaniem może być wprowadzenie systemu 

zaliczkowego do 100% wartości szkolenia lub ekspertyzy. Kolejną barierą zaangażowania 

partnerów na etapie wdrażania jest raportowany wcześniej niewystarczający czas na 

konsultowanie czy zapoznanie się z materiałami przesyłanymi przez KM. Istotną przeszkodą 

jest także – wyrażana przez nich – negatywna ocena podejmowania decyzji o porządku obrad 

arbitralnie przez przedstawiciela IZ, piastującego stanowisko przewodniczącego KM. Należy 

też wspomnieć o, przedstawionej w rozdziale 6.2, niespójności tzw. szybkiej ścieżki 

uzgodnień kluczowych zmian w programie między IZ a KE z możliwością zaangażowania się 

członków KM w opiniowanie tych zmian. Bariery te, wynikające z organizacji procesów 

nieuwzględniających ograniczeń i możliwości partnerów spoza administracji są zasadnicze.  

W trakcie badania zidentyfikowano także barierę aktywności członków spoza administracji 

wynikającą z niewystarczającej reprezentatywności partnerów gospodarczych i zbyt małej 

liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych w stosunku do obszarów wsparcia w 

programach i kwestii horyzontalnych. W opinii respondentów, kwestia ta powoduje zbyt 

małe znaczenie stanowisk wygłaszanych przez te środowiska, niewystarczające 

„wybrzmienie” zgłaszanych przez nie problemów i postulatów. Arytmetyka głosowania, 

faworyzująca administrację i instytucje publiczne (większość głosów), rodzi ich obawy 

dotyczące pełnienia roli „maszynki do głosowania”. Rekomendacje dotyczące zniesienia tej 

bariery zawarto w rozdziale 5 niniejszego raportu.  

Większość ankietowanych członków KM spoza administracji nie uważa, że zaangażowanie w 

prace Komitetu pociąga za sobą wyrzeczenia czasowe bądź finansowe. Problem dużego lub 

bardzo dużego obciążenia czasowego związanego z realizacją funkcji członka KM zgłasza 

jednak 25% ankietowanych, w tym częściej członkowie KM RPO oraz partnerzy społeczni.  

Wykres 23 Deklarowany stopień obciążenia czasowego członków KM spoza administracji w 
związku z uczestnictwem w Komitecie 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM/ zastępców, n=138 
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W mniejszej skali (8% ankietowanych) zadeklarowano, iż pełnienie funkcji członka KM jest w 

istotnym stopniu obciążające finansowo dla podmiotów spoza administracji. Niemniej blisko 

połowa badanych (49%) uważa, że członkowie KM powinni otrzymywać wynagrodzenie za 

udział w posiedzeniach KM, GR i przygotowanie się do nich oraz inne aktywności 

podejmowane w ramach swojej funkcji. Odsetek ten jest wyższy wśród członków KM KPO 

oraz PROW i PO RYBY. Częściej niż inni głoszą go partnerzy społeczni, gospodarczy i 

organizacje pozarządowe.  

Zarówno w badaniach jakościowych jak i podczas panelu ekspertów ujawnił się problem 

braku mechanizmu i procedury ujawniania nieprawidłowości przy realizacji zasady 

partnerstwa w programach. REKOMENDACJA: Rekomenduje się ustanowienie na poziomie 

KUP funkcji tzw. rzecznika ds. partnerstwa z uprawnieniami żądania wyjaśnień od danej IZ 

i ewentualnego kierowania spraw do rozstrzygnięcia przez IK UP. KUP może delegować te 

zadania do podległego ciała, jakim np. w perspektywie 2014-2020 jest Podkomitet ds. 

realizacji zasady partnerstwa. Oznacza to, iż przy zgłoszeniu nieprawidłowości przy realizacji 

zasady partnerstwa przez członka jakiegokolwiek KM, przewodniczący Podkomitetu 

posiadałby kompetencje do żądania wyjaśnień od danej IZ oraz ewentualnego zgłoszenia 

sprawy do IK UP. 

Realizacja tej rekomendacji w odniesieniu do perspektywy finansowej 2014-2020 

wymagałaby nowelizacji Zarządzenia Przewodniczącego KUP na lata 2014-2020 w sprawie 

powołania Podkomitetu do spraw rozwoju partnerstwa poprzez poszerzenie określonego w § 

5 zakresu zadań Podkomitetu o pełnienie funkcji rzecznika ds. partnerstwa. W perspektywie 

finansowej 2021-2027 wymagałoby to uwzględnienia tego zadania w analogicznym nowym 

zarządzeniu. Szczegółowy zakres i sposób pełnienia funkcji rzecznika powinien zostać 

określony przez członków Podkomitetu w jego regulaminie. Informacja o powierzeniu 

Podkomitetowi funkcji rzecznika powinna być szeroko rozpowszechniona, z uwzględnieniem 

instytucji uczestniczących w realizacji polityki spójności, członków KM, potencjalnych i 

aktualnych partnerów i beneficjentów oraz opinii publicznej. 

W obszarze realizowania działań informacyjno-promocyjnych zidentyfikowano istotną 

barierę w promowaniu funduszy, występującą po stronie partnerów społecznych, 

gospodarczych i organizacji pozarządowych. Wiąże się ona z brakiem struktur i infrastruktury 

do prowadzenia ich w społecznościach lokalnych oraz brakiem funduszy instytucjonalnych na 

ten cel. W tym kontekście uzasadnienia nabiera koncepcja finansowania z PO PT tzw. PAFE, 

czyli Punktów Aktywności Funduszy Europejskich, które prowadzone przez organizacje 

pozarządowe, wspierałyby podmioty społeczeństwa obywatelskiego, m.in. poprzez 

upowszechnianie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń i organizację wizyt studyjnych czy 

wzmacniania animacji lokalnej i partycypacji na rzecz zwiększenia aktywności w aplikowaniu i 

realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich. REKOMENDACJA: Zaleca się 

uwzględnienie w środkach PO PT przyszłej perspektywy finansowej kwoty na wsparcie 

tworzenia PAFE.  
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Na etapie oceny podstawową barierą zwiększenia aktywności partnerów jest przekonanie IZ 

o konieczności profesjonalizacji GSE. Skutkuje to niską reprezentacją partnerów spoza 

administracji.  

Pisząc o barierach zaangażowania członków KM nie sposób pominąć problemu 

horyzontalnego. Brak struktur koordynujących zasadę partnerstwa na szczeblu całego kraju – 

promujących i tworzących dobre praktyki tej zasady, wzmacniających potencjał partnerów w 

realizowaniu zadań członków Komitetów Monitorujących. REKOMENDACJA: Zasadny jest 

postulat OFOP dotyczący przeznaczenia wsparcia finansowego z pomocy technicznej na 

działania koordynacyjno-sieciujące partnerów spoza administracji – zarówno 

ogólnokrajowo i regionalnie – na wzór Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa 

realizowanej przez OFOP w latach 2007-2013, tj. na zasadzie powierzania realizacji zadań 

publicznych. Zadanie to może być koordynowane przez Podkomitet ds. rozwoju partnerstwa 

przy KK UP. W tym miejscu należy podkreślić, że potrzebę takiej koordynacji zgłaszają 

przedstawiciele wszystkich kategorii partnerów spoza administracji. 

9 Formy wsparcia partnerów w programach krajowych i regionalnych  

Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Rozdziale 1.5.1 Umowy Partnerstwa 2014-2020: 

„Dla partnerów zaplanowane zostały również działania umożliwiające podnoszenie 

potencjału instytucjonalnego, a także doskonalenie i zdobywanie nowych umiejętności 

np. poprzez szkolenia, warsztaty, etc. Na potrzeby realizacji zasady partnerstwa i wzmacnia 

potencjału partnerów, zaplanowane zostały działania w ramach PO PT oraz PO WER.” 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-202084 

zamieszczonymi w Rozdziale 7 – Budowanie potencjału partnerów: 

„1) Osiągnięcie oczekiwanej wartości dodanej, o której mowa w rozdziale 5, wymaga od 

instytucji uczestniczących w realizacji PO na lata 2014-2020 angażowania partnerów w 

proces realizacji polityki spójności UE na wszystkich jego etapach, tj. programowania, 

wdrażania, monitorowania i ewaluacji.  

