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Wstęp

Przeciwdziałanie przestępczości jest niezwykle istotnym obszarem 
funkcjonowania instytucji publicznych oraz organizacji pozarzą-
dowych, których głównym celem jest zapobieganie przestępstwom 
i wsparcie osób nim pokrzywdzonych. Dzięki połączeniu wysiłków 
wielu podmiotów zminimalizowane zostaje ryzyko fragmentaryzacji 
wsparcia osób potrzebujących. Jednocześnie pojawia się możliwość 
stworzenia pełnego, wszechstronnego i interdyscyplinarnego modelu 
przeciwdziałania przestępczości i wsparcia pokrzywdzonych. Stąd 
konieczność podejmowania i zawiązywania lokalnych, regionalnych 
i ogólnopolskich partnerstw działających na rzecz przeciwdziałania 
przestępczości. Aby zwiększyć ich skuteczność w kompleksowym 
wsparciu osób zagrożonych i/lub pokrzywdzonych przestępstwem 
w powrocie do stanu emocjonalnego sprzed traumatycznego wydarze-
nia, konieczna jest wielopoziomowa współpraca organizacji pozarzą-
dowych i instytucji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym 
i przeciwdziałaniem przestępczości. Tworzenie partnerstw wymaga 
zatem wzajemnego poznania, zaangażowania i zaufania współpra-
cujących podmiotów oraz wyłonienia lidera, który będzie zarządzał 
podjętą kooperacją. W celu powołania partnerstwa należy przeprowa-
dzić diagnozę zasobów i ograniczeń jego członków  oraz identyfikację 
korzyści wynikających ze współpracy interdyscyplinarnej. Aby tego 
dokonać, trzeba określić i wzajemnie poznać cele, zadania i rodzaje 
pomocy oferowanej przez podmioty uczestniczące w kooperacji. Jest 
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to pierwszy krok na drodze do usprawnienia efektywności współ-
pracy, a w dalszej kolejności do wypracowania i wdrożenia zasad 
i procedur wysoce efektywnej kooperacji podmiotów zaangażowa-
nych w realizację zadań na rzecz osób zagrożonym przestępczością 
i pokrzywdzonych.

W publikacji zostały opisane praktyczne wskazówki dotyczące 
tworzenia i działania partnerstw na rzecz przeciwdziałania przestęp-
czości oraz ryzyka i trudności, jakie mogą się pojawić we współpracy. 
Zostały również przedstawione sposoby ich uniknięcia i możliwe 
rozwiązania. Odniesiono się do przykładów działań partnerskich 
na rzecz osób zagrożonych przestępczością i pokrzywdzonych oraz 
wysunięto wnioski i opracowano rekomendacje płynące z podjętej 
kooperacji (Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 
działająca na terenie Polski oraz Zespół Interdyscyplinarny jako przy-
kład partnerstwa lokalnego ukierunkowanego na przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie w społecznościach lokalnych).



I. Defi nicja partnerstwa

Istnieje wiele defi nicji i rodzajów partnerstwa, ale wszystkie spro-
wadzają się do postrzegania tej inicjatywy jako wspólnego narzędzia 
ludzi, instytucji i organizacji do rozwiązywania określonych trudności 
i wyzwań. Ich analiza pozwala na określenie cech charakterystycznych 
partnerstw. Zaliczają się do nich:

Głównym celem tak pojętego partnerstwa jest strategiczne połą-
czenie wysiłków wszystkich jego członków na rzecz realizacji wspólnie 
zdefi niowanych celów przy wykorzystaniu głównych atutów partne-
rów. Innymi słowy: celem partnerstwa jest współpraca, polegająca na 
wspólnym wyznaczeniu celów działania, a następnie dążenie do ich 
osiągnięcia z wykorzystaniem zasobów, mocnych stron i potencjału 
poszczególnych uczestników.

