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Streszczenie 

Prawie od ośmiu lat reforma sprawowania rządów w Europie stanowi priorytet Komisji. 
Zmieniających się realiów w tej dziedzinie dotyczyła przygotowana przez Komisję Europejską 
w 2001 r. biała księga w sprawie sprawowania rządów w Europie. Komisja wyszła w niej poza 
zwykłe stwierdzenie faktów, zobowiązując UE do w bliższej współpracy z władzami 
regionalnymi i lokalnymi, a także - oprócz tych oficjalnych struktur - z szerzej rozumianym 
społeczeństwem obywatelskim. Nie miały to być jednokierunkowe działania, w których 
kontakty z uczestnikami dotyczyłyby tylko realizacji już ustalonych europejskich polityk. 
Komisja szukała sposobów zaangażowania tych szerszych kręgów związanych z zarządzaniem 
w określanie celów, opracowywanie kierunków polityki i realizowanie ich w praktyce. 

Każde z 27 państw członkowskich przygotowało krajowe strategiczne ramy odniesienia 
(KSRO), będące szczegółowym zestawieniem ich celów rozwojowych w ramach europejskiego 
kontekstu rozwoju zrównoważonych, dobrze prosperujących i nowoczesnych gospodarek – 
czyli agendy lizbońskiej. Partnerstwo i uczestnictwo stanowią zasadniczą część tego procesu 
rozwoju. 

W Niniejszym opracowaniu przedstawiono w skrócie sposób, w jaki to dążenie do większego 
partnerstwa funkcjonuje na gruncie drugiego co do wielkości obszaru budżetowego UE – 
Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w obecnym okresie programowania 2007-2013. 

Na początku przeanalizowano, co zarządzanie oznacza w kontekście początków XXI wieku, a 
następnie, w oparciu o analizy przypadków dotyczące pięciu państw członkowskich: Austrii, 
Danii, Włoch, Łotwy i Rumunii, omówiono zjawiska występujące w terenie.  

Te dwa elementy – jeden bardziej teoretyczny, a drugi bardziej praktyczny, stanowią podstawę 
syntezy sprawozdania i jego zaleceń. 

Wyzwania związane z zarządzaniem i partnerstwem 

Mniej więcej w ciągu ostatnich dwudziestu lat termin „zarządzanie” zaczął często pojawiać się, 
i stał się znaczący w wielu naszych społeczeństwach oraz w wielu różnych dyscyplinach, w tym 
w naukach politycznych, ekonomii, socjologii i administracji publicznej. 

Mówiąc ogólnie, termin „zarządzanie” odnosi się do procesów, struktur, przepisów, norm i 
wartości, przy pomocy których można sterować zbiorowymi działaniami i koordynować je (1). 
Jako takie zarządzanie opisuje nowy model koordynacji między różnymi podmiotami: 
władzami, parlamentami, oficjalnymi strukturami doradczymi, agencjami publicznymi, 
prywatnymi usługodawcami, środowiskami akademickimi, instytutami naukowo-badawczymi, 
środkami masowego przekazu, organami przedstawicielskimi, takimi jak partnerzy społeczni 
oraz różnymi organizacjami pozarządowymi, z których część posiada ściśle określoną strukturę, 
natomiast inne są organami o swobodniejszym charakterze, zajmującymi się prowadzeniem 
różnego rodzaju kampanii. Wszystkie one są częścią złożonej mozaiki obejmującej 
podejmowanie decyzji i realizację polityki. Podejmowanie decyzji przestaje zatem być 
zdominowane przez hierarchię administracyjną, bowiem kluczową rolę zaczynają odgrywać 

                                                 

(1) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., . Breitfuss A. (wyd.) 2008: „Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat“, ISBN: 978-
3-531-14587-7 
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złożone stosunki między tymi podmiotami. Współpraca między takimi podmiotami może się 
odbywać przy pomocy pionowych i poziomych sieci;  uczestniczy w niej państwo, ale także 
społeczeństwo obywatelskie (podmioty gospodarcze i społeczne, lokalne instytucje i 
nieformalne grupy, media itp.) na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. 

Zintegrowane podejście, zdefiniowane w strategicznych wytycznych Wspólnoty na lata 2007-
2013, wymaga integracji strategii wzrostu na szczeblu europejskim, regionalnym i lokalnym, z 
uwzględnieniem regionalnej specyfiki i w oparciu o wzmocnione wielopoziomowe zarządzanie. 
Takie podejście powinno zagwarantować, że każdy sektor nie będzie rozwijać się w izolacji, ale 
w kontekście spójnej wizji rozwoju społeczno-gospodarczego na terytorium państw 
członkowskich. Wymaga to lepszego połączenia polityki publicznej z oddziaływaniem 
terytorialnym, w szczególności jeśli chodzi o sferę gospodarczą, społeczną oraz związaną ze 
środowiskiem naturalnym. 