2) Jakość partnerstwa zależy od poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia partnerów 

oraz zaplecza eksperckiego partnerów, dlatego IZ – w zależności od zdiagnozowanych 

potrzeb partnerów oraz możliwości – powinny podejmować działania umożliwiające 

partnerom rozwój ich potencjału, poprzedzone analizą konieczności skorzystania ze 

środków pomocy technicznej w ramach PO w celu udzielenia wsparcia na rzecz 

wzmocnienia zdolności instytucjonalnych partnerów, o której mowa w art. 17 ust. 1 

kodeksu partnerstwa. Jednocześnie wskazane jest, aby diagnozy potrzeb partnerów w 

zakresie budowania i wykorzystania ich potencjału prowadzone były przez IZ w ścisłej 

współpracy z partnerami oraz w sposób cykliczny.  
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 Minister Infrastruktury i Rozwoju: „Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020”. 
MIiR/H 2014-2020/8(02)/10/2015. Warszawa, 28 października 2015 r. 
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3) Wsparcie dla partnerów, o którym mowa w pkt 2, może w szczególności przybrać formy 

wskazane w art. 17 ust. 2 kodeksu partnerstwa. (…)” 

Ważną formą udziału partnerów spoza administracji w realizacji polityki spójności jest ich 

udział w KM poszczególnych programów. W związku z tym również w Rozdziale 7 

Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-202085 są m.in. zapisy 

mówiące, że: 

„5) Koszty służące wsparciu członków KM i zastępców członków KM, którzy reprezentują 

partnerów spoza administracji obejmują co najmniej: 

a) koszty ekspertyz realizowanych na ich potrzeby, uznanych przez przewodniczącego 

KM za niezbędne do właściwego wykonywania przez nich funkcji członka KM lub 

zastępcy członka KM; 

b) koszty szkoleń, uznanych przez przewodniczącego KM za niezbędne do właściwego 

wykonywania przez nich funkcji członka KM lub zastępcy członka KM.” oraz 

"9) Regulamin działania KM w odniesieniu do zasad finansowania funkcjonowania KM może 

przykładowo określać także: 

a) zgodnie z art. 17 kodeksu partnerstwa w celu rozszerzenia zakresu działań służących 

wzmacnianiu zdolności instytucjonalnych właściwych partnerów, inne koszty służące 

wsparciu członków KM i zastępców członków KM, którzy reprezentują partnerów 

spoza administracji niż te wymienione w pkt 5; (…)” 

Zgodnie z wytycznymi, szczegółowe zasady finansowania funkcjonowania KM ze środków 

pomocy technicznej są określone w regulaminach działania poszczególnych KM. 

Z przeprowadzonej analizy danych zastanych, wywiadów z przedstawicielami IZ i partnerów 

spoza administracji uczestniczących w pracach KM oraz badania ilościowego wśród członków 

KM spoza IZ/IP wynika, że członkowie KM rzadko korzystają z przewidzianych w wytycznych 

i w regulaminach możliwości finansowania szkoleń i ekspertyz. 

Wyniki badania ilościowego wskazują, że tylko 40% respondentów czasami, często lub 

zawsze uczestniczyło w szkoleniach organizowanych przez IZ dla członków Komitetu.  

                                                      
85

 Minister Inwestycji i Rozwoju: Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020. MR/2014-
2020/1(02). Warszawa, 20 lutego 2018 r. 
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Wykres 24 Udział w szkoleniach organizowanych dla członków Komitetu 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród członków KM/ zastępców, n=208 
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informacje. Jednak w niektórych przypadkach małe zainteresowanie szkoleniami może 

stanowić konsekwencję małej aktywności i zaangażowania poszczególnych przedstawicieli 

partnerów uczestniczących w pracach KM. 

We wszystkich PO organizowano szkolenia dla członków KM z zakresu zasady partnerstwa, 

zasad wdrażania programu. Liczne szkolenia obejmowały także kwestie kwalifikowalności 

wydatków, podatku VAT, pomocy publicznej. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż 

szkolenia te były realizowane jednorazowo i w przypadku zmiany osoby członka KM bądź 

jego zastępcy nie były powtarzane. Zdaniem badanych, szkolenia dla członków KM powinny 

być zawsze dostępne, by wyrównać poziom wiedzy i informacji, jakimi dysponują strony, 

również w przypadku zmiany osoby na stanowisku członka KM. 

REKOMENDACJA: Zaleca się zapewnienie dla każdego członka KM spoza administracji 

rządowej lub administracji zarządzającej danym programem możliwości uczestniczenia w 

szkoleniach z zakresu zasad wdrażania programu.  

Istotną barierą ograniczającą korzystanie z możliwości finansowania szkoleń i ekspertyz są 

obowiązujące w tym zakresie procedury. Zasady potencjalnego przydzielania środków na 

szkolenia i ekspertyzy zamawiane przez członków KM obejmują zazwyczaj konieczność 

składania zamówienia na nie do 31 października każdego roku na rok przyszły, co wyklucza 

możliwość zamawiania ich ad hoc na potrzeby ryzyk i pilnych wyzwań w trakcie wdrażania 

programu. W niektórych PO ustalano limity kosztowe na wsparcie potencjału członka KM w 

wysokości 2-3 tys. złotych w skali całego okresu programowania, co wykluczało aplikowanie 

o wsparcie eksperckie, czy też bardziej zaawansowane szkolenia. W RPO województwa 

podkarpackiego zastosowano nawet dodatkowy wymóg zlecania szkolenia lub ekspertyzy 

przez co najmniej 3 członków KM. 

REKOMENDACJA: Zaleca się wprowadzenie możliwości niezwłocznego finansowania 

potrzebnych szkoleń dla członków KM, bez konieczności ich kredytowania przez osoby z 

nich korzystające lub reprezentowane przez nie organizacje. Zgodnie z wcześniejszą 

rekomendacją, o zasadności jej wydatkowania decydowałoby prezydium KM.  

Zaledwie w jednostkowych przypadkach zdecydowano się na zorganizowanie szkolenia 

wykraczającego poza obszar zasad wdrażania programu na potrzebę jednego-dwóch 

członków, sporadycznie też zlecano ekspertyzę na potrzeby członków KM. Z danych tych 

wynika wniosek, iż podstawowe instrumenty budowania potencjału członków KM są rzadko 

wykorzystywane. Zdaniem badanych przedstawicieli IZ/IP nie spotykano się z takimi 

propozycjami ze strony członków KM, bądź składane propozycje dublowały prace 

zrealizowane gdzie indziej bądź były niezasadne, bo nie wynikały z potrzeby monitorowania 

danego programu. Jak wynika z badania ankietowego członków KM spoza administracji, duży 

odsetek badanych nie wiedział o takiej możliwości (48% respondentów nie wiedziało o 

możliwości zamawiania szkoleń, zaś 22% nie wiedziało o możliwości zamawiania ekspertyz). 
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REKOMENDACJA: Zaleca się informowanie członków KM w sposób cykliczny o możliwości i 

zasadach refundowania szkoleń oraz ekspertyz, w szczególności przypominając o tej 

możliwości grupom roboczym (jeśli takie powstaną); zaleca się zbierać w sposób cykliczny 

zapotrzebowanie na szkolenia i ekspertyzy wśród członków KM.  

W opinii badanych członków KM spoza administracji możliwość zamawiania ekspertyz jest 

pozorna. Osoby, które zgłaszały sekretariatowi taką potrzebę spotykały się z decyzją 

odmowną w związku z dostępnością takich informacji (w tym, ich zdaniem, nieaktualnych) w 

innych ekspertyzach lub w związku z planami IZ w zakresie zlecenia szerszego badania 

dotyczącego wskazanych zagadnień. Decyzje te, choć racjonalne, powodowały spadek 

zainteresowania członków KM zamawianiem ekspertyz. 

Małe zainteresowanie możliwością finansowania ekspertyz, podobnie jak w przypadku 

szkoleń, często wynika z braku zapotrzebowania lub z małej aktywności i zaangażowania 

członków KM, którzy mogliby z tego korzystać. Jednak ważniejszym, merytorycznym 

powodem jest ułomność obowiązujących w tym zakresie procedur. Uzyskanie zgody na 

finasowanie ekspertyz wymaga przedstawienia wniosku wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem, a następnie decyzji przewodniczącego KM, która zwykle jest podejmowana 

po dłuższym okresie czasu. Brakuje przejrzystych ustaleń, jaki może być zakres prac 

związanych z opracowaniem ekspertyzy oraz kto może ją wykonywać. Koszty wykonania 

ekspertyz muszą być kredytowane przez wnioskodawcę i są refundowane dopiero po jej 

zakończeniu. Również limity kwot na sfinansowanie pojedynczej ekspertyzy są niskie i często 

niewystarczające na przeprowadzenie bardziej zaawansowanych badań. 

REKOMENDACJA: W celu zmniejszenia barier ograniczających możliwość finansowania 

potrzebnych ekspertyz rekomenduje się przeznaczenie puli środków PO PT na wsparcie 

potencjału członków KM, przypisanych do delegującej członka organizacji. Proponuje się, 

aby w celu uniknięcia zarzutu arbitralności decyzji IZ ocena zasadności wydatku odbywała 

się dwustopniowo, najpierw przez Prezydium KM, potem przez IZ. W przypadku uznania 

wydatku za niezasadny, potrzebne byłoby silne umotywowanie stanowiska przez IZ. 

Istotnym problemem jest wąskie rozumienie pojęcia ekspertyzy. Przedstawiciele partnerów 

spoza administracji, z natury rzeczy, w wielu przypadkach powinni włączać w opracowanie 

ekspertyz swoje środowisko i konsultować z nim ustalenia i rekomendacje, a czasami 

również prowadzić potrzebne badania. Brak wyraźnego wskazania, że przygotowanie 

ekspertyz może obejmować tego typu działania sprawia, że ich finansowanie staje się 

nieprzydatne. Tego typu działania mogą również pociągać za sobą koszty znacznie wyższe niż 

limity przewidziane na wykonanie ekspertyz. 