Partnerstwo
równe traktowanie siebie nawzajem

sjp pwn

dobrowolny związek dwu lub więcej osób, którego celem jest 
prowadzenie przedsięwzięcia oraz dzielenie jego zysków lub strat

the encyclopedia britannica

• wspólnie zdefi niowane cele społeczne,
• wspólne inwestowanie posiadanych zasobów,
• wspólne ponoszenie odpowiedzialności i sprawiedliwy 

podział ryzyka,
• wspólne odnoszenie korzyści wynikających z partnerstwa,
• długoterminowa współpraca,
• poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań.
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W przypadku partnerstwa powstałego w celu przeciwdziałania 
przestępczości oraz stworzenia spójnego systemu pomocowego dla 
osób pokrzywdzonych przestępstwem celem może być:

• stworzenie spójnego systemu wsparcia dla osób pokrzyw-
dzonych przestępstwem i członków ich rodzin,

• wypracowanie i wdrożenie jednolitych i ukierunkowanych 
na przeciwdziałanie przestępczości form oddziaływania 
w środowisku lokalnym,

• interdyscyplinarna i kompleksowa pomoc osobom pokrzyw-
dzonym przestępstwem,

• współpraca służb pomocowych na rzecz przeciwdziała-
nia przestępczości i pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem.

Wpływ na wzrost zainteresowania tematyką partnerstwa ma nie-
wątpliwie wielka zmiana modelu lokalnej demokracji. Do niedawna 
jeszcze dominowała demokracja przedstawicielska, oparta na przeko-
naniu, że do efektywnego zarządzania problemami lokalnymi wystar-
czą wybierani reprezentanci społeczeństwa. Obecnie to podejście się 
zmienia. Szala przechyla się na rzecz demokracji partycypacyjnej. Ten 
model zakłada, że obywatele powinni angażować się w dodatkowe 
formy aktywności społecznej, w tym partnerstwa społeczne, ponie-
waż wybory nie zawsze wyłaniają ludzi zdolnych do sprostania coraz 
bardziej skomplikowanym problemom życia zbiorowego. Tradycyjny 
model zarządzania opierał się na zhierarchizowanych, scentralizo-
wanych instytucjach i ich władztwie. Natomiast nowoczesny model 
zarządzania polega na dobrowolnej współpracy między lokalnymi 
podmiotami. Wprowadzenie demokracji obywatelskiej sprzyja:

• pokonaniu tradycyjnego biurokratycznego i hierarchicznego 
podejścia w zarządzaniu (także na poziomie lokalnym),

• łączeniu wiedzy i doświadczeń różnych podmiotów i insty-
tucji, zwłaszcza podczas wykonywania zadań, będących na 
przecięciu tradycyjnych działów administracji i problemów 
społecznych.

Inicjatorami i liderami partnerstw branżowych ukierunkowanych 
na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym często są organizacje spo-
łeczne. Jest to związane przede wszystkim z realizacją zadań publicz-
nych zlecanych organizacjom pozarządowym. Ponadto organizacje 
społeczne są tworzone w celu realizacji takich oddziaływań i zadań, 
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które odpowiadają lokalnym problemom społecznym. Dlatego warto 
w swoich społecznościach z istniejących organizacji pozarządowych 
wykreować organizację, która będzie tworzyła partnerstwo, dbała 
o jego funkcjonowanie i rozwój przez podejmowanie działań, zmie-
rzających do realizacji celów partnerstwa.



II. Etapy budowania partnerstwa

Każde partnerstwo ma indywidualny charakter. Wynika on z założo-
nego celu, posiadanych zasobów i określonych warunków funkcjono-
wania poszczególnych jego członków. Niezależnie od tego charakteru 
można wskazać podstawowe kroki zawiązywania współpracy. Warto 
zaznaczyć, że nie istnieje jeden odpowiedni wzór budowania idealnego 
partnerstwa, jednak można wyróżnić kilka etapów, które pomogą 
usystematyzować i usprawnić ten proces.

Identyfikacja problemów/wyzwań

Pierwszym krokiem na drodze budowania partnerstwa jest niewąt-
pliwie swojego rodzaju autoanaliza, tzn. „wniknięcie” w potrzeby 
własnej organizacji jako całości oraz potrzeby poszczególnych jej 
członków – analiza potrzeb, słabych i mocnych stron, określenie 
potencjału i zasobów, wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju 
oraz zebranie informacji na ich temat. Na gruncie tak przeprowadzo-
nej analizy należy określić wizję i strategię rozwoju organizacji oraz 
kierunki zmian.

