
 

 

1 

Uwagi partnerów społeczno-ekonomicznych, członków 

Komitetu Koordynacyjnego 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, 

do V raportu kohezyjnego (Investing in Europe’s Future. Fifth 

report on economic, social and territorial cohesion) 

Komisji Europejskiej 
Styczeń 2011 r. 

 

WSTĘP 

Polityka spójności ma na celu wspieranie działao prowadzących do wyrównania warunków 

ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. Podstawowymi 

instrumentami realizacji polityki spójności są programy operacyjne. 

Według V Raportu Kohezyjnego, skuteczna realizacja strategii „Europa 2020” wymaga takiego 

systemu zarządzania, który włącza podmioty zaangażowane w zmiany w paostwach członkowskich i 

który łączy unijny, krajowy, regionalny i lokalny poziom administracji. 

W celu pełnej mobilizacji wszystkich zaangażowanych stron należy zapewnid większy udział 

zainteresowanych podmiotów szczebla lokalnego i regionalnego, partnerów społecznych i 

społeczeostwa obywatelskiego zarówno w debacie nad polityką spójności, jak i w jej realizacji. W 

związku z powyższym należy nadal wspierad dialog między podmiotami publicznymi i prywatnymi, w 

tym partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi. 

Naszym zdaniem za główny problem uznad należy mechanizmy rozwojowe w kontekście społecznym. 

Jest to ważne wyzwanie zwłaszcza dla wszystkich paostw członkowskich Unii mających doświadczenie 

komunizmu. Jakkolwiek rozwój ekonomiczny jest faktem i postępuje, nawet pomimo obiektywnych 

trudności, to kapitał społeczny wciąż wymaga stymulacji i wzmacniania. W tym kierunku zmierza 

również Strategia „UE 2020”. Tu widzimy dużą rolę szczególnie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zasada partnerstwa jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Polscy 

partnerzy społeczno-ekonomiczni, członkowie Komitetu Koordynacyjnego NSRO oraz Grupy roboczej 

ds. społeczeostwa obywatelskiego funkcjonującej przy Komitecie, pozytywnie przyjęli propozycje 

Komisji Europejskiej dotyczącej wzmacniania realizacji tej zasady. Miejscami dialogu podmiotów 

publicznych, prywatnych, w tym partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych, są 

w kontekście polityki spójności komitety monitorujące programy operacyjne. W Polsce funkcjonuje 

około 40 komitetów monitorujących programy wdrażane zarówno na poziomie krajowym, jak i 

regionalnym. Do tego należy pamiętad o komitetach monitorujących programy Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej. 

Udział wszystkich podmiotów i środowisk zarówno w planowaniu polityki spójności, jak i w jej 

monitorowaniu i realizacji, zależy naszym zdaniem od sposobu i stopnia realizacji zasady partnerstwa. 

Podstawowym miejscem realizacji tej zasady są gremia, w których podmioty te mają możliwośd 
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uczestniczenia w procesie wdrażania funduszy unijnych, a takimi są komitety monitorujące oraz 

działające przy nich grupy robocze i zespoły tematyczne.  

Uwagi i propozycje 

Z racji na obszar zainteresowania Grupy roboczej ds. społeczeostwa obywatelskiego, nasze uwagi 

odnoszą się do części piątej raportu Governance, a zwłaszcza do podrozdziału 5.3. Partnership, zaś w 

skróconych konkluzjach raportu – w punkcie 3l.2. Wzmacnianie partnerstwa. 

Dlatego też nasze stanowisko należy czytad w kontekście następującego pytania Komisji Europejskiej, 

dotyczącego obszaru Poprawa zarządzania polityką: 

„Jak można zwiększyd zaangażowanie zainteresowanych podmiotów szczebla lokalnego i 

regionalnego, partnerów społecznych i społeczeostwa obywatelskiego oraz usprawnid realizację 

zasady partnerstwa?” 

Zgadzamy się z wnioskiem Autorów raportu mówiącym, że warunkiem sine qua non polityki spójności 

jest mocniejsze wykorzystanie fundamentalnej zasady wspólnoty, jaką jest partnerstwo. Należy je 

rozumied w czterech wymiarach: przygotowania, monitorowania, realizacji oraz oceny PS. 

Niewątpliwie wzmocnienia wymaga realny udział partnerów społeczno-ekonomicznych, rozumianych 

jako związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe oraz środowiska 

naukowe już teraz, na etapie dyskusji o ogólnych założeniach polityki spójności, zasadach jej 

realizacji, planowanych obszarach interwencji oraz kwestiach proceduralnych. 