Kolejnym problemem, który dotyczy wsparcia partnerów spoza administracji i ich 

przedstawicieli uczestniczących w pracach KM, jest wolontariacki (nieodpłatny) charakter 

tego udziału. To w dużym stopniu ogranicza możliwość pełnego zaangażowania i aktywności 

reprezentowanych organizacji i ich przedstawicieli. Niektórzy respondenci 

przeprowadzonych wywiadów wskazywali na potrzebę sprofesjonalizowania udziału w 
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pracach KM, poprzez finansowanie tego udziału. Rozwiązanie tego problemu nie jest łatwe, 

gdyż finansowanie musiałoby być proporcjonalne do faktycznych nakładów pracy po stronie 

reprezentowanych organizacji i ich przedstawicieli. Jednak brak takiego rozwiązania stanowi 

istotną przeszkodę, jeśli chodzi o pełne wykorzystanie potencjalnego wkładu partnerów 

spoza administracji w realizację polityki spójności oraz stosowanie zasady partnerstwa. 

REKOMENDACJA: Rozwiązaniem, które warto rozważyć są propozycje przedstawione w 

Białej księdze zasady partnerstwa86. W zakresie refundacji kosztów udziału w pracach KM 

autorzy Białej księgi proponują wprowadzenie następujących zasad: 

„§12 Refundacja kosztów 

1. Instytucje delegujące członków i zastępców członków do pracy w komitecie 

monitorującym otrzymują kwartalną refundację kosztów związanych z pracą w komitecie 

na podstawie zaakceptowanego przez sekretariat komitetu kosztorysu prac w formie 

budżetu zadaniowego, zgodnego z katalogiem kosztów kwalifikowanych. 

2. Kosztami kwalifikowanymi mogą być w szczególności: 

a. refundacja kosztów przygotowania stanowiska do debaty (w trybie obiegowym i 

podczas posiedzenia), 

b. refundacja kosztów członków i zastępców członków za udział w posiedzeniu komitetu, 

c. koszty przygotowania ekspertyzy związanej z przygotowaniem stanowiska instytucji, 

d. koszty spotkań konsultacyjnych z reprezentowanym środowiskiem, w tym koszty: 

logistyczne, koszty merytorycznego przygotowania spotkania, udział ekspertów 

zewnętrznych, 

e. koszty przygotowania ekspertyz, raportów, publikacji przez daną organizację, 

f. koszty zleconych ekspertyz zewnętrznych koniecznych do przygotowania stanowiska, 

g. koszty podróży i zakwaterowania (inne niż koszty związane z udziałem w 

posiedzeniach) związane z przygotowywaniem stanowisk, np. spotkania z 

reprezentowanym środowiskiem w regionach. 

3. Członkowie i zastępcy zamieszkali poza miejscem posiedzeń komitetu mogą uzyskać 

refundację: 

a. kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu, 

b. kosztów przejazdu niepublicznymi środkami transportu, 

c. kosztów zakwaterowania związanych z udziałem w posiedzeniu komitetu.” 

                                                      
86

 Włodarski Tomasz i Katarzyna Sosnowska (red). Biała księga zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy 
Europejskich w Polsce. Warszawa, 2014. 
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10 Rekomendacje możliwe do zastosowania w perspektywie polityki 

spójności 2014-2020  

Biorąc pod uwagę bieżący etap wdrażania funduszy perspektywy 2014-2020 rekomendacje 

dotyczące zmian realizacji zasady partnerstwa dotyczyć mogą: 

 mechanizmów wzmacniania aktywności partnerów spoza administracji na etapie 

podsumowania efektów wdrażania (etap oceny), 

 wzmocnienia mechanizmów włączania członków KM do stałych struktur opiniujących 

i doradzających w zakresie założeń i kierunków wsparcia w nowej perspektywie (etap 

programowania 2021-2027).  

W pierwszej kolejności rekomendowane jest poświęcenie przynajmniej jednego posiedzenia 

KM ocenie efektów wsparcia, podczas którego partnerzy spoza administracji mogliby 

przedstawić swoje wnioski (np. zgłoszonych z wyprzedzeniem do IZ) dotyczące skuteczności 

mechanizmów wsparcia w poszczególnych obszarach oraz czynników wpływających na ich 

efektywność, zaś IZ mogłaby przedstawić zakres realizowanych przez siebie środków 

zaradczych poddając je pod ocenę członków KM. Debata ta powinna zakończyć się 

zestawieniem wniosków dotyczących doświadczeń dla okresu programowania 2021-2027. 

Kolejnym kierunkiem działań jest wprowadzenie mechanizmów wykorzystujących 

doświadczenie członków KM spoza administracji związane z okresem programowania 2014-

2020 do konsultowania kolejnych wersji programów FE. Rekomendowanym kierunkiem ich 

włączania są grupy robocze planowane do utworzenia w celu wypracowania zapisów 

Programu i jego Uszczegółowienia. Biorąc pod uwagę deklarowaną w badaniu skłonność IZ 

do powielania mechanizmów programowania okresu 2014-2020, udział członków KM należy 

zagwarantować na drodze wytycznych.  

11 Zasada partnerstwa w perspektywie finansowej 2021-2027  

Etap programowania 

Badani przedstawiciele IZ KPO uważają, że proces programowania 2021-2027 w mniejszym 

stopniu angażuje partnerów, niż w poprzedniej perspektywie, co jest wynikiem zarówno 

pandemii COVID-19, jak i opóźnieniami związanymi z pracą nad Umową Partnerstwa. 

Zgodnie z odpowiednim Zarządzeniem, powołano grupy robocze do prac nad KPO z udziałem 

partnerów spoza administracji (nabór zamknięty), które spotkały się zazwyczaj raz czy dwa 

razy przed pandemią, dyskutując nad ogólnymi wyzwaniami rozwojowymi w danym 

obszarze. Grupy te nie współuczestniczyły w tworzeniu zapisów projektów programów. 

Dyskusje nad nimi odbywały się w zespołach wewnętrznych, instytucjonalnych z udziałem 

przedstawicieli instytucji zarządzających na szczeblu regionalnym oraz ekspertów 

dziedzinowych zapraszanych ad hoc. Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami IZ KPO, w 

dalszym kroku planowane jest przeprowadzenie ustawowych konsultacji społecznych. Grupy 
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robocze zrzeszające partnerów spoza administracji zostaną włączone w prace nad 

uszczegółowieniem programu i jego konkretnymi zapisami.  

Proces programowania KP na lata 2021-2027 był ściśle uzależniony od postępów i trybu prac 

nad Umową Partnerstwa. Opóźnienia są procesową barierą do pełnego rozwinięcia zasady 

partnerstwa na etapie programowania KP.  

Proces programowania programów krajowych na lata 2021-2027 był ściśle uzależniony od 

postępów i trybu prac nad Umową Partnerstwa. Opóźnienia są procesową barierą do 

pełnego rozwinięcia zasady partnerstwa na etapie programowania tych programów.  

Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród partnerów spoza administracji, konsultacje 

społeczne projektu UP nie przebiegły prawidłowo: nie przedstawiono diagnozy sytuacji w 

obszarach wsparcia ani strategii osiągania celów, w narzędziu konsultacyjnym nie zawarto 

możliwości odniesienia się do całości dokumentu bądź jego logiki. Za niedopuszczalne 

uznano umieszczanie odpowiedzi instytucji w formularzu konsultacyjnym o nieuwzględnieniu 

uwagi bez wyjaśnienia przyczyn. Podobnie oceniono proces konsultacji Krajowego Planu 

Odbudowy, dokumentu, który nie był znany partnerom spoza administracji rządowej do dnia 

przedstawienia go do konsultacji. Uwagi środowisk partnerów spoza administracji oraz 

inicjatywa Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa doprowadziły do pierwszej w skali kraju 

serii wysłuchań publicznych online, które dostarczyły przesłanek do zmian w Krajowym 

Planie Odbudowy i Umowie Partnerstwa.  

Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad programami krajowymi (projekty 

poddawane konsultacjom społecznym) należy rekomendować szersze włączanie partnerów 

społecznych do prac nad konstruowaniem uszczegółowień programów.  

Na szczeblu regionalnym postęp realizacji zasady partnerstwa na etapie programowania jest 

wolniejszy, co wynika w pierwszej kolejności z trwających prac nad ostatecznym kształtem 

Umowy Partnerstwa. Kwestia ta jest proceduralną barierą włączania partnerów w dyskusję 

nad założeniami wsparcia i kierunkowaniem interwencji. Badani przedstawiciele IZ RPO 

twierdzą, że w tym zakresie wykorzystane zostanie doświadczenie i wnioski z prac nad 

aktualizacjami strategii regionalnych. W RPO województwa lubelskiego, jeszcze przed 

powstaniem projektu programu na lata 2021-2027 zorganizowano grupy tematyczne z 

udziałem również partnerów spoza administracji, w ramach których dyskutowano nad 

założeniami poszczególnych obszarów wsparcia. W kwestii konsultacji społecznych zapisów 

projektów programów oraz uszczegółowienia kierunków wsparcia zaleca się rozszerzenie 

puli partnerów poza grupę roboczą, wykorzystanie narzędzi konsultacji regionalnych, 

branżowych, środowiskowych (również z nieobligatoryjnym elementem wysłuchania 

publicznego) oraz systemu ewidencji planowanych inwestycji i przedsięwzięć (również o 

charakterze społecznym/ miękkim). Badani przedstawiciele IZ RPO planują na etapie 

konsultacji społecznych na lata 2021-2027 wdrożenie rozwiązań realizowanych w bieżącej 
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perspektywie, czyli przede wszystkim organizowanie lokalnych konferencji oraz konferencji 

branżowych.  