W przypadku partnerstwa na rzecz osób pokrzywdzonych prze-
stępstwem warto zwrócić uwagę na sytuację tychże osób w środo-
wisku lokalnym i zadać sobie następujące pytania:

1. 
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• Jak wygląda problem przestępczości w społeczności lokalnej?
• Z jakimi przestępstwami najczęściej mamy do czynienia 

w społeczności lokalnej?
• Jakie są potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem?
• Jakie są przyczyny występowania przestępczości w środo-

wisku lokalnym?
• Jak wygląda system pomocowy dla osób pokrzywdzonych 

przestępstwem? Jakie są mocne i słabe strony systemu 
pomocowego?

Odpowiedzi pozwolą wypracować koncepcję partnerstwa (w szcze-
gólności jego cele), określić dobór partnerów oraz zadania do realizacji.

Poszukiwanie partnerów

Drugim krokiem jest zidentyfikowanie potencjalnych partnerów. 
Należy się zastanowić, kto będzie potrzebny do realizacji naszej stra-
tegii rozwoju – osiągnięcia celów strategicznych, kto ma kluczową 
wiedzę ekspercką, kompetencje, doświadczenie w zakresie określonej 
problematyki, fundusze. Następnie trzeba określić rolę i zakres zaan-
gażowania partnerów. Jest to tzw. mapowanie partnerów – zapro-
szenie do współdziałania instytucji, organizacji i innych podmiotów 
działających w tożsamym do nas obszarze i bliskich nam ze względu 
na zbieżność celów strategicznych.

W przypadku partnerstwa na rzecz osób pokrzywdzonych prze-
stępstwem warto zaprosić do współpracy przedstawicieli nastę-
pujących instytucji/organizacji:

• ośrodek pomocy społecznej,
• ośrodek interwencji kryzysowej,
• organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy 

osobom pokrzywdzonym,
• policja/Żandarmeria Wojskowa,
• kościół,
• szkoła,
• kuratorzy sądowi,
• ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

2. 
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• okręgowy ośrodek pomocy pokrzywdzonym przestępstwem,
• ośrodek zdrowia.

Skład partnerstwa jest istotnym czynnikiem, warunkującym jego 
funkcjonowanie i kształt. Nie jest konieczne, aby w jego szeregach 
znaleźli się przedstawiciele wszystkich rodzajów instytucji występu-
jących na danym obszarze. Ważne jest natomiast, by byli to partnerzy 
zainteresowani rzeczywistą i efektywną, a nie tylko deklaratywną 
i efektowną współpracą.

Niezależnie od składu partnerstwa jego strategicznym członkiem 
powinna być władza lokalna – samorząd. Zaangażowanie samorządu 
będzie nobilitować partnerstwo i stwarzać warunki do działania w spo-
łeczności lokalnej.

Zawiązanie partnerstwa

Najważniejszym momentem zawiązywania się partnerskiej współ-
pracy jest wypracowanie jej podstaw. Jest to etap, w którym partnerzy 
poznają się i określają reguły wspólnego funkcjonowania. Dodatkowo 
ustalone zostają główne i szczegółowe cele, priorytetowe działania. 
Istotne będzie zarządzanie potrzebami wszystkich członków partner-
stwa, wyznaczanie takich celów wspólnych działań, by zaspokajały 
potrzeby każdego z partnerów. Na tym etapie następuje również 
weryfikacja zasobów partnerów, ich słabych i mocnych stron oraz 
ustalenie warunków finansowania wspólnych działań.

Zarządzanie i monitoring

Kolejnym krokiem w budowaniu efektywnego partnerstwa jest zapla-
nowanie działań, które przybliżać nas będą do osiągnięcia wyzna-
czonych celów głównych i szczegółowych. Na tym etapie ustala się 
harmonogram prac i sposób wymiany informacji pomiędzy partne-
rami. Ważne jest również opracowanie struktury i modelu zarządzania 
odpowiadających wszystkim partnerom. Następnie należy przejść do 
realizacji wyznaczonych działań. Istotne jest, aby regularnie prowadzić 
monitoring i ewaluację. Weryfikacja efektów pozwoli przeanalizować, 

3. 