Zasada partnerstwa stała się jedną z kluczowych zasad spójności UE, zalecającą 
wielopoziomowy (wewnątrzkrajowy, krajowy, ponadnarodowy) i wielopodpomiotowy (władze 
lokalne/regionalne, organizacje prywatne/obywatelskie) udział partnerów w kształtowaniu 
polityki spójności, jej wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie. Podczas planowania ram 
finansowych i operacyjnych polityki regionalnej na lata 2007 -2013 zasada partnerstwa znów 
nabrała znaczenia i teraz obejmuje także organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerów 
zajmujących się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, organizacje pozarządowe i 
podmioty odpowiedzialne za wspieranie równości mężczyzn i kobiet(2). W tym względzie 
zasada partnerstwa podkreśla aspekty zarówno integracji pionowej, jak i poziomej.  

Kilka wspólnych tematów pojawiających się podczas przygotowywania KSRO w 27 
państwach UE  

W praktyce wdrażanie unijnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stwarza pewne 
wyzwania dla podmiotów uczestniczących. Sytuacja ta spowodowała powstanie wspólnego 
systemu zarządzania między szczeblem europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym: 
krótko mówiąc systemu wielopoziomowego zarządzania, który jednak jest różny w 
poszczególnych państwach członkowskich, a nawet w poszczególnych regionach danego 
państwa członkowskiego. Rządy krajowe i podmioty wewnątrzpaństwowe w różnym stopniu 
uczestniczą w podejmowaniu decyzji i sprawowaniu władzy.  

W 27 państwach członkowskich UE pojawia się szereg wspólnych tematów związanych z 
przygotowywaniem i opracowywaniem KSRO. 

Jednym ze wspólnych elementów jest to, że proces przygotowywania KSRO nie odbywał się w 
próżni związanej z planowaniem ani próżni politycznej. Proces ten zazwyczaj toczył się w 
szerszych ramach planowania rozwoju kraju lub reform krajowych. Niezależnie od tego, czy 
różne procesy planowania były realizowane równocześnie, czy kolejno, korzystały z tych 
samych danych, obejmowały podobne albo nawet identyczne partnerstwo i były nastawione na 
osiąganie wspólnych celów. 

Takiego procesu należało się być może spodziewać w większym stopniu w państwach o 
dłuższym stażu członkowskim, w których względne znaczenie finansowania ze środków 

                                                 

(2) Por. art. 11 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.  
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unijnych ma mniejsze znaczenie. W rzeczywistości w mniejszym lub większym stopniu był on 
wspólny dla wszystkich państw członkowskich. 

W bardzo realnym sensie może to być postrzegane jako pozytywna ewolucja sprawowania 
rządów w Europie, w którym priorytety europejskiego i krajowego rozwoju strategicznego są 
wspólnie definiowane, wyrażane i realizowane przez w dużej mierze podobne grupy 
zainteresowanych stron. 

Zazwyczaj kluczowymi organami administracji krajowej wspierającymi, koordynującymi, a 
czasem nadzorującymi proces przygotowywania strategii były krajowe ministerstwa finansów 
lub organy wykonawcze zależne od tych ministerstw. 

Te centralne ministerstwa kontrolujące ważne polityczne mechanizmy wydatków zazwyczaj nie 
słyną z chęci dzielenia się uprawnieniami w strukturach partnerskich – przynajmniej nie w 
tradycji administracyjnej. 

Pierwszym wspólnym elementem partnerskiego podejścia było utworzenie 
międzyministerialnych grup roboczych lub struktur zrzeszających urzędników z ministerstw 
finansów oraz ich odpowiedników z poszczególnych ministerstw odpowiedzialnych za 
wykonanie i wdrażanie programów.  

Istnieją realne dowody na istnienie zorganizowanego dialogu między urzędnikami wysokiego i 
średniego szczebla z różnych ministerstw w ramach przygotowywania KSRO. Kilka państw 
członkowskich stworzyło w tym celu oficjalne komitety, natomiast inne preferowały mniej 
formalne grupy robocze. W niektórych przypadkach organom tym przewodniczyły ważne 
postacie życia politycznego, w tym także premierzy. 

Drugim wspólnym elementem jest udział rządu centralnego oraz władz innych szczebli, 
regionalnych i lokalnych w dialogu na temat celów, treści, zasobów a nawet metod . Chociaż 
dialog ten w każdym z 27 państw członkowskich wyglądał inaczej, jego istnienie było 
powszechne. 

Tam, gdzie istnieją podmioty regionalne (zwłaszcza w federalnych państwach członkowskich), 
wyłaniała się wyraźna tendencja do rzeczywistego, systematycznego dialogu z ich władzami. Te 
realne dialogi były najczęściej dwukierunkowe i trwały przez pewien czas. W takich 
przypadkach administracja centralna najpierw odbywała konsultacje z organami regionalnymi, a 
następnie przedstawiała pierwszy projekt KSRO (czasem przedstawiciele regionalni 
uczestniczyli w procesie jego przygotowania). 