Bazując na polskich doświadczeniach możemy stwierdzid, że obecnie partnerstwo traktowane jest 

jako kanał informacji. Brak wspólnej wizji partnerstwa wiąże się z szeregiem ryzyk, które mogą bardzo 

negatywnie wpływad na skutecznośd partnerskich relacji oraz sposób ich postrzegania (i oceny) przez 

uczestników procesu, jak również w dalszej kolejności na wdrażanie polityki spójności. 

Stąd naszym zdaniem wynika potrzeba redefiniowania obecnie funkcjonującego modelu partnerstwa 

i wdrażanie partnerstwa jako przestrzeni debaty i negocjacji1. 

W związku z powyższym Grupa ds. społeczeostwa obywatelskiego, działająca przy polskim Komitecie 

Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, wnosi o: 

 doprecyzowanie roli komitetów monitorujących programy operacyjne i zagwarantowanie na 
poziomie unijnym  przedstawicielom partnerów społeczno-ekonomicznym rzeczywiście 
równego głosu w pracach komitetów monitorujących, np. poprzez przyjęcie zasady równości 
głosów reprezentowanych środowisk; 

 zmniejszenie stopnia komplikacji procedur i wymogów formalnych zwłaszcza w procedurach 
konkursowych stawianych przez Komisję, praktyka pokazała bowiem, że paostwa 
członkowskie dodają własne wymogi, zaś w skali całej Unii więcej biurokracji skutkuje większą 
skalą nadużyd; 

                                                           

1
 Raport ewaluacyjny „Ocena realizacji zasady partnerstwa w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów 

Ludzkich i Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”, … 
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 stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności w zakresie kontroli wydatkowania 
funduszy europejskich, co pozwoli usprawnid działania służb zarówno danego paostwa 
członkowskiego, jak i UE. Dlatego proponujemy, aby kontrola projektów pozostała w 
kompetencjach paostw członkowskich, zaś Komisja skoncentrowała się na systemach 
zarządzania i kontroli, co będzie skutkowad zmniejszeniem obciążeo biurokratycznych dla 
wszystkich instytucji; 

 uwzględnienie partnerów społeczno-ekonomicznych jako istotnych uczestników 
współrządzenia paostwem. Przykładem jest Republika Federalna Niemiec, gdzie wiele zadao 
publicznych jest oddelegowywanych do realizacji przez partnerów społeczno-gospodarczych; 

 faktyczny dostęp partnerów społeczno-gospodarczych do środków pomocy technicznej i 
wsparcia instytucjonalnego, co zapewni wzmocnienie ich możliwości efektywnego udziału w 
szeroko rozumianym dialogu obywatelskim, szczególnie w kontekście przyszłego kształtu 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 uwzględnienie w pracach nad Wspólnymi Ramami Strategicznymi na lata 2014-2020 
stanowiska Komitetu Regionów wyrażonego w 2009 roku w „Białej Księdze Komitetu 
Regionów w Sprawie Wielopoziomowego Sprawowania Rządów”; stanowisko to zawiera 
uwagi i postulaty jak najbardziej aktualne w kontekście prac nad WRS, w tym postulaty 
dotyczące wielopoziomowego sprawowania rządów. 

Przygotowując niniejsze propozycje, Grupa ds. społeczeostwa obywatelskiego korzystała z 

doświadczeo polskich projektodawców, zwłaszcza starających się o dotacje w trybie konkursowym, 

jak również z informacji zawartych raportach z badao ewaluacyjnych i niezależnych raportów.  

Ponadto GRSO popiera rekomendacje Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczące 

zasady partnerstwa2: 

„Brak jest równowagi pomiędzy partnerami odnośnie  wpływów i władzy, dostępu do informacji, 

środków finansowych, zdolności zawodowych itp. W odniesieniu do okresu po 2013 r. bardzo 

potrzebne jest ustanowienie ram, które stworzą nową równowagę pomiędzy władzami publicznymi a 

sektorem prywatnym poprzez model zarządzania oparty na zasadzie partnerstwa, którego 

fundamentami są wymiar regionalny i lokalny oraz prywatne podmioty społeczne i gospodarcze. Z 

punktu widzenia EKES-u bardzo pilne i potrzebne jest ustanowienie minimalnych europejskich 

wymogów dotyczących tego, jak zapewnid wysoki standard partnerstwa. na początku właściwi 

partnerzy publiczni i prywatni powinni uzgodnid plan informowania/konsultacji/udziału dotyczący 

programowania, wdrażania i oceny, zawierający jasne cele i plan działania…” 

Podsumowanie 

Postulaty i uwagi Grupy roboczej ds. społeczeostwa obywatelskiego koncentrują się wokół 

faktycznego wzmocnienia realizacji zasady partnerstwa, która legła u podstaw Unii Europejskiej. 