4. 
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czy realizacja działań przybliża nas do osiągnięcia celów głównych 
i szczegółowych.

Ewaluacja partnerstwa

Na tym etapie partnerzy analizują dotychczasowe doświadczenia 
i podejmują ewentualną korektę struktury i zasad współpracy, by 
usprawnić swoje działania i osiągać wspólne cele.

Kontynuacja lub zakończenie partnerstwa

Po osiągnięciu wspólnych celów należy przeanalizować, czy istnieje 
potrzeba stworzenia trwałej struktury współpracy, czy są jeszcze 
cele, działania, które partnerzy powinni razem realizować, czy też 
współpracę można zakończyć1.

UWAGA! Warto dostrzec, że zawiązywanie się partnerstwa, zwłaszcza 
między dotychczas niewspółpracującymi ze sobą podmiotami, będzie 
zbliżone do procesu budowania zespołu, który w literaturze naukowej 
rozbija się na 5 etapów. Najbardziej popularnym pięcioetapowym 
modelem powstawania zespołu jest ten stworzony przez B.W. Tuck-
mana i M.A.C. Jensena2.

Etap 1: Formowanie (ang. forming)

Rozpoczyna się, gdy członkowie zespołu spotykają się ze sobą po raz 
pierwszy. Etap ten charakteryzuje się: ostrożnością, niepewnością 
oraz widocznym unikaniem konfliktu. Interakcje w zespole są przy-
padkowe. Poszczególni członkowie polegają głównie na przywódcy i to 
do niego trafia większość komunikatów. Komunikaty dotyczą przede 
wszystkim spraw ogólnych. Członkowie zespołu dążą do poznania 

 1 Poradnik partnerstwa [online], [dostęp: 8 lipca 2019.] Dostępny w Inter-
necie: <http://partnerstwa.eko.org.pl/pliki/P_poradnik_partnerstwa.pdf>.
 2 M. Kapusta, Zespół kluczem do sukcesu, Warszawa Konferencja PM Days. 2013.

5. 

6. 
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siebie nawzajem oraz ustalenia zasad współpracy. Efektywność 
zespołu jest niska, ponieważ jego działania skupiają się bardziej na 
osiągnięciu spójności. Bardzo ważne w tej fazie jest przejście z myśle-
nia „ja” w „my”. Faza kończy się, kiedy u członków zespołu pojawia 
się poczucie wspólnoty.

Etap 2: Docieranie się (ang. storming)

Fazę tę można nazwać fazą konfliktów, czasem burzliwych rozmów 
i sporów. Konflikt przejawia się we wszystkich aspektach funkcjo-
nowania zespołu. Poszczególni członkowie zaczynają opierać się 
emocjonalnie przed wykonywaniem postawionych zadań, wątpią 
w sukces grupy. Przejawiają zniecierpliwienie, krytykują siebie nawza-
jem, bywają wobec siebie wrodzy, nie ukrywają swoich osobistych 
celów związanych z uczestnictwem w zespole. Na tym etapie może 
dochodzić do starć o władzę, kwestionowania wcześniej podjętych 
decyzji. Pojawia się niechęć, a nawet sprzeciw wobec kontroli. Sposo-
bem na poradzenie sobie w tej fazie jest skupienie się na pozytywnych 
wynikach i akceptacja nieprzychylnych opinii na temat postępów 
zespołu. Najważniejszą sprawą będzie konstruktywne zarządzanie 
konfliktem, gdyż spory mogą prowadzić nawet do rozpadu zespołu 
(więcej informacji o konstruktywnym zarządzaniu konfliktem pojawi 
się w dalszej części broszury).