Projekt albo projekty były następnie przedstawiane na spotkaniach konsultacyjnych z udziałem 
administracji centralnej i regionalnej i w miarę możliwości osiągano konsensus. W niektórych 
przypadkach przewidywano postępowanie arbitrażowe, podczas którego można było ponownie 
rozważyć wnioski nieprzyjęte przez administrację centralą. 

W państwach, w których nie istnieje administracja regionalna, konsultacje prowadzono z 
władzami lokalnymi, najczęściej w drodze dialogu z krajowymi związkami rad powiatów, 
władzami miejskimi i gminnymi. Chociaż te konsultacje były zbliżone do klasycznego 
„odgórnego” modelu, umożliwiały znaczącą wymianę poglądów i wprowadzanie poprawek. 

Wspólny dla większości państw członkowskich jest także wzorzec konsultacji i dialogu z 
partnerami społecznymi, najważniejszymi konfederacjami pracodawców i związków 



DEPARTAMENT TEMATYCZNY B DS. POLITYKI STRUKTURALNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI 

PE 397.245 vi

zawodowych. Czasami odbywały się one przy udziale formalnych mechanizmów 
konsultacyjnych, jak komitety ekonomiczno-społeczne, izby handlowo-przemysłowe itp., 
czasami przy bezpośrednim udziale federacji szczebla krajowego i regionalnego, a 
niejednokrotnie przy pomocy kombinacji obydwu podejść. 

Istnieją także wyraźne dowody, że administracje centralne chcą docierać do innych organizacji 
pozarządowych, będących zainteresowanymi stronami społeczeństwa obywatelskiego. W 
niektórych konkretnych dziedzinach programowych, obejmujących zagadnienia 
równouprawnienia płci lub równość osób niepełnosprawnych, troskę o środowisko naturalne i 
problemy mniejszości etnicznych, dobór organizacji pozarządowych był stosunkowo prosty. W 
innych, bardziej poziomych lub wielosektorowych dziedzinach wybór organizacji 
pozarządowych bywał czasem trudniejszy. Które organizacje pozarządowe zaprosić do udziału 
w debatach na temat ogólnego rozwoju regionalnego? Które organizacje pozarządowe z tych 
debat wykluczyć?  

Zaangażowanie mniejszych organizacji pozarządowych powoduje także pewne problemy 
techniczne, gdy chodzi o rozszerzanie partnerstw społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie 
polityki spójności. Proces spójności jest z konieczności długotrwały, a jego dokumentacja 
często obszerna. Lokalnym lub doraźnie powstającym organizacjom pozarządowym często brak 
jest odpowiednich zasobów kadrowych i infrastrukturalnych, aby analizować i dokumentować 
cały proces, a nawet aby utrzymać ciągłość przedstawicielstwa w organach, w których 
uczestniczą (w posiedzeniach dobrowolnie uczestniczą różni ich przedstawiciele). To może 
powodować, że niektóre oficjalne organy patrzą krytycznie na korzyści z czasu, jaki poświęciły 
na partnerskie dialogi z mniejszymi organizacjami pozarządowymi. 

Różnice strukturalne i kulturowe 

Nasze badanie wykazało również, że wiele wspólnych aspektów partnerstwa, które można 
znaleźć we wszystkich 27 państwach członkowskich, należy zrównoważyć z ważnymi 
różnicami strukturalnymi i kulturowymi. 

Różnice strukturalne są związane zarówno z ogólną sytuacją gospodarczą, jak i systemami 
politycznymi. W gospodarkach bardziej rozwiniętych zapotrzebowanie na duże projekty w 
dziedzinie rozwoju infrastruktury jest zwykle mniejsze , natomiast w niektórych państwach o 
krótszym stażu członkowskim kładzie się duży nacisk na rozwój różnych elementów fizycznej 
infrastruktury. 

Podobne różnice w dziedzinie punktów ciężkości można znaleźć, jeśli chodzi o to, co ogólnie 
określa się mianem „budowania zdolności”. W niektórych państwach o krótszym stażu 
członkowskim doświadczenia zdobyte w ramach programów przedakcesyjnych ujawniły 
niedostatki władz krajowych, a w szczególności regionalnych/lokalnych, w zakresie zdolności 
do opracowywania, proponowania i wdrażania programów. W związku z tym w tych krajach 
pewien priorytet stanowi rozwój i kształcenie urzędników różnych szczebli administracyjnych. 