Mamy głęboka nadzieję, że Komisja Europejska zdecyduje się realnie wdrażad partnerstwo, nie tylko 

                                                           

2
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/588864.html, pobranie w dniu 23.12.2010 
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sama uwzględniając zróżnicowanych partnerów dyskusji, ale również zachęcając paostwa 

członkowskie do rozszerzania dialogu na temat polityk publicznych, w tym polityki spójności i w ich 

wymiarze krajowym. Liczymy na to, że lata 2014-2020 przyniosą większą możliwośd wpływania 

partnerów społeczno-ekonomicznych na strategiczne decyzje dotyczące funduszy europejskich w 

celu przyczynienia się przez PS do jak największego wzrostu społeczno-ekonomicznego całej Unii, jak 

również każdego z paostwa członkowskich. 

Lista sygnatariuszy - partnerów społeczno-ekonomicznych, członków Komitetu 

Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 

Business Centre Club 

Caritas Polska 

Forum Związków Zawodowych 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN 

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Związek Rzemiosła Polskiego 

Grupa robocza ds. społeczeostwa obywatelskiego  

Grupa robocza ostała powołana przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia (Narodową Strategię Spójności) uchwałą nr 4 w dniu 14 kwietnia 2008 r. na podstawie § 

9 Zarządzenia Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie Komitetu 

Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013. Następnie uchwałą nr 

18 z dnia 12 sierpnia 2008 r. został zmieniony jej skład. 

GRSO została powołana na wniosek członków KK NSRO (NSS) z ramienia organizacji pozarządowych 

(Caritas Polska, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości i 

Nauki, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Związku Harcerstwa Polskiego), a w jej 

skład wchodzą reprezentanci partnerów społeczno-ekonomicznych i administracji: rządowej i 

samorządowej. 

Grupa robocza działa głównie w obszarze  Celu 1 NSRO "Poprawa jakości funkcjonowania instytucji 

publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa" (NSRO s. 45).  

Celem działania Grupy roboczej jest: 

 wypracowywanie wspólnych stanowisk wszystkich partnerów społecznych i ekonomicznych 

wobec tak podstawowych zasad rozwoju (a jednocześnie kluczowych dla monitorowania 

realizacji Narodowych Strategicznych ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności) oraz 

Strategii Rozwoju Kraju), jakimi są partnerstwo, równość szans i zrównoważony rozwój, 

 monitorowanie i interweniowanie w sytuacjach, gdy partnerstwo lub udział przedstawicieli 

partnerów społeczno-ekonomicznych w Komitetach Monitorujących i innych ciałach ważnych 

z punktu widzenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii 

Spójności) oraz Strategii Rozwoju Kraju okazałby się niedostateczne uwzględniany. 
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Efekty: 

! Rekomendacja KK NSRO/NSS przyjęcia uchwały dot. konsultacji społecznych i dialogu 

społecznego - w dniu 17 grudnia 2008 r. KK NSRO/NSS przyjął uchwałę nr 24 w sprawie roli 

konsultacji społecznych w realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-

2013. Uchwała została przekazana do wszystkich departamentów Instytucji Zarządzającej 

NSRO/NSS i wszystkich Instytucji Pośredniczących  

! Zorganizowanie w dniach 7-9 maja br. sesji szkoleniowo-konferencyjnej dla członków KM ze 

związków zawodowych, organizacji pracodawców, środowisk akademickich i organizacji 

pozarządowych 

! Rekomendacja KK NSRO przyjęcia uchwały powołującej Krajową Sieć Tematyczną ds. 

Partnerstwa – w dniu 25 czerwca 2010 r. KK NSRO/NSS przyjął uchwałę nr 45 w sprawie 

utworzenia KSTP. Celem Sieci jest Zapewnienie w okresie programowania 2007-2013 

realizacji zasady partnerstwa poprzez wzmocnienie partnerów społeczno-gospodarczych oraz 

mechanizmów współpracy pomiędzy nimi w programowaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji 

polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich w realizacji 

Narodowej Strategii Spójności na wszystkich szczeblach wdrażania. 

Ponieważ Przewodnicząca Grupy roboczej ds. społeczeostwa obywatelskiego reprezentuje w KK 

NSRO/NSS Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, OFOP prowadzi sekretariat Grupy 

roboczej.  