Niezbędne jest także, zgodnie z Europejskim Kodeksem postępowania w zakresie 

partnerstwa, skonsultowanie z partnerami harmonogramu i zakresu prac nad 

uszczegółowieniem programów, np. w oparciu o dobrą praktykę RPO województwa 

mazowieckiego 2014-2020 (trójetapowe podejście do włączania partnerów87). Konsultacji 

powinny podlegać takie kwestie jak: określenie lub wybór typów projektów, alokacja 

funduszy na poszczególne typy projektów; określenie wskaźników specyficznych dla 

programów; określenie katalogu potencjalnych beneficjentów; skład Komitetów 

Monitorujących.  

Etap wdrażania 

Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w niniejszym raporcie, w okresie programowania 

2021-2027 zaleca się wprowadzenie następujących zmian wzmacniających efekty realizacji 

zasady partnerstwa: 

1. Delegacja wdrażania wsparcia w ramach ZIT, RLKS lub innych instrumentów 

terytorializacji w programach regionalnych na rzecz społeczności lokalnych i ich 

zrzeszeń (do uwzględnienia w Wytycznych w zakresie wdrażania programów EFRR i 

EFS), przy zachowaniu decyzyjności IZ co do zakresu tej delegacji). 

2. Delegacja prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do 

beneficjentów na szczebel organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i 

gospodarczych (do uwzględnienia w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

partnerstwa). 

3. Promowanie rozwiązań wzmacniających partnerstwo na szczeblu lokalnym lub 

subregionalnym, np. poprzez kryteria premiujące realizację projektów partnerstwa 

międzysektorowego lub partnerstwa międzygminnego (do uwzględnienia w 

Wytycznych w zakresie wdrażania programów EFRR i EFS). 

4. Włączenie członków KM krajowych i regionalnych programów w proces naboru 

wniosków poprzez konsultowanie i opiniowanie regulaminu konkursu, w zakresie 

uznanym przez daną IZ za zasadny (do uwzględnienia w Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady partnerstwa).  

5. Wprowadzenie obligatoryjnego zatwierdzania przez KM kierunków zmian programu 

proponowanych KE przed podejmowaniem uzgodnień na szczeblu instytucjonalnym 

(do uwzględnienia w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa). 

                                                      
87

 Patrz rozdział 6.2. 
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6. Utworzenie funkcji Prezydium KM z równym udziałem wszystkich kategorii partnerów 

(wybranym przez przedstawicieli danej kategorii partnerów, odwoływalnym przez tę 

grupę również w wyniku głosowania), z jednoczesnym ograniczeniem roli 

przewodniczącego KM (do uwzględnienia w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

partnerstwa). 

7. Wydłużenie minimalnego odstępu przesłania materiałów do opinii lub zapoznania się 

przed posiedzeniem KM 10 dni do 15 dni (do uwzględnienia w Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady partnerstwa). 

8. Zamieszczenie w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa w 

perspektywie 2021-2027 możliwości organizowania (na wniosek członków KM) 

spotkań, warsztatów poprzedzających posiedzenie KM w celu stworzenia swobodnej 

platformy dyskusji, wymiany zdań, uzgadniania stanowisk, bez reżimu agendy 

posiedzenia (do uwzględnienia w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

partnerstwa). 

9. Promowanie sesji wyjazdowych KM, wizyt studyjnych, spacerów badawczych (do 

uwzględnienia w zakresie promocji dobrych praktyk – katalog dobrych praktyk). 

10. Uwzględnienie w środkach PO PT przyszłej perspektywy finansowej kwoty na 

wsparcie tworzenia PAFE, czyli Punktów Aktywności Funduszy Europejskich, które 

prowadzone przez organizacje pozarządowe, wspierałyby podmioty społeczeństwa 

obywatelskiego, m.in. poprzez upowszechnianie dobrych praktyk, wymianę 

doświadczeń I organizację wizyt studyjnych czy wzmacnianie animacji lokalnej i 

partycypacji na rzecz zwiększenia aktywności w aplikowaniu i realizacji projektów 

finansowanych z funduszy europejskich (do uwzględnienia w Wytycznych w zakresie 

pomocy technicznej).  

11. Przeznaczenia wsparcia finansowego z pomocy technicznej na działania 

koordynacyjno-sieciujące partnerów spoza administracji, zarówno krajowo i 

regionalnie na wzór Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa realizowanej przez 

OFOP w latach 2007-2013, tj. na zasadzie powierzania realizacji zadań publicznych, 

np. pod egidą Podkomitetu ds. zasady partnerstwa przy UP (do uwzględnienia w 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa). 

12. Wyrównanie dysproporcji w grupie partnerów w Komitetach Monitorujących, i 

jednoczesne lepsze dopasowanie specjalizacji organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego wchodzących w skład KM do zakresu tematycznego programów oraz 

kwestii przekrojowych, ważnych społecznie. 

Etap oceny  

W przyszłym okresie programowania warto rozpowszechniać dobre praktyki włączania 

partnerów spoza administracji do GSE oraz wzmacniania ich potencjału w zakresie oceny 
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efektów PO (do uwzględnienia w zakresie promocji dobrych praktyk – katalog dobrych 

praktyk). 

Potencjał zastosowania dobrych praktyk zidentyfikowanych w innych państwach UE 

Analizując potencjał zastosowania dobrych praktyk zidentyfikowanych w raporcie „Ewaluacja 

w zakresie identyfikacji dobrych praktyk w realizacji zasady partnerstwa w ramach 

perspektywy 2014-2020 w wybranych krajach członkowskich UE zrealizowanego na zlecenie 

KJE w 2020 r.”, należy stwierdzić, iż jest on umiarkowany. Poniżej przedstawiono możliwości 

zastosowania rekomendacji zawartych w przedmiotowym raporcie (wyróżnione kursywą) w 

świetle wyników niniejszego badania. 

Dobrą praktyką (…) jest uzupełnienie przyjętych procedur wyboru partnerów (mniej lub 

bardziej sformalizowanych) możliwością otwarcia procesów związanych z realizacją polityki 

spójności UE na nowych partnerów. 

W okresie programowania 2021-2027 wątpliwą kwestią pozostaje otwarty nabór do KM 

poszczególnych programów, ze względu na ukształtowane przekonania instytucji i 

interesariuszy dotyczące reprezentatywności poszczególnych kategorii partnerów oraz 

kanałów ich rekrutacji. W przypadku organizacji pozarządowych ich reprezentatywność 

określana jest na podstawie głosowania. Nie występuje więc potrzeba wprowadzania zmian 

w sposobie zapewnienia reprezentacji. Odmienna sytuacja występuje w przypadku 

partnerów społecznych i gospodarczych – rekomendacje w tym zakresie przedstawiono w 

rozdziale 5.2. 

W analizowanych przypadkach zidentyfikowano dwie praktyki dotyczące wdrażania zasady 

równości w kontekście partnerstwa. W Danii zgodnie z zapisami regulaminu KM jego skład 

powinien zapewniać równość kobiet i mężczyzn. W Estonii dobrą praktyką jest włączenie w 

programowanie i w prace KM jako jednego z kluczowych partnerów Komisarza ds. Równości 

Płci i Równego Traktowania dbającego o realizację zasady równości. 

Potencjał zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w składach KM jest możliwy 

i rekomendowany do zastosowania poprzez zamieszczenie w wytycznych zobligowania IZ i 

instytucji delegujących członków do KM do wprowadzenia tej zasady, poprzez zastosowanie 

procedury naboru niedyskryminującej żadnej z płci oraz osób z niepełnosprawnościami.  

W trakcie przygotowań do perspektywy post 2020 konieczne jest zaplanowanie z 

wyprzedzeniem procesu programowania, wraz z określeniem kamieni milowych, form 

współpracy z partnerami, odpowiedzialności poszczególnych aktorów i rezultatami. Istotne 

jest również zakomunikowanie planu prac nad programem wszystkim interesariuszom. 

Partnerzy powinni wiedzieć, jaka jest ich rola i na jakich etapach prac zostaną zaangażowani 

w prace. Bardzo ważne jest również zadbanie o wysoką jakość tych spotkań: ich staranne 

zaplanowanie i przygotowanie, tak aby doprowadziły one do osiągnięcia założonych celów. 
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Należy również dbać o informację zwrotną dla partnerów na temat wykorzystania wniosków 

ze spotkań w dalszej pracy.  

Dobra praktyka włączania partnerów do procesu programowania już na wczesnym etapie 

jest trudna do zastosowania w perspektywie 2021-2027 ze względu na opóźnienia w pracach 

nad UP oraz przyzwyczajenie instytucji zarządzających do tworzenia projektów programów 

jedynie w składzie instytucjonalnym. Tworzone są co prawda harmonogramy prac, 

koncentrują się one jednak na osiągnięciu kamieni milowych (zakończenia kolejnych etapów 

prac nad dokumentami programowymi) i nie zawierają one wskazania metod pracy z 

partnerami ani ich orientacyjnych terminów. Brak jest również w Polsce jasno określonej 

struktury zarządzania całym procesem programowania, z przypisanymi rolami i zadaniami dla 

poszczególnych ciał i poziomów. Zmiany w tej kwestii można wprowadzić na etapie prac 

powołanych grup roboczych nad uszczegółowieniem zapisów PO.  

