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Partnerstwo w realizacji projektów

Projekt w działalności organizacji

Z punktu widzenia działalności określonej organizacji projekt jest nowym,
nietypowym przedsięwzięciem, odmiennym od jej rutynowych działań. Po-
zwala on na wytworzenie unikatowego wyrobu lub dostarczenie unikatowej
usługi (A Guide..., 2004, s. 5, 8). Dzięki podejmowaniu realizacji projektów
organizacja może, nie zaprzestając stałych form funkcjonowania, przystoso-
wywać się jednocześnie do zmian w otoczeniu i zachowywać swoją konku-
rencyjność – dzięki dostarczaniu nowych, unikatowych rezultatów swojej
działalności.

Cechą projektu jest jego daleko posunięta określoność. Każdy projekt ma
wyraźnie określony cel, jednoznacznie wyznaczony termin rozpoczęcia
i zakończenia, przydzielone i jasno wyodrębnione zasoby (ludzkie, finanso-
we, lokalowe, a także materiały i urządzenia, zasoby informacyjne). Ponadto
projekt zwykle jest wyodrębniony organizacyjnie od innych działań, ma
swoistą strukturę organizacyjną oraz własny sposób zarządzania. Projekty
zazwyczaj cechują się dużą złożonością, przez co wymagają angażowania
różnych specjalistów i często mają interdyscyplinarny charakter, wykracza-
jąc tym samym poza możliwości określonej instytucji. Organizacje często
więc realizują projekty nie samodzielnie, lecz we współpracy z innymi oso-
bami lub organizacjami. Zdaniem Marka Pawlaka (2006, s. 197–198),
o konieczności wspólnego realizowania projektów decyduje zarówno skala
ich wielkości i stopień skomplikowania, jak i wielkość niezbędnych zaso-
bów finansowych oraz ryzyko projektu. Często też wymóg współpracy sta-
wiany jest przez zleceniodawcę projektu.

W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój działalności projektowej w or-
ganizacjach sektora publicznego. Znaczący wpływ miało w tym procesie
wejście Polski do Unii Europejskiej, która znaczną część swojej polityki
rozwojowej realizuje w formie programów, ukierunkowanych na osiąganie
określonych, ważnych dla całej Wspólnoty celów. Realizacja programów
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odbywa się poprzez wykonywanie przez organizacje z poszczególnych kra-
jów projektów, przyznawanych im do realizacji w drodze konkursowej, przy
czym głównym kryterium wyboru jest zgodność rezultatów projektów
z celami programów, w ramach których mają one być dofinansowane.
W wielu programach i inicjatywach europejskich obowiązuje zasada part-
nerstwa oznaczająca, że projekty są realizowane nie przez pojedyncze orga-
nizacje, ale przez partnerstwo wielu organizacji, reprezentujących różne
sektory i różne kraje. Zasada partnerstwa jest podstawową zasadą dla ini-
cjatywy wspólnotowej EQUAL. Celem zawiązywania partnerstw w projek-
tach realizowanych w ramach tej inicjatywy jest poszukiwanie sposobów
rozwiązywania problemów przez wielostronne i innowacyjne podejście, przy
wykorzystaniu różnorodnych doświadczeń wszystkich zaangażowanych
partnerów (Trocki, Grucza, 2007, s. 248). Duży nacisk położono przy tym na
angażowanie w działanie partnerstwa grup docelowych, na rzecz których
pracuje dane partnerstwo.