Różne systemy polityczne także mają znaczący wpływ na strukturę, treść i głębię procesów 
partnerstwa, gdy dochodzi do przygotowywania, opracowywania, a zwłaszcza wdrażania 
polityki spójności. Czytelnik powinien jednak mieć na względzie, że niniejsza notatka była 
przygotowywana na początku okresu programowania 2007-2013, co oznacza, że uwagi 
dotyczące wdrażania programów z konieczności opierają się raczej na aspiracjach wyrażanych 
przez różne władze niż na zaobserwowanych praktykach. 
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Nie należy zapominać o znaczeniu sieci osobistych kontaktów w rozwoju i tworzeniu 
partnerstwa w zarządzaniu. Chociaż takie więzi są ewidentnie bardziej kluczowe w mniejszych 
państwach członkowskich, mają także do odegrania swoją rolę w większych państwach. Można 
się spodziewać, że jeśli prezes federacji związków zawodowych lub stowarzyszenia władz 
lokalnych ma duże doświadczenie w postępowaniu z urzędnikami władz krajowych i 
ministrami, będą one miały wpływ na proces decyzyjny. Trudność w przypadku notatki takiej 
jak ta polega na tym, że praktycznie niemożliwością jest przeanalizowanie, a tym bardziej 
zmierzenie wpływu takich – generalnie nieformalnych – sieci. 

Zorganizowana rola uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego lub technicznego 
to wariant przewidziany jednoznacznie, przynajmniej na szczeblu krajowym, tylko w 
niektórych państwach członkowskich. Może to stanowić słabość w przypadku strategii, które 
mają być siłą napędową agendy lizbońskiej w dziedzinie innowacji. 

O korzystaniu z ekspertów z zewnątrz celem ułatwienia procesu przygotowywania KSRO – 
zarówno w kontekście treści, jak i procedur – wspominają wyraźnie jedynie niektóre państwa 
członkowskie. Jednak nawet w tych przypadkach niezbyt szczegółowo mówi się o charakterze, 
funkcjach i zakresie obowiązków takich ekspertów. Niektóre państw członkowskie włączyły do 
przygotowywania swoich KSRO Komisję Europejską. Chociaż wszystkie w jakimś stopniu 
negocjowały z Komisją, niektóre specjalnie przedłożyły projekt dokumentu do rozpatrzenia. W 
niektórych państwach członkowskich urzędnicy Komisji w praktyce w pełni uczestniczyli w 
procesie przygotowywania dokumentu, w innych pełnili w zasadzie rolę obserwatorów, a w 
przypadku jeszcze innych nie mówi się nic konkretnego o ich udziale. 

Analizy przypadków jako ilustracja 

Wszystkie pięć analiz przypadków – dotyczących Austrii, Danii, Włoch, Łotwy i Rumunii – w 
taki czy inny sposób ilustruje te podobieństwa, różnice i wyzwania. 

Cele polityki spójności 
(2007-2013) 

Kraj 
Powierz-

chnia 
(w tys.  
km 2) 

Liczba 
ludności 
(2007 r., w 

mln) 

Struktura 
państwa  

(wg projektu 
ESPON 3.2) 

PKB na 
mieszkańca 

w PPS, 
2006,  

UE27 = 100 

KSRO 2007-
2013, łączne 

środki  
(ceny z 

2007 r., w 
1000 EUR) 

Konwer-
gencja 

Regionalna 
konkurenc. i 
zatrudnienie 

Austria 83,9 8,3 Federalna 128 1 461 PO R 

Dania 43,1 5,4 Zdecentralizo-
wana jednolita 126 613 - R 

Włochy 301,3 59,6 Zregionalizo- 
wana jednolita 103 28 812 C, PO PI, R 

Łotwa 64,6 2,3 Zdecentralizo-
wana jednolita 39 4 620 CF, C - 

Rumunia 238,4 21,6 Scentralizo- 
wana jednolita 54 19 668 CF, C - 

PO = Stopniowe znoszenie; PI = Stopniowe wprowadzanie; R = Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie, 
CF = Fundusz Spójności, C = Konwergencja  

Austriacki proces przygotowywania KSRO odzwierciedla zarówno realia federalne, jak i 
sprawdzony przez lata model konsultacji i partnerstwa. KSRO zostały przygotowane na 
szczeblu federalnym przy pomocy Austriackiej Konferencji Planowania Przestrzennego 
(ÖROK), trójstronnego podmiotu federalno-regionalno-gminnego, stanowiącego platformę 
konsultacji. Oprócz różnych czynników rządowych w procesie opracowywania ram odniesienia 
uczestniczyli także partnerzy społeczni i niektóre organizacje pozarządowe, przynajmniej za 
pośrednictwem reprezentujących je konfederacji. W procesie tym brali także udział eksperci z 
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zewnątrz, a projekt ram strategicznych został przedstawiony Komisji Europejskiej do 
rozpatrzenia. Przykład austriacki ilustruje sprawnie działający, utrwalony system partnerstwa i 
konsultacji, w ramach którego rozpowszechniane są doświadczenia i wiedza fachowa na 
stosunkowo wysokim poziomie. Istnieją pewne obawy związane z jego złożonością, 
odpornością na zmiany i brakiem „zespołu ekspertów” do uzasadnienia pewnych wniosków. 