Planując działania z zakresu budowania zdolności do realizacji polityk publicznych na okres 

2021-2027 należy dążyć do otwarcia katalogu beneficjentów dla partnerów spoza 

administracji publicznej. Działania te powinny być przygotowane we współpracy z 

partnerami. Tam, gdzie jest to możliwe – realizowane w przyszłości w tym obszarze projekty 

powinny mieć charakter integracyjny – to znaczy być otwarte na uczestników zarówno z 

administracji, jak i spoza administracji. 

W Polsce, zarówno w krajowych jak i w regionalnych programach, planowane jest 

prowadzenie działań rozszerzających listę środowisk i partnerów biorących udział w 

konsultacjach społecznych Programów, włączając w to małe społeczności lokalne. 

Rozwiązanie to było praktykowane w perspektywie 2014-2020 i jest wola instytucji 

zarządzających ich kontynuacji. Problemem jednak pozostaje brak mechanizmów ujawniania 

listy członków zespołów konsultacyjnych i grup roboczych oraz udzielanie informacji 

zwrotnej uczestnikom procesu poprzez wyczerpujące odniesienie się do uwag i postulatów. 

Rozwiązania te nie zostały wypracowane w perspektywie 2014-2020, co pociąga za sobą 

konieczność rekomendowania zastosowania takich mechanizmów np. w zarządzeniach 

Ministra czy Marszałków.  

Warto kontynuować i rozwijać w Polsce w nowej perspektywie finansowej przykłady 

stosowania takich form angażowania partnerów (na poziomie PO lub UP) jak grupy robocze 

czy podkomitety (stałe lub powoływane ad hoc). Jak pokazują doświadczenia badanych 

krajów są to rozwiązania doceniane przez partnerów. 

Występuje potencjał tworzenia grup roboczych w ramach poszczególnych KM, ich potencjał 

oceniany jest pozytywnie przez wszystkich interesariuszy.  
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W pracach komitetów monitorujących warto również rozwijać mechanizmy tworzące 

przestrzeń do dyskusji i rozstrzygania sporów (na wzór łotewski)88, w szczególności należy 

rozważyć wykorzystywanie analiz i ewaluacji jako narzędzia podejmowania decyzji.  

Dobrym mechanizmem zapewnienia przestrzeni do debaty dla partnerów w KM jest 

organizowanie tzw. pre-spotkań, warsztatów ramach poszczególnych PO. W skali całego 

kraju forum takim może być Podkomitet ds. partnerstwa oraz rekomendowany mechanizm 

stworzony na wzór Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa realizowanej przez OFOP w 

latach 2007-2013. 

Należy rozważyć wykorzystanie doświadczeń duńskich i austriackich89, związanych z 

funkcjonowaniem zinstytucjonalizowanych partnerstw w niektórych obszarach polityki 

spójności w okresie 2021-2027. Dobrym miejscem dla eksperymentów z tym podejściem jest 

obszar ekonomii społecznej, gdzie włączenie zróżnicowanego partnerstwa w procesy 

wdrażania na poziomie krajowym mogłoby wpłynąć pozytywnie na skuteczność realizowanej 

interwencji. Oczywiście być może uda się znaleźć inne obszary, które sprzyjają budowaniu 

zinstytucjonalizowanych partnerstw. Tym bardziej, że w Polsce są już doświadczenia w tym 

obszarze, choć na poziomie lokalnym, np.: lokalne grupy działania czy też stowarzyszenia 

powoływane na obszarach metropolitarnych. 

Należy podkreślić, iż w instytucjach zarządzających KPO i RPO występuje opór przed 

delegowaniem wdrażania interwencji realizowanych w społecznościach lokalnych lub 

ekonomii społecznej na rzecz partnerów. Niemniej doświadczenia okresu 2014-2020 

pokazują, że zastosowanie tej delegacji nie wprowadza problemów realizacyjnych i przynosi 

wartość dodaną.  

  

                                                      
88

 Na Łotwie organizowane są szkolenia przeznaczone wyłącznie pod potrzeby partnerów spoza administracji, 
przy udziale również i zagranicznych ekspertów i praktyków. 
89

 W Danii funkcję instytucji pośredniczącej pełniły regionalne partnerstwa o szerokim składzie – regionalne 
fora wzrostu zaangażowane w strategiczne ukierunkowywanie środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości 
w regionach i ich wdrażanie. Od 2019 roku po centralizacji systemu wdrażania funduszy zadania te przejęło 
krajowe partnerstwo działające przy Duńskiej Agencji Biznesu. Formą zinstytucjonalizowanego partnerstwa jest 
również Austriacka Konferencja Planowania Przestrzennego, która odgrywa ważną rolę również w polityce 
regionalnej. Jest to formuła partnerstwa władz federalnych, regionalnych i lokalnych. Mechanizm ten jest 
ugruntowany w praktyce austriackiej.  
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12 Tabela wniosków i rekomendacji 

Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomendac

ji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekomenda

cji 

1.  W procesie programowania 2021-2027 z powodu 

pandemii COVID-19 oraz opóźnień w pracach nad UP 

zasada partnerstwa realizowana jest w stopniu 

minimalnym. Dobrą praktyką konsultacji Krajowego 

Planu Odbudowy jest zorganizowanie cyklu wysłuchań. 

publicznych. 

Str. 31 

Zaleca się szersze korzystanie z 

wysłuchań publicznych online lub w 

trybie mieszanym w procedurze 

konsultacji projektów KPO i RPO w 

perspektywie 2021-2027, zgodnie z 

decyzją danych IZ. 

Zarządzenie Ministra FiPR w 

sprawie programowania KPO, 

Zarządzenie marszałków 

województw – na podstawie 

decyzji IZ 

Organizacja pod egidą Podkomitetu 

ds. rozwoju partnerstwa przy UP 

wysłuchań publicznych dla 

poszczególnych KPO i RPO 

IK UP 

IZ KPO/RPO 

Podkomitet 

ds. rozwoju 

partnerstwa 

przy UP  

IV / 2021 Horyzontal

na/ 

operacyjna 

2.  Dobrą praktyką realizacji zasady partnerstwa okresu 

2014-2020 jest delegacja wdrażania wsparcia na rzecz 

społeczności lokalnych i ich zrzeszeń w ramach 

wybranych instrumentów terytorializacji w programach 

regionalnych.  

Str. 106 

Zaleca się szersze stosowanie zasady 

delegowania wdrażania programów w 

ramach wybranych instrumentów 

terytorializacji – zgodnie z decyzją danej 

IZ.  

Wytyczne dotyczące wdrażania 

EFRR i EFS 

Zapisy dokumentów programów 

operacyjnych w zakresie 

instrumentów terytorializacji 

IK UP 

IZ KPO/RPO 

 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

operacyjna 

3.  W bieżącym okresie programowania zidentyfikowano 

dobrą praktykę PO PT realizacji działań informacyjno-

promocyjnych skierowanych do beneficjentów przez 

organizacje pozarządowe w ramach konkursu. Biorąc pod 

uwagę wzrost potencjału organizacji pozarządowych w 

wyniku realizacji projektu możliwe jest delegowanie 

wdrażania działań informacyjno-promocyjnych na 

szczebel partnerów spoza administracji.  

Zaleca się delegowanie wdrażania działań 

informacyjno-promocyjnych 

skierowanych do beneficjentów na 

szczebel organizacji pozarządowych, 

partnerów społecznych lub 

gospodarczych. 

Zapisy dokumentu programowego 

PO PT, katalog wsparcia 

skierowanego do partnerów spoza 

administracji 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady partnerstwa 

IZ PO PT 

IK UP  

 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 
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Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomendac

ji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekomenda

cji 

Str. 106 

4.  W okresie 2014-2020 zidentyfikowano szereg dobrych 

praktyk wspierających realizację zasady partnerstwa z 

uwzględnieniem społeczności lokalnych na etapie 

wdrażania programów.  

Str. 34 

Zaleca się promowanie rozwiązań 

wzmacniających partnerstwo na szczeblu 

lokalnym lub subregionalnym, np. 

poprzez kryteria premiujące realizację 

projektów partnerstwa 

międzysektorowego lub partnerstwa 

międzygminnego opartych o wspólne 

strategie działania utworzone z udziałem 

partnerów spoza administracji – w tych 

obszarach wsparcia, w których IZ uzna to 

za zasadne. 

Zapisy Regionalnych Programów 

Operacyjnych oraz SZOOP 

Zapisy dokumentacji konkursowej 

IZ RPO 

 

III/ 2022 Horyzontal

na/ 

operacyjna 

5.  W okresie 2014-2020 w przypadku wystąpienia 

konieczności zastosowania tzw. szybkiej ścieżki w 

negocjacjach z KE dotyczącej zmian w programie, 

członkowie KM uzyskiwali jedynie możliwość pozornego 

głosowania nad zmianami, gdyż zostały już one 

zatwierdzone na szczeblu KE. Praktyki te powodują 

przekonanie członków KM spoza administracji, iż ich rola 

jest sprowadzana jedynie do legitymizacji działań IZ, co 

ogranicza ich aktywność na forum KM.  