Czym jest partnerstwo

Partnerstwo jest formą współpracy. Jak piszą L.M. Salamon i H.K. Anheier
(1997, s. 60–66), partnerstwo i współzależność między sektorami stały się
charakterystyczną cechą zarządzania sprawami publicznymi w krajach wy-
soko rozwiniętych. Koncepcja partnerstwa zmienia relacje wynikające ze
stosunku sił, na relacje oparte na wzajemnych uzupełnianiach się (Prawel-
ska-Skrzypek, 2006, s. 7–9). Partnerstwo oznacza formalny związek między
jednostkami lub grupami, w którym uprzednio uzgodniono wzajemne ocze-
kiwania i zaangażowanie stron. Jego zasadą jest dzielenie zarówno korzyści,
jak i ryzyka. Być partnerem oznacza mieć realny wpływ na decyzję, tzn. na
jej wypracowywanie i na jej kształt. Ważne jest przy tym, aby w proces
ustalania celów, podstawowych działań i projektów, włączane były wszyst-
kie zainteresowane środowiska. Być partnerem oznacza też aktywny udział
we wdrażaniu decyzji, w jej realizacji. Partnerstwo to także przyjęcie odpo-
wiedzialności za podjętą wspólnie decyzję. B. Kożuch zauważa, że wstępem
do budowania partnerstw jest zrozumienie istoty różnic pomiędzy partnera-
mi, a zwłaszcza tego, co który partner może zrobić i na jakich warunkach
oraz jaki rodzaj odpowiedzialności ponosi za swoje decyzje (Kożuch, 2005,
s. 42–43, także Baron, 2005, s. 51).
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J.M. Brinkerhoff definiuje idealne partnerstwo jako

„dynamiczną relację pomiędzy różnymi podmiotami, opartą na wzajemnie uzgodnionych
celach, realizowanych dzięki podzielanemu rozumieniu najbardziej racjonalnego podziału
pracy z uwzględnieniem przewagi komparatywnej każdego partnera. Partnerstwo obej-
muje wzajemne oddziaływanie, przy starannym zachowaniu równowagi pomiędzy zbliże-
niem a autonomią, na którą składa się wzajemny szacunek, równy udział w procesie de-
cyzyjnym, wzajemna odpowiedzialność i przejrzystość” (Brinkerhoff, 2002, s. 22).

Czym cechuje się współdziałanie na zasadach partnerstwa? Przede
wszystkim zmienia ono relacje pomiędzy partnerami z zależności opartych
na stosunku sił czy podległości, na relacje oparte na wzajemnym uzupełnia-
niu się. Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy każdy z partnerów ma do
zaproponowania coś istotnego dla realizacji określonego przedsięwzięcia.
Połączenie sił może zapewnić lepszy wynik, niż gdyby każda ze stron wy-
konywała swoje zadania sama. Partnerstwo ma sens tylko wówczas, gdy
w jego wyniku obie strony coś zyskują.

Niezbędnym warunkiem udanego partnerstwa jest minimalny poziom za-
ufania społecznego. Bez zaufania do siebie budowanie partnerstw nie ma
sensu. Wówczas bowiem współpraca opiera się tylko na zasadzie oczekiwa-
nia korzyści organizacyjnych osiąganych w wyniku współdziałania, a nie na
zasadach dążenia do jak najlepszej realizacji wspólnych celów umawiają-
cych się partnerów.

J.M. Brinkerhoff zauważa, że koncepcja partnerstwa jest w literaturze
ujmowana w trojaki sposób:

 w kontekście normatywnym – jako wartość sama w sobie;
 w reakcji na normatywne podejście – jako deklaracja, w celu budowa-

nia pozytywnego wizerunku organizacji;
 wreszcie trzeci sposób, w którym partnerstwo ujmowane jest instru-

mentalnie – jako czynnik zwiększania efektywności działania organi-
zacji lub realizacji projektów (Brinkerhoff, 2002, s. 19–20).