Dania jest państwem jednolitym, w którym zasadniczy ciężar sprawowania rządów spoczywa 
na władzach krajowych (rządzie i parlamencie). Opracowanie duńskich KSRO odbywało się w 
warunkach poważnej reformy struktury władz wewnętrznych Danii. Liczbę okręgów 
samorządowych zmniejszono z 271 do 98, a 13 byłych administracji okręgów połączono w pięć 
nowych organów regionalnych. Tak jak w przypadku Austrii finansowanie ze środków UE 
stanowi tylko jeden z elementów ogólnej duńskiej strategii rozwoju. Głównym organem w 
procesie opracowywania ram odniesienia był duński Urząd ds. Przedsiębiorstw i Budownictwa 
DEACA/EBST, agencja państwowa stanowiąca oddział Ministerstwa Gospodarki i 
Przedsiębiorczości. KSRO opublikowano w listopadzie 2006 r., po szczegółowych 
konsultacjach z organami lokalnymi i regionalnymi, z partnerami społecznymi i innymi 
organizacjami pozarządowymi. Powstały w ten sposób projekt był następnie analizowany przez 
fora wzrostu regionalnego, nowe organy partnerstwa, które gromadzą lokalne i regionalne 
zainteresowane strony z rządu, władz publicznych, organów edukacji i kształcenia i stanowią 
część skomplikowanej struktury podlegającej nowo powstałej Duńskiej Radzie ds. Wzrostu, 19-
osobowego organu, mianowanego przez Ministerstwa Gospodarki i Przedsiębiorczości. Istniał 
więc rozległy system partnerstwa, ale cele były jednak ustalane przez rząd krajowy. Szczególny 
nacisk położono na ułatwianie większej aktywności zawodowej na przykład osób 
niepełnosprawnych lub kobiet z istniejących środowisk imigrantów. 

Włoskie KSRO powstały w wyniku procesu konsultacji rozpoczętego w 2005 r. 
przygotowaniem trzech dokumentów wstępnych (krajowego, regionalnego i dotyczącego 
Mezzogiorno (3)) . Przez cały 2006 r. dokumenty te stanowiły podstawę rozległych konsultacji 
między trzema szczeblami administracji i partnerami społecznymi. We włoskich KSRO duży 
nacisk położono na zaangażowanie partnerów społecznych i innych organizacji pozarządowych. 
Wykracza to poza etap polityki mający zastosowanie do podejmowania decyzji w sprawie 
doboru szczególnych priorytetów w ramach programów operacyjnych, ich wdrażania, 
monitorowania i koordynacji. Podejście partnerskie zostało po raz pierwszy formalnie 
wprowadzone do włoskich programów w okresie 2000-2006. Partnerstwo w planowaniu 
kierunków polityki i działań na lata 2007-2013 wywodzi się z doświadczeń zdobytych w 
poprzednim okresie. Istnieje ogólne poczucie, że proces partnerstwa dobrze funkcjonuje na 
poziomie planowania strategicznego, ale może być mniej skuteczny w przypadku 
podejmowania decyzji w sprawie rzeczywistych programów. Możliwości poszczególnych 
organizacji pozarządowych są bardzo zróżnicowane. Jedne dysponują koniecznymi strukturami 
i personelem, natomiast innym brakuje zasobów umożliwiających pełne uczestnictwo. To 
powoduje, iż niektórzy przedstawiciele władz publicznych mówią, że – biorąc pod uwagę 
wysiłki związane z konsultacjami – korzyści w porównaniu do wkładu są stosunkowo 
niewielkie.  

Łotwa jest stosunkowo scentralizowaną demokracją parlamentarną, podzieloną na 5 regionów 
objętych planowaniem, obejmujących 556 samorządów lokalnych. Można powiedzieć, że 
zorganizowane podejście do partnerstwa w zarządzaniu pojawiło się w latach 2004-2007, 
                                                 

(3) Mezzogiorno – tak popularnie nazywa się słabo rozwiniętą gospodarczo południową część Włoch – obejmuje region Abruzów, 
Molise, Kampanię, Basilicatę, Apulię, Kalabrię, Sycylię i Sardynię. 
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podczas przygotowywania łotewskiego jednolitego dokumentu programowego (JDP). 
Najważniejszym organem było tutaj Ministerstwo Finansów, które współpracowało z innymi 
ministerstwami i organami regionalnymi w małych zadaniowych grupach roboczych. Wyniki 
prac tych grup były następnie rozsyłane w ramach szerszych konsultacji do innych organów, 
agencji rozwojowych, samorządów lokalnych, partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych. Łotewskie doświadczenia związane z partnerstwem były w dużym stopniu 
pozytywne. Wielu uczestników z zadowoleniem przyjęło możliwość udziału w określaniu 
priorytetów oraz planowaniu i realizacji programów. Drugą stronę medalu stanowi bardziej 
złożony proces podejmowania decyzji, który ewoluuje wraz z kosztami administracyjnymi i 
większymi żądaniami kierowanymi do często słabo wyposażonych i zorganizowanych 
organizacji pozarządowych. 