Str. 109 

Zaleca się wprowadzenie obligatoryjnego 

prezentowania przed KM głównych 

kierunków zmian programu 

proponowanych KE oraz uzyskania 

akceptacji KM przed podejmowaniem 

uzgodnień na szczeblu IZ-KE np. w 

formule obiegowej lub na tzw. pre-

meetingach. 

Wytyczne w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2021-2027 

IK UP  

 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 

6.  Szeroki zakres uprawnień przewodniczącego KM wraz z 

przyporządkowaniem tej funkcji wyłącznie 

przedstawicielom IZ jest mechanizmem hamującym 

aktywność członków KM. Ich zdaniem powoduje on 

arbitralność decyzji IZ i zmniejsza wpływ członków KM na 

Rekomenduje się zmniejszenie roli 

przewodniczego KM (którym nadal 

pozostaje przedstawiciel IZ) oraz 

utworzenie Prezydium KM z równym 

udziałem wszystkich kategorii partnerów 

Przeprowadzenie analizy prawnej 

zgodności rozwiązania, jakim jest 

prezydium z zapisami 

rozporządzenia ramowego 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 

IK UP  

 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 
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Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomendac

ji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekomenda

cji 

przebieg obrad.  

Str. 116 

(wybranym przez przedstawicieli danej 

kategorii partnerów, odwoływalnym 

przez tę grupę również w wyniku 

głosowania). Rola przewodniczącego 

obejmowałaby: zwoływanie posiedzeń, 

prowadzenie obrad, podpisywanie 

podjętych przez Komitet uchwał i 

protokołów z posiedzeń; 

reprezentowanie Komitetu w sprawach 

dotyczących jego działalności; czuwanie 

nad prawidłowością działań KM, 

zapewnienie, że Sekretariat lub właściwa 

komórka IZ, sporządza raz w roku i 

przedkłada do wiadomości członków 

informację dotyczącą finansowania 

funkcjonowania Komitetu. Rola 

Prezydium obejmowałaby natomiast: 

proponowanie porządku obrad; 

zapraszanie do udziału w posiedzeniu 

osób spoza składu KM; zlecanie (za 

pośrednictwem Sekretariatu KM) 

wykonania ekspertyz na potrzeby prac 

KM. Prezydium może podejmować 

decyzje w trybie obiegowym. 

r. 

Wytyczne w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2021-2027 

7.  Jedną z barier aktywności partnerów spoza administracji 

– członków KM jest przekonanie o braku kontroli nad 

wydatkowaniem pieniędzy publicznych oraz 

ograniczonymi możliwościami wpływu na efektywność 

wdrażania wsparcia z powodu ich wykluczenia z procesu 

W przyszłym okresie programowania w 

sytuacji, gdy IZ zidentyfikuje taką 

potrzebę, zaleca się kierowanie do 

konsultacji przez KM regulaminów 

konkursów, w trybie obiegowym lub do 

Wytyczne w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2021-2027 

IK UP  

IZ KPO/RPO 

 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 
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Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomendac

ji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekomenda

cji 

ustalania warunków naborów.  

Str. 108 

dyskusji podczas pre-meetingów, 

warsztatów, spotkań poprzedzających 

właściwe posiedzenie KM. 

8.  W opinii badanych przedstawicieli partnerów spoza 

administracji, czas przeznaczony na zapoznanie się, 

ocenę, konsultację materiałów przed obradami KM jest 

za krótki i nie pozwala na zajęcie stanowiska i 

uzgodnienia go w reprezentowanym środowisku.  

Str. 117 

Zaleca się wydłużenie minimalnego 

terminu przesłania materiałów do opinii 

lub zapoznania się przed posiedzeniem 

KM z 10 dni do 15 dni. 

Wytyczne w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2021-2027 

IK UP  

 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 

9.  W niektórych programach okresu 2014-2020 realizowano 

zasadę organizowania spotkań z partnerami przed 

posiedzeniami KM w celu przedyskutowania 

potencjalnych spraw spornych. Praktyka ta jest uznana 

przez wszystkich interesariuszy za pomocną i umożliwia 

realizowanie zasady partnerstwa bez reżimu agendy 

posiedzenia KM.  

Str. 130 

Zaleca się organizowanie spotkań, 

warsztatów poprzedzających posiedzenie 

KM w celu stworzenia swobodnej 

platformy dyskusji, wymiany zdań, 

uzgadniania stanowisk.  

Opracowanie katalogu dobrych 

praktyk realizacji zasady 

partnerstwa w okresie 2014-2020 

IK UP 

Podkomitet 

ds. rozwoju 

partnerstwa 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 

10.  W okresie 2014-2020 zidentyfikowano dobre praktyki 

realizowania sesji wyjazdowych i wizyt studyjnych dla 

członków KM. Rozwiązanie to spotykało się z aprobatą 

zainteresowanych, podnosiło stopień integracji 

międzysektorowej i aktywność partnerów.  

Str. 117 

Zaleca się promowanie sesji 

wyjazdowych KM, wizyt studyjnych, 

spacerów badawczych jako narzędzi 

podnoszących aktywność partnerów i ich 

integrację.  

Opracowanie katalogu dobrych 

praktyk realizacji zasady 

partnerstwa w okresie 2014-2020 

IK UP 

Podkomitet 

ds. rozwoju 

partnerstwa 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

operacyjna 

11.  W okresie programowania 2014-2020 odnotowano brak 

wykorzystania szkoleń/ekspertyz jako narzędzi 

Zaleca się wprowadzenie możliwości 

niezwłocznego finansowania 

Zapisy dokumentu programowego 

PO PT, katalog wsparcia 

IZ PO PT II/ 2022 Horyzontal

na/ 
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Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomendac

ji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekomenda

cji 

podnoszenia potencjału partnerów. Wielu partnerów 

spoza administracji nie wiedziało o takiej możliwości, dla 

pozostałych barierą było zwyczajowe stanowisko IZ o 

braku zasadności takiej aktywności, wymóg składania 

wniosku o szkolenie/ekspertyzę z długim, nawet 

rocznym, wyprzedzeniem. Partnerzy traktują to jako 

arbitralność IZ, co zniechęca ich do korzystania z tych 

narzędzi wsparcia.  

Str. 105 

potrzebnych szkoleń dla członków KM, 

bez konieczności ich kredytowania przez 

osoby z nich korzystające lub 

reprezentowane przez nie organizacje. O 

zasadności jej wydatkowania 

decydowałoby prezydium KM. 

skierowanego do partnerów spoza 

administracji 

Wytyczne w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2021-2027 

IK UP  

 

strategiczna 

12.  Jak wynika z badania ankietowego członków KM spoza 

IZ/IP, 48% respondentów nie wiedziało o możliwości 

zamawiania szkoleń, zaś 22% nie wiedziało o możliwości 

zamawiania ekspertyz. 

Str. 125 

Zaleca się informowanie członków KM w 

sposób cykliczny o możliwości i zasadach 

finansowania szkoleń oraz ekspertyz, w 

szczególności przypominając o tej 

możliwości grupom roboczym (jeśli takie 

powstaną); zaleca się zbierać w sposób 

cykliczny zapotrzebowanie na szkolenia i 

ekspertyzy wśród członków KM. 

Realizacja rekomendacji przez 

Sekretariaty KM 

IZ KPO/ RPO 

 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

operacyjna 

13.  Barierą ograniczającą korzystanie z możliwości 

finansowania potrzebnych ekspertyz jest ułomność 

obowiązujących w tym zakresie procedur: konieczność 

przedstawienia wniosku wraz z szczegółowym 

uzasadnieniem oraz uzyskania decyzji przewodniczącego 

KM, brak przejrzystych ustaleń, jaki może być zakres prac 

związanych z opracowaniem ekspertyzy oraz kto może ją 

wykonywać, konieczność kredytowania kosztów przez 

wnioskodawcę oraz niskie limity kwot na sfinansowanie 

pojedynczej ekspertyzy.  

W celu zmniejszenia barier 

ograniczających możliwość finansowania 

potrzebnych ekspertyz rekomenduje się 

przeznaczenie puli środków PO PT na 

wsparcie potencjału członków KM, 

przypisanych do delegującej członka 

organizacji, która sama podejmuje 

decyzję o zasadności takich analiz, 

posiada doświadczenie w ich zlecaniu i 

ponosi odpowiedzialność za 

kwalifikowalność tych wydatków, bez 

Zapisy dokumentu programowego 

PO PT, katalog wsparcia 

skierowanego do partnerów spoza 

administracji 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady partnerstwa na lata 2021-

2027 

IZ PO PT 

IK UP  

 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 
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Str. 125 dodatkowej oceny przez IZ dotyczącej 

zasadności merytorycznej tej ekspertyzy. 

14.  Zgodnie z zaleceniami KE konieczne jest dalsze 

wzmacnianie potencjału partnerów spoza administracji 

również w zakresie informacji i promocji programu. 