W pierwszym z tych ujęć wskazuje się na partnerstwo jako najwłaściw-
sze etycznie podejście do zrównoważonego rozwoju i świadczenia usług.
Podkreśla się zasady wzajemności oddziaływania, równości i wzajemnej
odpowiedzialności. Przywołana powyżej autorka podkreśla, że przy defi-
niowaniu partnerstwa najważniejsze są dwa aspekty: wzajemność (wzajem-
ność praw i obowiązków, wzajemne czerpanie korzyści) oraz tożsamość
organizacji (zachowanie zasadniczych wartości i cech odrębności każdego
z partnerów). Dla trwałości partnerstwa ważne jest, aby partnerzy wzajemnie
zdefiniowali, jak rozumieją wzajemność relacji oraz własną tożsamość orga-
nizacyjną. Stwarza to dobrą podstawę wzajemnego zrozumienia oraz budo-
wania zaufania.
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Partnerstwo może mieć charakter formalny lub nieformalny, określony
w czasie lub o stałym charakterze, zawężony do ściśle określonych zadań
i form lub być zakrojone bardzo szeroko (Bogacz-Wojtanowska, 2007,
s. 19). B. Kożuch (2005, s. 13) zwraca uwagę na fakt, iż współpraca partner-
ska polega nie tylko na wymianie informacji i zmianie form działania, ale
przede wszystkim zwiększa kompetencje wszystkich organizacji zaangażo-
wanych w partnerstwo. Jest to trudna i złożona forma współpracy. Zapewne
z tego powodu można spotkać sytuacje deklarowania partnerskiej współpra-
cy, przy braku faktycznego współdziałania (Brinkerhoff, 2002, s. 27). Najle-
piej udaje się ona, gdy organizacje współpracują na zasadach komplemen-
tarności, uzupełniania się w swoich działaniach.

Partnerstwo w realizacji projektów

Złożoność projektów społecznych, a także chęć skłonienia organizacji
z różnych krajów do podejmowania współpracy, dzielenia się doświadcze-
niami oraz wypracowywania nowych jakościowo rozwiązań, spowodowała
oparcie inicjatywy EQUAL na zasadzie partnerstwa. Podstawy pracy part-
nerstwa w projekcie powinny obejmować przynajmniej opracowanie (Part-
nerstwo na rzecz rozwoju, 2004):

 wspólnej strategii;
 szczegółowego programu pracy;
 planu finansowego;
 określenia podziału obowiązków;
 określenie wkładu finansowego każdego z partnerów;
 określenie sposobu zarządzania finansami.
P. Wachowiak (2007, s. 249) zauważa, że każdy partner, wchodząc do

partnerstwa, wnosi oprócz swoich zasobów i umiejętności, także własne,
różnorodne oczekiwania, dotyczące nie tylko kształtu i celów projektu, lecz
także podziału budżetu. Dlatego też zaleca się powoływanie komitetu steru-
jącego, usytuowanego ponad zespołem projektowym, nadzorującego realiza-
cję projektu i umożliwiającego rozstrzyganie kwestii spornych pojawiają-
cych się podczas realizacji. W jego skład powinni wejść przedstawiciele
władz partnerów. Warunkiem jego skutecznej pracy jest niewielka liczba
członków. W składzie komitetu sterującego powinien się koniecznie znaleźć
koordynator projektu i kierownik wykonawczy.

Efektywnie działające partnerstwo musi też mieć jasno określone zasady
i formy komunikacji, bazującej na planie komunikacyjnym. Niezwykle waż-
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na jest przejrzystość zarządzania finansami – partnerzy, w zakresie swoich
kompetencji, powinni mieć bieżący dostęp do informacji o przychodach
i wydatkach projektu. Ważne jest też monitorowanie realizacji zadań i celów
projektu. Doskonale sprawdzają się w tego typu działaniach narzędzia in-
formatyczne.

Problemy zarządzania projektami realizowanymi przez podmioty
współpracujące na zasadzie partnerskiej

Z polskich doświadczeń partnerskich projektów realizowanych w ramach
inicjatywy EQUAL wynika, że liderzy projektów jako czynniki sukcesu
partnerstw wskazują:

 formy pracy zespołowej;
 sposób podejmowania decyzji;
 wzajemne uzupełnianie się partnerów;
 komunikacja w projekcie;
 osobiste zaangażowanie lidera.
Fundacja La Strada, realizująca projekt „IRIS”, szczególne wysoko, dla

budowania i funkcjonowania swojego partnerstwa międzynarodowego, oce-
niła funkcje regularnych spotkań (Partnerstwo jak mozaika, 2006, s. 46–47).
Każde z tych spotkań zaczynało się podsumowaniem wydarzeń z minionego
okresu i oceną działań zrealizowanych. Ponadto każde ze spotkań miało
swój temat przewodni – omawiany na przykładzie doświadczeń z różnych
krajów. Wreszcie częścią każdego spotkania były warsztaty, które miały
roboczy charakter i były skoncentrowane na wypracowaniu rozwiązań kon-
kretnych spraw, ważnych dla projektu realizowanego przez to partnerstwo.
Na podstawie tych opinii można zauważyć, że efektywność regularnych
spotkań wynikała z tego, że spełniały one zawsze kilka funkcji: były okazją
do podsumowań, oceny, wymiany doświadczeń oraz nauczenia się czegoś
nowego, a także nawiązywania bezpośrednich relacji pomiędzy współpra-
cującymi osobami.