Rumunia jest w zasadzie scentralizowaną demokracją parlamentarną. Kraj jest podzielony na 
41 okręgów i miasto Bukareszt. Regiony są wykorzystywane do celów planowania i statystyki, 
ale nie pełnią funkcji administracyjnych. Ministerstwo Gospodarki i Finansów sporządziło 
projekt krajowego planu rozwoju i jednolitego planu działania w 2005 r. Partnerstwo 
funkcjonowało już w komitetach monitorujących programy przedakcesyjne. Stanowiły one 
podstawę opracowania przez to samo ministerstwo rumuńskich KSRO, które zostały 
opublikowane w maju 2007 r. Koncentrują się one na trzech głównych priorytetach: rozwoju 
infrastruktury krajowej zgodnie ze standardami europejskimi, poprawie kwalifikacji siły 
roboczej i budowaniu zdolności administracyjnych Rumunii. Rząd zdaje sobie sprawę, że 
pożądane są struktury partnerskie. Z inicjatywy premiera utworzono grupę roboczą, obejmującą 
wszystkie struktury odpowiedzialne za zarządzanie instrumentami strukturalnymi oraz z 
udziałem społeczeństwa obywatelskiego, uniwersytetów, instytucji naukowo-badawczych, 
środków masowego przekazu i partnerów społecznych. W sierpniu 2006 r. opracowała ona plan 
działania, który został włączony do KSRO. Władze rumuńskie generalnie popierają i ułatwiają 
partnerstwo w zarządzaniu, ale zdolność społeczeństwa obywatelskiego do reagowania na 
istniejące możliwości pozostaje ograniczona. 

Wnioski dotyczące zarządzania i partnerstwa w latach 2007-2013  

Stosunki w zakresie zarządzania między Komisją Europejską i państwami członkowskimi w 
okresie programowania (i wdrażania) KSRO mają bardzo oficjalną formę. Przepisy wyraźnie 
określają odnośne obowiązki i dotyczą zarówno formy konsultacji, jak i tego, kogo 
zaangażować w partnerstwo. Wzajemne relacje między Komisją i władzami na szczeblu poniżej 
ogólnokrajowego są silnie zdominowane przez strukturę państwa (federalną, scentralizowaną 
itp.) i generalnie zależą od „zaaprobowania” przez państwa członkowskie istnienia 
bezpośrednich kontaktów między regionami/okręgami samorządowymi i Komisją. Państwa 
członkowskie podejmują poważne starania w celu ułatwienia ich koordynacji i komunikacji z 
Komisją. 

KSRO mają w państwach członkowskich różne „funkcje” i oddziałuje na nie także struktura 
odnośnego państwa. Mogą one albo zawierać wskazówki, albo ułatwiać relacje w zakresie 
zarządzania z organami poniżej szczebla krajowego, albo też wstępnie określać takie relacje w 
sposób bardziej szczegółowy. Nowe państwa członkowskie często eksperymentują z 
„nieformalnymi grupami roboczymi” umożliwiającymi udział szerokiego wachlarza 
podmiotów. W zasadzie to globalne podejście jest także przewidywane w odniesieniu do 
wdrażania programów operacyjnych, chociaż jak dotąd istnieje na to niewiele praktycznych 
dowodów. Co ciekawe, kilka państw członkowskich zaczęło ponownie formalizować takie 
globalne podejście oddolne, popierając tworzenie stosunkowo silnych i autonomicznych 
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struktur koordynacyjnych, które mają albo formę „platform dialogu”, albo coraz częściej 
otrzymują większą autonomię decyzyjną i finansową. Utworzenie takich struktur oznacza duże 
zaangażowanie w realizację programów operacyjnych.  

Włączenie szczebli lokalnych zależy w dużym stopniu od stworzonych po temu (przez państwa 
członkowskie) „okazji”. Zazwyczaj w większości państw członkowskich „osiąga się to 
formalnie” poprzez ich udział w fazie konsultacji oraz udział przedstawicieli związków władz 
lokalnych, chociaż nie zawsze jest łatwo określić stopień aktywnego zaangażowania. Ta 
sytuacja jest jednak inna w tych przypadkach, gdy okręgi samorządowe (zwłaszcza duże miasta) 
odgrywają wyraźną rolę we wdrażaniu określonej części danego programu operacyjnego. 
Niektóre państwa członkowskie dysponują skutecznymi metodami zapewniającymi stałe 
zaangażowanie lokalnych zainteresowanych stron w okresie wdrażania programu. Zapewnienie 
odpowiednich struktur (fora, platformy dialogu) oznacza największe zaangażowanie i 
najbardziej zaawansowaną formę integracji. 