Zdaniem badanych przedstawicieli organizacji 

pozarządowych nie dysponują oni strukturami ani 

środkami niezbędnymi do pełnej promocji funduszy i 

zasady partnerstwa.  

Str. 121 

Rekomenduje się uwzględnienie w 

środkach PO PT przyszłej perspektywy 

finansowej kwoty na wsparcie tworzenia 

tzw. Punktów Aktywności Funduszy 

Europejskich (PAFE) prowadzone przez 

organizacje pozarządowe. PAFE 

wspierałyby podmioty społeczeństwa 

obywatelskiego, m.in. poprzez 

upowszechnianie dobrych praktyk, 

wymianę doświadczeń i organizację wizyt 

studyjnych czy wzmacniania animacji 

lokalnej i partycypacji na rzecz 

zwiększenia aktywności w aplikowaniu i 

realizacji projektów.  

Zapisy dokumentu programowego 

PO PT, katalog wsparcia 

skierowanego do partnerów spoza 

administracji 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady partnerstwa na lata 2021-

2027 

IZ PO PT 

IK UP  

 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 

15.  W okresie 2014-2020 zrezygnowano z rozwiązań 

sieciujących i koordynujących organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego w ramach zasady partnerstwa. Brak jest 

również forum wymiany doświadczeń w zakresie 

realizacji polityki horyzontalnej na wszystkich etapach 

wdrażania PS.  

Str. 121 

Zaleca się przeznaczenie wsparcia 

finansowego z pomocy technicznej na 

działania koordynacyjno-sieciujące 

podmioty społeczeństwa obywatelskiego, 

zarówno krajowo i regionalnie na wzór 

Krajowej Sieci Tematycznej ds. 

Partnerstwa realizowanej przez OFOP w 

latach 2007-2013, tj. na zasadzie 

powierzania realizacji zadań publicznych, 

np. pod egidą Podkomitetu ds. realizacji 

zasady partnerstwa przy KKUP. 

Zapisy dokumentu programowego 

PO PT, katalog wsparcia 

skierowanego do partnerów spoza 

administracji 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady partnerstwa na lata 2021-

2027 

IZ PO PT 

IK UP  

Podkomitet 

ds. rozwoju 

partnerstwa  

 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 
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16.  W różnych dokumentach funkcjonują różne typologie 

podmiotów i partnerów spoza administracji i nie są one 

spójne. Brak spójności między dokumentami oraz 

ograniczona lista partnerów wskazana w Wytycznych w 

zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 

spowodowały m.in., że w programach przedstawicieli 

uczelni oraz instytutów badawczych zaliczono do 

partnerów spoza administracji, mimo iż, zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji zasady partnerstwa na 

lata 2014-2020, nie spełniają tej definicji.  

Str. 48 

Konieczne jest uspójnienie zapisów 

Wytycznych w zakresie komitetów 

monitorujących oraz Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady partnerstwa z 

zapisami rozporządzenia delegowanego 

pod względem typów partnerów. 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady partnerstwa na lata 2021-

2027 

Wytyczne w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2021-2027 

IK UP  II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 

17.  W programie INTERREG Południowy Bałtyk po stronie 

delegacji polskiej, na potrzeby konsultowania 

dokumentów oraz innych kwestii będących przedmiotem 

prac KM, utworzono dodatkowe ciało, jakim jest Komitet 

Konsultacyjny, złożony z przedstawicieli gmin a także 

partnerów społecznych – NGO, związków pracodawców 

etc. Barierą dla skutecznego funkcjonowania Komitetu 

Konsultacyjnego jest brak finansowania. O ile koszty 

posiedzeń KM są refundowane z pomocy technicznej 

programu, to koszty Komitetu Konsultacyjnego są 

ponoszone przez samych członków.  

Str. 50 

Rekomenduje się, aby koszty ponoszone 

przez partnerów za udział w ciałach 

konsultacyjnych utworzonych przy 

Komitetach Monitorujących, były 

refundowane ze środków pomocy 

technicznej. 

Zapisy dokumentu programowego 

PO PT, katalog wsparcia 

skierowanego do partnerów spoza 

administracji w ramach KM 

 

IZ PO PT 

IK UP  

 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 

18.  Skuteczność funkcjonowania Komitetu Konsultacyjnego 

po stronie delegacji polskiej, a także innych rozwiązań 

pozwalających na włączenie partnerów w proces 

wdrażania i monitorowania INTERREG Południowy Bałtyk 

Rekomenduje się pozostawienie 

swobody w przypadku INTERREG co do 

składu KM i włączania lub niewłączania 

do niego partnerów spoza administracji, 

Wytyczne w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2021-2027 

IK UP  II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 
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wskazuje, że nie ma konieczności uzupełniania w 

kolejnym okresie programowania składu KM o partnerów 

spoza administracji.  

Str. 51 

pod warunkiem, iż w programie opisany 

zostanie sposób ich aktywnego włączania 

we wdrażanie, zarządzanie i 

monitorowanie programu. 

19.  W składach KM występuje przewaga liczby partnerów 

społecznych nad pozostałymi partnerami spoza 

administracji. Stanowią oni w KM średnio 44,0% 

wszystkich partnerów spoza administracji w KPO i 39,1% 

w RPO. Jest to efektem zapisów w Wytycznych w zakresie 

KM, gdzie wskazuje się, że tworząc KM, IZ zwraca się o 

delegowanie jako członka KM do każdego z podmiotów 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy. Taki sposób 

identyfikacji i pozyskiwania partnerów społecznych w 

rozumieniu ustawy zapewnia ich pełną reprezentację w 

KM. Jednakże oprócz reprezentatywności poszczególnych 

partnerów, przy ustalaniu składu KM trzeba uwzględniać 

szereg innych przesłanek, takich jak: racjonalna łączna 

liczba członków KM umożliwiająca jego sprawne 

funkcjonowanie, uwzględnienie pełnego spektrum 

głównych obszarów tematycznych programu, 

zapewnienie właściwych proporcji pomiędzy liczbą 

członków reprezentujących różne grupy partnerów, 

unikanie nadmiernego multiplikowania udziału członków 

reprezentujących tę samą grupę partnerów. 

Str. 62 

Rekomenduje się, aby rekrutacja 

partnerów społecznych odbywała się za 

pośrednictwem Rady Dialogu 

Społecznego oraz Wojewódzkich Rad 

Dialogu Społecznego, które wyłaniałyby 

spośród reprezentatywnych organizacji 

związkowych oraz organizacji 

pracodawców w liczbie określonej przez 

IZ. Liczba miejsc dla partnerów 

społecznych – jak również dla każdego 

innego typu partnerów, powinna być 

wskazana przez IZ po określeniu ogólnej 

liczby członków KM i proporcji 

poszczególnych grup partnerów. 

Wytyczne w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2021-2027 

IK UP  II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 

20.  W przypadku podmiotów takich jak izby gospodarcze, 

Wytyczne w zakresie KM określają, że IZ zwraca się o 

Rekomenduje się, aby wybór partnerów 

gospodarczych do KM odbywał się 

Wytyczne w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2021-2027 

IK UP  II/ 2022 Horyzontal

na/ 
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delegowanie jako członka KM do tych podmiotów, które 

sama wskaże. Podejście takie przeczy zasadzie 

partnerstwa, a także demokratyczności i niezależności 

Komitetów. Wskazane jest wprowadzenie procedury 

gwarantującej wybór przedstawicieli tej grupy partnerów 

przez nią samą, w sposób niezależny od innych 

podmiotów uczestniczących w pracach KM, w tym IZ. 

Str. 53 

poprzez wybory przeprowadzone za 

pośrednictwem Krajowej Izby 

Gospodarczej. Krajowa Izba Gospodarcza 

powinna odpowiadać za 

przeprowadzenie wyborów, bez 

możliwości samodzielnego typowania 

kandydatów. Do decyzji IZ powinno 

należeć natomiast określenie liczby 

miejsc w KM przeznaczonych dla 

partnerów gospodarczych. 

strategiczna 

21.  W pojedynczych programach brakuje wymaganych w 

Wytycznych w zakresie KM przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, a także można wskazać braki w składach 

KM organizacji właściwej ze względu na główne rodzaje 

działalności objętej programem.  

Str. 65 

Liczba przedstawicieli organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego 

zasiadająca w KM powinna odpowiadać 

najważniejszym obszarom tematycznym 

wspieranym w danym programie oraz 

dodatkowo kwestiom horyzontalnym, a 

wybierane podmioty powinny w jak 

największym stopniu reprezentować 

środowiska, które są odbiorcami 

wsparcia. 

Wytyczne w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2021-2027 

Regulaminy KM 

 

IK UP  

IZ KPO/ RPO 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 

22.  Ogólna ocena ordynacji wyborczej określającej zasady 

wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na 

członków KM jest pozytywna – głównym założeniem było 

bowiem z jednej strony zapewnienie, aby wybierane 

organizacje były rzeczywistą reprezentacją swoich 

środowisk, a z drugiej wykorzystanie potencjału i 

znajomości środowiska NGO przez RDPP/WRPP. 