D. Szymońska, lider projektu Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich (PIN),
szczególną wagę przypisuje sposobowi podejmowania decyzji. Jej zdaniem,
warunkiem udanego partnerstwa jest podejmowanie decyzji drogą konsensu-
su, a nie głosowania. Lider musi poznać opinie partnerów i przedyskutować
z nimi potencjalne rozwiązania. Według niej, partnerstwo powinno też być
wspomagane szkoleniami dotyczącymi zasad pracy zespołowej. Ważne jest
również stworzenie warunków, aby każdy partner wnosił do projektu to, na
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czym się szczególnie dobrze zna. Opisując funkcjonowanie kierowanego
przez siebie partnerstwa, D. Szymońska zwróciła ponadto uwagę na fakt
rozwoju partnerstwa w trakcie trwania projektu oraz uzyskiwania przez za-
leżnych od siebie partnerów korzyści z wzajemnego partnerstwa.

Doświadczenia polskich partnerstw pokazały jednocześnie, że głównym
problemem w ich funkcjonowaniu jest słabe odnajdywanie się w nich part-
nerów z sektora prywatnego. Z partnerstwa „Ekonomia społeczna w prakty-
ce”, którego administratorem jest Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”,
odeszły 3 podmioty komercyjne (firmy: informatyczna, zajmująca się do-
radztwem gospodarczym oraz szkoleniami), które nie mogły realizować
w partnerstwie swoich celów komercyjnych (Rok dla Partnerstwa, 2006,
s. 24–25). Z Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich z podobnych powodów
odeszło Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców.

W dyskusjach i komentarzach zamieszczanych w Biuletynie EQUAL
można spotkać wiele uwag dotyczących współpracy w realizacji projektów
z partnerami z prywatnego sektora. Przede wszystkim pojawiają się zarzuty
zbytniej interesowności firm sektora prywatnego i koncentrowania się przez
nie wyłącznie na dążeniu do osiągania zysku. Przeciwstawia się je przy tym
firmom z krajów zachodnich, w których podmioty gospodarcze częściej
przejawiają prospołeczne zachowania. Chciałabym tu bronić polskich part-
nerów sektora prywatnego, którzy działając zgodnie z prawem, muszą uzy-
skiwać zyski; jest to poza wszystkim podstawowy element ich społecznej
odpowiedzialności. Ponadto trzeba pamiętać, że warunki prawne w Polsce
nie sprzyjają społecznemu zaangażowaniu firm sektora prywatnego – czego
doskonałym przykładem jest sławny w Polsce piekarz, zmuszony do płace-
nia podatków od chleba podarowanego ubogim.

Zakończenie

Partnerstwa nie są czymś niezmiennym. Każde partnerstwo ewoluuje
w trakcie trwania projektu. Bywa, że część partnerów wycofuje się po osią-
gnięciu swoich celów organizacyjnych. Świadczy to o słabości koncepcji
partnerstwa, niskim stopniu identyfikacji z projektem i braku odpowiedzial-
ności lub dostatecznej satysfakcji niektórych partnerów. Wraz ze zdobywa-
niem nowych doświadczeń zmienia się również teoria partnerstwa, której
poznanie umożliwia budowanie lepszych partnerstw w przyszłości. Wska-
zywane powyżej przez liderów projektów problemy zarządzania partner-
stwami ogniskowały się wokół metod pracy zespołowej, tożsamości organi-
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zacji oraz wzajemności w relacjach partnerów, tym samym potwierdziły one
ważność zachowania w trakcie realizacji projektów normatywnych cech
partnerstwa, stanowiących o istocie tego typu współpracy.
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