
Notatka z I Posiedzenia Podkomitetu do spraw monitorowania zasady partnerstwa  

na lata 2014-2020 

W dniu 2 listopada 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomitetu do spraw monitorowania 

zasady partnerstwa na lata 2014-2020. Spotkanie otworzyła Pani Konstancja Piątkowska zastępca 

dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, która przeprosiła za nieobecność Pana Pawła Chorążego 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i poinformowała o powierzeniu jej funkcji zastępcy 

przewodniczącego Podkomitetu.  

1. Wybór Przewodniczącego Podkomitetu 

a. Zgodnie z ustaleniami podjętymi wstępnie podczas II posiedzenia Komitetu do spraw 

Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 jako kandydat na przewodniczącego został 

zgłoszony Pan Piotr Frączak z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

Członkowie Podkomitetu przegłosowali ww. kandydaturę na przewodniczącego  

(20 głosów za, 1 wstrzymujący się).  

2. Prezentacja na temat Wytycznych MR w zakresie realizacji zasady partnerstwa 

a. Pan Łukasz Mikulec, naczelnik Wydziału Rynku Pracy i Integracji Społecznej  

z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawił prezentację dotyczącą 

Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa.  

b. Pan Mikulec przypomniał, iż zgodnie z przyjętą definicją partnerstwo to celowy proces,  

w którym biorą udział instytucje uczestniczące w realizacji PO na lata 2014-2020  

na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz partnerzy, na wszystkich etapach 

realizacji polityki spójności UE,tj. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji.   

c. Z kolei realizacja zasady partnerstwa oznacza nawiązanie stałej i w miarę możliwości oraz 

potrzeb sformalizowanej współpracy między instytucjami uczestniczącymi w realizacji PO 

na lata 2014-2020 a partnerami, przybierającej różne formy dostosowane do zakresu 

podmiotowego i przedmiotowego tej współpracy. Realizacja zasady partnerstwa oznacza 

również uwzględnienie przez instytucje uczestniczące w realizacji PO na lata 2014-2020 

możliwości zaangażowania partnerów biorących udział w istniejących strukturach dialogu 

społecznego i obywatelskiego a także jest ona rozumiana również jako angażowanie 

przez instytucje uczestniczące w realizacji PO na lata 2014-2020  

w szczególności partnerów najbardziej reprezentatywnych dla danego środowiska.  

3. Dyskusja dotycząca zapisów projektu Regulaminu Podkomitetu 

a. Tydzień przed spotkaniem do członków Podkomitetu rozesłany został projekt 

regulaminu. W trakcie spotkania zwrócono uwagę, iż warto rozważyć zmianę zapisu 

określającego ilość spotkań Podkomitetu w ciągu roku, tak aby odbywały się co najmniej 

dwa spotkania w roku.  

b. Ponadto dyskusja dotyczyła umiejscowienia sekretariatu. W projekcie regulaminu 

zaproponowano, aby sekretariat mieścił się w instytucji, z której wychodzi 

Przewodniczący. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania sekretariat 



Podkomitetu został umiejscowiony w urzędzie właściwym dla ministra ds. rozwoju 

regionalnego.  

4. Pozostałe kwestie 

a. Członkowie Podkomitetu wskazywali na konieczność pozyskania informacji z Instytucji 

Zarządzający Regionalnymi Programami Operacyjnymi dotyczącymi realizacji zasady 

partnerstwa, gdyż dotychczas w sprawozdaniach z realizacji programów takie informacje 

nie były zawierane. Pozyskane informacje mogą zostać poddane analizie, tak aby możliwe 

było wypracowanie rekomendacji mających na celu poprawę realizacji zasady 

partnerstwa w tych obszarach, w których będzie to konieczne.  

b. Zaproponowano również połączenie jednego z dwóch posiedzeń Podkomitetu  

z warsztatami dotyczącymi realizacji zasady partnerstwa. 

c. Zasugerowano również konieczność wyodrębnienia działań mających na celu budowę 

potencjału partnerów społeczno-gospodarczych, tak jak miało to miejsce w latach  

2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

d. Poruszona została również kwestia dotycząca konkursu dotacji na realizację działań 

informacyjnych i promocyjnych, w tym przez partnerów społeczno-gospodarczych. 

Podkreślono, iż w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo w 2016 roku 

pula środków na działania info-promo realizowanych przez partnerów została znacząco 

zmniejszona. Ustalono, iż Departament Informacji i Promocji w MR odpowiedzialny za 

przeprowadzenie konkursu zostanie poproszony o przedstawienie informacji w tym 

zakresie na najbliższe posiedzenie Podkomitetu. 

e. Uzgodniono również, iż członkowie Podkomitetu zastanowią się nad możliwymi 

zagadnieniami, którymi Podkomitet musi się zająć i na kolejnym posiedzeniu wybrane 

zostaną najpilniejsze kwestie. 