Zarządzanie i partnerstwo są często traktowane jako wymogi formalne, respektowane przez 
państwa członkowskie przede wszystkim w okresie planowania programu (dzięki 
konsultacjom), ale podczas realizacji programu uważane za duże obciążenie administracyjne. 
Jako główne przeszkody wymienia się obciążenia administracyjne, złożoność procedur, brak 
zasobów i zdolności. Ponadto zainteresowane strony, zwłaszcza z administracji publicznej, 
które starały się o włączenie organizacji nienastawionych na zysk, nie zawsze dostrzegają 
wartość dodaną. 

Kultura społeczna i polityczna poszczególnych krajów, doświadczenia wynikające z 
poprzednich programów w ramach funduszy strukturalnych, otwarcie na proces uczestnictwa to 
ważne warunki wstępne skutecznego podejścia do zarządzania i partnerstwa. Jednakże w 
przypadku nowych państw członkowskich ogólne reformy stworzyły możliwość bardzo 
innowacyjnych praktyk. Generalnie istnienie nieformalnych sieci, które pozwalają na ominięcie 
powolnych procedur administracyjnych, wydaje się stanowić ważny czynnik dodatkowy, który 
może pozytywnie oddziaływać na system. Przenikalność szczebli zarządzania (zainteresowane 
strony z różnych szczebli administracyjnych przyzwyczajone do bezpośredniego negocjowania 
z wyższymi szczeblami administracji) może stanowić kolejny pozytywnie oddziałujący 
czynnik. Instytucjonalizacja ustaleń dotyczących zarządzania i partnerstwa to nowa tendencja, 
która obecnie występuje w niektórych państwach członkowskich. Przesunięcie mocy 
zarządczych do jednostek terytorialnych niższego szczebla w celu współfinansowania instytucji 
pośredniczących, usprawnienie przekazywania know-how i umacnianie zarządzania 
regionalnego okazują się skuteczne. 

Uwagi i zalecenia 

Ogólnie rzecz biorąc, nasuwa się spostrzeżenie, że pojęcie partnerstwa w zarządzaniu zostało 
uznane, zaakceptowane i przyswojone w planowaniu i przygotowywaniu polityki regionalnej 
we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dokładny charakter i formy 
tego partnerstwa w poszczególnych państwach członkowskich są różne, w zależności od 
szeregu czynników. 

Nasze zalecenia co do sposobu, w jaki partnerstwo w zarządzaniu można rozwijać, rozszerzać i 
uczynić bardziej wydajnym i skutecznym, zostały podzielone stosownie do trzech głównych 
etapów polityki: formułowania polityki, wdrażania polityki oraz edukacji politycznej lub oceny 
polityki. 
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Na etapie formułowania polityki należy zadbać, by nie „przeładować” polityk wielością celów. 
Tam, gdzie jest zbyt wiele celów, niezależnie od tego, jak bardzo są one pożądane, rośnie 
ryzyko, że cele te pojawią się tylko w oficjalnych dokumentach. 

Wymiana informacji jest potrzebna nie tylko między różnymi „szczeblami” podmiotów 
zaangażowanych w politykę regionalną, ale także między różnymi „rodzajami podmiotów”. 
Konieczne jest zwłaszcza powiązanie „wizjonerów”, „strategów” i „realizatorów”, zarówno na 
szczeblu państwa członkowskiego, jak i na szczeblu UE. 

Europejskie programowanie z konieczności stworzyło coś, co można określić jako jego własny 
metajęzyk. Chociaż terminologia ta ułatwia zadanie osobom przygotowującym programy i 
urzędnikom, może stanowić przeszkodę dla większego zaangażowania przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego. Należy rozważyć przydzielenie pewnych minimalnych środków 
mogących ułatwić ten udział społeczeństwa obywatelskiego. 

Komisja Europejska winna w większym stopniu zaangażować się w okresie planowania i 
wdrażania programu w prawdziwie otwarte procedury uczestnictwa, których rzeczywisty 
wynik naprawdę pozostaje otwarty. 

Jeśli chodzi o realizację polityki, zasada partnerstwa jest zazwyczaj stosowana w bardziej 
ograniczony sposób. Jednak rzeczywisty skład partnerstwa nie ma jedynie wymiaru 
ilościowego, ale powinien także być wybiórczy, w takim sensie, aby obejmował 
wykwalifikowane podmioty.  

Zaangażowane instytucje i organy wdrażające powinny tworzyć obszary komunikacji w 
dziedzinie kontaktów ze „światem zewnętrznym”. Takimi obszarami mogą być imprezy 
informacyjne, wymiana informacji z innymi strukturami, nieformalna wymiana poza zwykłymi 
strukturami zarządzania (np. komitet monitorujący).  