Etap 3: Normalizacja (ang. norming)

Jest to etap, w którym członkowie zespołu przechodzą od konflik-
tów do rzeczowych rozmów. Otwierają się na siebie i swoje poglądy, 
a nawet okazują sobie wsparcie. Dzielą się swoimi przekonaniami 
i propozycjami rozwiązań problemów, są gotowi do rozważania róż-
nych koncepcji. Zacieśniają się relacje i uwidacznia tzw. duch zespołu. 
Większość członków zna i akceptuje ustanowione normy i role, które 
zostały im przydzielone. Faza normalizacji kończy się, gdy członkowie 
mają wspólne oczekiwania wobec celowości zespołu.
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Etap 4: Wykonanie (ang. performing)

Jest to czas najefektywniejszej pracy zespołu. Wdrażane są nowe, 
kreatywne i innowacyjne rozwiązania. Klimat, który panuje w zespole, 
sprzyja osiąganiu wspólnych celów. Członkowie dążą do konstruk-
tywnego rozwiązywania problemów. Pojawiają się sytuacje, w których 
partnerzy przekładają cele zespołu ponad własne. Dominują poczucie 
energii, pozytywne relacje, atmosfera akceptacji i dobrowolna współ-
praca. Na tym etapie przywództwo jest w pełni zaaprobowane.

Etap 5: Zamknięcie (ang. adjourning)

Jest ostatnim z etapów, ale dotyczy jedynie niektórych zespołów 
(np. projektowych). Współpraca zostaje zakończona, ponieważ osią-
gnięto cel, dla którego zespół był zawiązany, bądź wszyscy członkowie 
opuścili zespół. Relacje ulegają rozluźnieniu, a członkowie podej-
mują kolejne wyzwania. Członkom zespołu mogą towarzyszyć uczucie 
porażki bądź radość ze wspólnych osiągnięć. Jeśli zespołowi udało 
się odnieść sukces, to może być najtrudniejszy z dotychczasowych 
etapów. Jest to czas sprzyjający podsumowaniu pracy i wyciągnięciu 
wniosków na przyszłość.

ISTOTA UDANEGO PARTNERSTWA

Najważniejsze dla powodzenia partnerstwa jest określenie 
wspólnego, ważnego dla wszystkich partnerów celu.

Aby rozpocząć pracę nad budową współpracy należy zbadać motywa-
cje i intencje potencjalnych partnerów na podstawie następujących 
kryteriów:

• istnienie problemu społecznego,
• uznanie, że problem jest wspólny i ważny dla każdego członka 

partnerstwa,
• uznanie, że każdy jest kompetentny w swoim zakresie działania,
• uznanie, że rezultat wspólnego działania będzie lepszy niż efekty 

działań poszczególnych podmiotów.



III. Rodzaje partnerstw

Istnieje wiele typologii partnerstw. Część z nich ma charakter for-
malno-prawny, część zaś takiego charakteru nie ma. Najbardziej 
powszechną typologią partnerstw jest ta oparta na 3 podstawowych 
sektorach działalności społeczno-gospodarczej: społecznym, publicz-
nym i prywatnym.

Każdy sektor ma inne cechy charakterystyczne, zadania, priorytety 
i wartości. Dzięki połączeniu przymiotów i możliwości typowych dla 
poszczególnych sektorów współpraca partnerska daje nową jakość 

Sektor 

prywatny
Sektor 

publiczny
Sektor 

społeczny
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i lepsze możliwości rozwoju. W zgodzie z tą koncepcją można wyróżnić 
4 typy partnerstw:

1. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) – tworzone jest przez 
jednostkę administracji publicznej i przedstawiciela sektora 
komercyjnego (prywatnego), a zawierane jest nie by rozwią-
zywać konkretne problemy, lecz w celu tworzenia warunków 
mających istotne społeczne implikacje.

2. Partnerstwo prywatno-społeczne – tworzone jest przez przed-
stawiciela sektora komercyjnego (prywatnego) oraz 3. sektor 
(organizacje pozarządowe) i zawierane jest najczęściej w celu 
rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, lokalnych 
lub innych.