Jednocześnie, ponieważ w myśl rozwiązań unijnych 

Rekomenduje się, aby w ordynacji 

wyborczej sformułować 

oczekiwania/wymagania wobec 

organizacji kandydującej, odnoszących 

się do potencjału organizacji w zakresie: 

 prowadzenia konsultacji w 

środowisku, realizacji działań 

Ordynacja wyborcza określająca 

zasady wyboru przedstawicieli 

organizacji pozarządowych na 

członków komitetów 

monitorujących krajowe i 

regionalne programy operacyjne na 

lata 2021-2027 

RDPP II/ 2022 Horyzontal

na/ 

strategiczna 



142 

Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomendac

ji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekomenda

cji 

stroną dialogu nie może być osoba fizyczna, pozytywnie 

należy ocenić rozwiązanie planowane na lata 2021-2027, 

które zakłada rezygnację z dotychczasowego wyboru 

konkretnych przedstawicieli organizacji pozarządowych 

na rzecz wyboru podmiotów – organizacji 

pozarządowych.  

Str. 67 

informacyjnych i promocyjnych, 

 niezależności od administracji i 

ugrupowań politycznych, 

 transparentności działania,  

 kontroli aktywności i oceny jakości 

pracy osoby delegowanej na członka 

KM. 

23.  Analiza danych zastanych oraz wyniki wywiadów 

pogłębionych wskazują na potrzebę lepszego 

udokumentowania prac grup roboczych – w zakresie 

przygotowania i publikowania protokołów (na wzór 

obowiązujący w KM), publikowania efektów prac 

(wypracowanych wniosków, opinii, postulatów), a także 

komunikacji na zewnątrz (z wywiadów z IZ wynika, że 

często IZ nie mają wiedzy o pracach podejmowanych na 

grupach).  

Str. 92 

Rekomenduje się określenie w 

Wytycznych wymogów sprawozdawczych 

dla grup roboczych na wzór tych dla KM. 

Konieczne jest też wzmocnienie roli 

Sekretariatu KM w egzekwowaniu 

zapisów regulaminu przez 

przewodniczących grup roboczych.  

Wytyczne w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2021-2027 

Regulaminy KM 

 

IK UP  

IZ KPO/ RPO 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

operacyjna 

24.  W pandemii w części programów praca KM odbywała się 

w całości w trybie obiegowym. Takie rozwiązanie było 

uzasadnione i wynikało z Informacji o częściowym 

zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie 

komitetów monitorujących na lata 2014-2020. 

Jednocześnie członkowie KM odczuwali brak możliwości 

dialogu, bezpośredniej dyskusji i komunikacji między 

sobą, a nawet wskazywali, że przejście na tryb obiegowy 

było „pójściem na łatwiznę” i nadużywaniem możliwości 

wykorzystania trybu, który jest przeznaczony do sytuacji 

Realizacja zasady dialogu i partnerstwa 

wymaga, aby podstawową formą pracy 

KM pozostały posiedzenia – realizowane 

w formie stacjonarnej, zdalnej, lub 

hybrydowej, pozostawiając tryb 

obiegowy w szczególnie uzasadnionych 

sytuacjach, z podaniem do wiadomości 

członków KM uzasadnienia dla jego 

zastosowania. Jednocześnie w 

Wytycznych w zakresie komitetów 

Wytyczne w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2021-2027 

Regulaminy KM 

 

IK UP  

IZ KPO/ RPO 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

operacyjna 



143 

Lp. 
Wniosek  

(numer strony) 
Rekomendacja Sposób wdrożenia 

Adresat 

rekomendac

ji 

Termin 

wdrożenia 

(kw./ rok) 

Klasa 

rekomenda

cji 

wyjątkowych.  

Str. 93 

monitorujących na lata 2021-2027 należy 

wyszczególnić katalog sytuacji 

uzasadnionych, w których tryb obiegowy 

mógłby być stosowany (np. zmiany 

programu negocjowane z KE). 

25.  W okresie pandemii i przy przejściu na posiedzenia w 

trybie obiegowym, członkowie KM mieli trudności w 

skomunikowaniu się z innymi członkami KM w celach 

roboczych. Działo się tak, mimo iż, zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie KM, IZ zobowiązana jest udostępnić każdej z 

osób wchodzącej w skład KM dane co najmniej w formie 

adresu poczty elektronicznej do kontaktu z wszystkimi 

pozostałymi osobami wchodzącymi w skład KM. 

Wsparcie niektórych Sekretariatów było w tej kwestii 

niedostateczne.  

Str. 94 

Rekomenduje się umieszczanie listy 

mailingowej i jej bieżącą aktualizację 

wszystkich członków KM na stronie IZ, 

która dostępna będzie po zalogowaniu 

się do zakładki dla członków KM, 

zastępców, obserwatorów i 

przedstawicieli KE.  

Wytyczne w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2021-2027 

Regulaminy KM 

 

IK UP  

IZ KPO/ RPO 

II/ 2022 Horyzontal

na/ 

operacyjna 

26.  Nakłady pracy związane z udziałem partnerów spoza 

administracji i ich przedstawicieli w KM nie są 

refinansowane, co uniemożliwia prowadzenie tych 

działań na dużą skalę i w pełnym wymiarze.  

Str. 126 

Konieczne jest poszerzenie finansowania 

ze środków PT kosztów związanych z 

udziałem partnerów spoza administracji 

w pracach KM – zgodnie z rekomendacją 

dotyczącą refundacji kosztów zawartą w 

„Białej księdze zasady partnerstwa” 

(patrz rozdz. 9). 

Wytyczne w zakresie realizacji 

umowy partnerstwa 

Regulaminy KM 

 

IK UP  

IZ KPO/ RPO 

II/ 2022 Horyzontal

na/operacyj

na 

27.  Przydatność GSE dla realizacji zasady partnerstwa jest 

zróżnicowana, o czym świadczyć mogą decyzje 

niektórych województw dotyczące niepowoływania tego 

gremium w ramach perspektywy 2014-2020 oraz niskie 

Rekomenduje się zapewnienie 

elastyczności w zakresie doboru formuły 

partnerskiej w procesie ewaluacji na 

poziomie PO. GSE powinna być jedną z 

Wytyczne w zakresie systemu 

ewaluacji polityki spójności oraz 

realizacji ewaluacji programów 

IK UP II/ 2022 Horyzontal
na/ 
operacyjna 
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zainteresowanie udziałem w GSE ze strony potencjalnych 

partnerów. Istniejące dobre praktyki angażowania 

partnerów w ramach GSE, wskazują jednak na zasadność 

angażowania partnerów w proces ewaluacji. Niezbędne 

jest uelastycznienie sposobu włączania partnerów w 

proces ewaluacji, korzystając z dostępnego katalogu 

form.  

Str. 42 

możliwych formuł realizacji zasady 

partnerstwa w procesie ewaluacji, obok 

zespołów zadaniowych/grup roboczych 

powoływanych ad hoc lub doradztwa 

merytorycznego ekspertów w razie 

potrzeby. Ostateczny wybór sposobu 

angażowania partnerów w ewaluację 

powinien leżeć w gestii IZ. 

operacyjnych na lata 2021-2027 

28.  Realizacji zasady partnerstwa sprzyja mechanizm RLKS. 

Doświadczenia we wdrażaniu RLKS w woj. kujawsko-

pomorskim akcentują istotę odpowiedniego 

przygotowania LGD zarówno merytorycznego jak i 

organizacyjno-administracyjnego do pełnienia 

wyznaczonych zadań.  

Str. 35 

Rekomenduje się, by w perspektywie 

2021-2027, przed wdrożeniem 

mechanizmu RLKS w formule 

bezpośredniej przeprowadzić diagnozę 

potencjału LGD oraz zapewnić wsparcie 

merytoryczne i informacyjne np. w 

formie szkoleń. 

Zlecenie analizy potrzeb i 

potencjału LGD w regionach, w 

których zakłada się realizację RLKS 

w formule bezpośredniej oraz 

opracowanie pakietu działań 

(szkoleniowych, informacyjnych, 

promocyjnych) podnoszących ten 

potencjał. 

IZ RPO IV / 2022 Horyzontal
na/ 
operacyjna 

29.  Przedstawiciele partnerów spoza administracji zwracają 

uwagę na brak procedury zgłaszania zastrzeżeń 

dotyczących realizacji zasady partnerstwa i ewentualnych 

nieprawidłowości wydatkowania środków poza 

nieskutecznym zgłaszaniem problemu do danej IZ, 

będącej stroną w sporze. Zidentyfikowano potrzebę 

powołania na poziomie centralnym ciała monitorującego 

prawidłowość realizacji zasady partnerstwa 

dysponującego jednocześnie narzędziami do jej 

egzekwowania.  

Str. 120 

Rekomenduje się ustanowienie na 

poziomie KUP funkcji tzw. rzecznika ds. 

partnerstwa z uprawnieniami żądania 

wyjaśnień od danej IZ i ewentualnego 

kierowania spraw do rozstrzygnięcia 

przez IK UP. KUP może delegować te 

zadania do podległego ciała, jakim np. w 

perspektywie 2014-2020 jest Podkomitet 

ds. realizacji zasady partnerstwa. 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady partnerstwa 

Uchwała KUP 

IK UP  II/ 2022 Horyzontal

na/ 

operacyjna 
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