Udoskonalenia można osiągnąć dzięki strategicznym „dalszym działaniom” na szczeblu 
europejskim. Taki model towarzyszący wymagałby formy umożliwiającej refleksję. Instytucje 
europejskie musiałyby pozwolić na otwarte procedury uczestnictwa, w ramach których możliwy 
jest otwarty dialog o „trudnościach” i w których nie trzeba posługiwać się eufemizmami, gdy 
mówi się o wynikach wdrażania programu. 

Należy stworzyć zinstytucjonalizowane narzędzia, ułatwiające stosowanie podejścia pionowego 
i poziomego. Takimi narzędziami mogą być platformy (np. kierownictwo regionalne, okrągłe 
stoły itp.), które ułatwiają tworzenie sieci między sektorami oraz szczeblami politycznymi i 
administracyjnymi. 

Nie proponujemy dalszego opracowywania „minimalnych wymogów” partnerstwa, ale raczej 
skuteczne wspieranie zaangażowanych organów w tworzeniu struktur jakościowych partnerstwa 
w postaci równolegle odbywających się warsztatów, seminariów i imprez informacyjnych, które 
wiążą się ze stałą wymianą między podmiotami zaangażowanymi w politykę regionalną. 

Partnerstwo ma więcej niż rzeczywisty „wymiar ilościowy” (w kontekście liczby 
zaangażowanych partnerów). Ma także bardzo mocny „wymiar jakościowy”. W konkretnych 
przypadkach należy zastosować surowszy dobór „wykwalifikowanych partnerów”, 
dysponujących zasobami kadrowymi, finansowymi i logistycznymi oraz zdolnościami do 
zaangażowania się w partnerstwo.  
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Tworzenie i wdrażanie instrumentów takich jak europejskie ugrupowanie współpracy 
terytorialnej jest postrzegane jako innowacyjna próba stworzenia ułatwień na szczeblu 
instytucjonalnym i mogłoby stanowić podstawę dla łatwiejszego wdrażania programów i 
projektów, zwłaszcza w dziedzinie współpracy terytorialnej. 

Chociaż formalnie jest to uwzględnione w programach EFRR i EFS, należy w szczególności 
popierać skuteczne zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych w programy.  

Polityka regionalna staje się coraz bardziej złożona i prawie niezrozumiała, o ile nie informuje 
się o niej w kompetentny i odpowiedni sposób. Na różnych szczeblach wdrażania polityki 
należy tworzyć obszary kontaktów ze światem zewnętrznym. 

Edukacja polityczna w fazie oceny jest nadal niedostatecznie wykorzystana. W niektórych 
okolicznościach może paść ofiarą obciążeń administracyjnych i czasowych stanowiących 
nieodłączną część finalizowania programu – osobom zajętym wdrażaniem i finalizowaniem 
programów często brak czasu i zasobów na wyodrębnienie, a tym bardziej na 
rozpowszechnianie dobrych praktyk i cennych doświadczeń. Takie działania związane z 
edukacją polityczną są jednak szalenie ważne dla budowania zdolności w tych sektorach czy 
regionach, które tego potrzebują. Brakuje możliwości i struktur ułatwiających refleksję. 

Rozwój bardziej kompleksowego podejścia, obejmującego cały okres trwania programu oraz 
angażującego dodatkowych i nowych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, będzie 
wymagał dodatkowych wysiłków i środków. 

Edukacja polityczna i ocena polityki staje się w obecnym okresie programowania zadaniem 
„ciągłym”. Należy zaplanować specjalne platformy umożliwiające częstszą refleksję nad treścią 
programów i strategii. 

Refleksje na temat polityki regionalnej nie mogą stać się „dodatkowym zadaniem”, ale powinny 
zostać w twórczy sposób wbudowane w już istniejące wydarzenia i spotkania, dzięki czemu 
będą mogły zyskać na znaczeniu. 

Edukacja polityczna i budowanie kwalifikacji wymaga powstania i instytucjonalizacji procesu 
przewodnictwa, który toczy się równolegle do procesu wdrażania funduszu społecznego i 
obejmuje wszystkich partnerów. W tym procesie należy popierać i stymulować uczenie się od 
siebie wzajemnie dzięki wymianie doświadczeń podczas częstych spotkań partnerów. 

Zorganizowana edukacja polityczna powinna przestać należeć do kompetencji poszczególnych 
państw członkowskich i programów operacyjnych i znaleźć się w kompetencjach 
ponadnarodowego szczebla UE. Można to zrealizować w formie programów sieciowych (np. 
INTERACT w dziedzinie współpracy terytorialnej; URBACT), które tworzą know-how 
dotyczące problemów z wdrażaniem programów, zapewniają synergię programów pokrewnych 
i pozwalają uniknąć „ponownego odkrywania Ameryki”. 

Gromadzenie, analiza krytyczna i ukierunkowane rozpowszechnianie dobrych praktyk może 
być wykorzystywane jako instrument edukacji politycznej. 