3. Partnerstwo publiczno-społeczne – tworzone jest przez jed-
nostkę administracji publicznej i 3. sektor (organizacje poza-
rządowe). Opiera się najczęściej na kontraktowaniu i zlecaniu 
usług publicznych organizacjom pozarządowym. Zwykle są 
to usługi związane z rynkiem pracy oraz pomocą społeczną. 
Często ma charakter porozumienia organizacji pozarządowych 
z lokalną władzą. Dotyczy:
• sposobów wspierania organizacji pozarządowych przez 

władze samorządowe,
• udostępniania lokali, dotacji, przeprowadzania przetargów 

na usługi lokalne,
• funkcjonowania rady pożytku publicznego,
• uczestnictwa organizacji pozarządowych w tworzeniu 

lokalnych strategii itp.,
• przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarzą-

dowymi.
 Z uwagi na podejmowanie przez organizacje społeczne dzia-

łań związanych z tworzeniem systemu pomocowego dla osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, tego rodzaju partnerstwo 
najczęściej będzie tworzone na rzecz przeciwdziałania prze-
stępczości i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
w społecznościach lokalnych.

4. Partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne – tworzone jest 
przez jednostkę administracji publicznej i przedstawiciela sek-
tora komercyjnego (prywatnego) oraz 3. sektor (organizacje 
pozarządowe) w celu realizacji regionalnych, ogólnokrajowych 
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czy też międzynarodowych projektów. Koncentruje się głów-
nie na pomocy społecznej, opiece zdrowotnej oraz tematach 
związanych z rozwojem gospodarczym, rozwojem lokalnym 
i zrównoważonym rozwojem.

Typy partnerstw

• sformalizowane (mające strukturę, aspekt prywatny),
• niesformalizowane,
• projektowe (organizowane dla wykonania projektu i na 

czas jego trwania),
• systemowe (działające stale),
• instytucjonalne (zawierane między instytucjami publicznymi, 

np. między urzędem pracy a ośrodkiem pomocy społecznej).



IV. Kultura współpracy

O jakości pracy między stronami kooperacji decyduje kultura współ-
pracy, która definiowana jest jako „zespół dobrych obyczajów, prak-
tyk, tradycji, wzajemnych kontaktów”3. Zatem ważnym elementem 
budowania i dbałości o trwałość partnerstwa, bez względu na jego 
rodzaj i typ, są wartości i wzory działania tak głęboko zakorzenione 
w naszym myśleniu, że dla nas niezauważalne. W relacjach partner-
skich będą to między innymi otwarcie, postawa współpracy i zaufanie4.

Kulturę współpracy należy budować na 3 filarach – wzajemnym 
wizerunku, postawach i zaufaniu. Są to najważniejsze obszary kul-
tury współpracy, niezależnie od tego, jakiego obszaru ona dotyczy. 
Składają się na nią poniższe elementy:

Wzajemne, pozytywne postrzeganie się partnerów współpracy, 
w szczególności motywowanie obu stron do:

• zdobywania informacji o zasadach funkcjonowania partnera 
oraz o możliwościach jego zaangażowania,

 3 Ł. Domagała, M. Jasiurska, Poradnik modelowej współpracy administracji 
publicznej i organizacji pozarządowych, Wyd. Sieć Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych SPLOT, Warszawa 2012, s. 225.
 4 M. Dobranowska-Wittels, Kulturę współpracy trzeba mieć we krwi (wywiad 
z Katarzyną Górniak, ekspertką Instytutu Spraw Publicznych) [online], dostępny 
w Internecie <http://wiadomosci.ngo.pl/ wiadomosc/676569.html>.
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• akceptowania działalności partnera i wykazywania zrozu-
mienia dla jego decyzji (umiejętność spojrzenia „oczami 
partnera”),

• unikania nacechowanych negatywnie stereotypów w kon-
taktach z partnerami,

• pozytywnego wartościowania działań i przedsięwzięć podej-
mowanych przez partnera (umiejętność dostrzeżenia i prze-
kazania pozytywnej informacji zwrotnej partnerowi),

• koncentrowania się na kwestiach wspólnych (łączących), 
a nie różnicujących (dzielących) partnerów,

• dostrzegania w różnicach bardziej szans niż zagrożeń dla 
wzajemnych relacji (otwartość na różnice i postrzeganie ich 
jako szans rozwoju dla partnerów),

• zachowywania zasad kultury osobistej w kontaktach (przez 
wszystkich uczestników partnerstwa).

Kształtowanie odpowiednich postaw wobec partnerów, w tym 
w szczególności poprzez:

• wzmacnianie wzajemnego zainteresowania działaniami, 
zwłaszcza poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniami 
na wszystkich płaszczyznach wzajemnych relacji – od pro-
stej wymiany informacji, po zachowywanie odpowiedniej 
formy w kontaktach bezpośrednich, otwartość na pomoc 
i wsparcie oraz dzielenie się zasobami,

• zachowywanie otwartości na zgłaszane przez partnera pro-
pozycje, postulaty, argumenty, uwagi, unikanie uprzedzeń, 
wsłuchiwanie się w głos i potrzeby partnerów,

• unikanie protekcjonalizmu, paternalizmu i eksponowania 
postaw roszczeniowych w kontaktach (równość partnerów),

• równe traktowanie wszystkich partnerów, unikanie przy-
pisywania poszczególnym partnerom niższego/wyższego 
znaczenia,

• uznanie roli, jaką odgrywa partner w swoim lokalnym śro-
dowisku, otwartość i dostrzeżenie pozycji partnera w śro-
dowisku lokalnym,

• akceptację odmienności w stylach działania, wolność 
w wyborze stylów działania poszczególnych partnerów,
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• wzajemne rozumienie potrzeb/problemów/trudności part-
nera, poznanie i otwartość na różnice i ich przyczyny,

• wykorzystywanie wszystkich dostępnych sposobów we wza-
jemnej komunikacji.

Budowa zaufania między stronami współpracy, w szczególności 
poprzez:

• unikanie przypisywania partnerowi negatywnych intencji 
w podejmowanych przez niego działaniach, unikanie oce-
niania i przypinania łatek partnerom,

• inicjowanie wspólnych działań na wielu płaszczyznach, a nie 
redukowanie współpracy do jednego wymiaru (prostego, 
najczęściej odwołującego się do finansowania działań) – 
większa liczba wspólnych przedsięwzięć sprzyja lepszemu 
poznaniu i otwartości partnerów, a co za tym idzie więk-
szej gotowości do wchodzenia w nowe obszary wspólnego 
działania,

• otwarte wyrażanie uznania dla działań partnera, dostrze-
ganie i docenianie pozytywnych efektów jego aktywności,

• unikanie podejmowania nieuzasadnionych i godzących 
w zasadzę suwerenności działań kontrolnych (wzajemna 
kontrola działań powinna odbywać się na podstawie wypra-
cowanych wspólnie zasad),

• unikanie kreowania relacji polegających na podległości/
dominacji (np. urzędnik-petent),

• stosowanie przepisów prawa jako jednego z wielu instrumen-
tów pozwalających na współpracę, a nie jako jej podstawy5.

 5 „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – 
wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy” – projekt zrealizowano 
w ramach Priorytetu 5. Dobre rządzenie, Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego 
sektora, Poddziałanie 5.4.1. Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki [www.pokl541.pozytek.gov.pl].



V. Trudności w budowaniu partnerstw

Partnerstwo powinno być powołane dla ważnego, wspólnego celu, 
do którego partnerzy są przekonani. Muszą wiedzieć, że korzyści pły-
nące ze wspólnych działań są większe od tych, jakie mogą osiągnąć na 
własną rękę poza partnerstwem. Partnerzy powinni mieć pozytywne 
nastawienie do działań zespołowych i do siebie nawzajem. Jeżeli 
powyższe warunki nie są spełnione, a partnerstwo powołane zostało 
na mocy odgórnie narzuconej decyzji, która niejako zmusza strony 
do współpracy, nie ma dużych szans na powodzenie tej inicjatywy. 
Taka sytuacja może przynieść więcej strat niż korzyści, a partnerów 
może zamienić w przeciwników.

Słabe strony partnerstw:
• błędy w komunikacji – 80% konfliktów powstających w trakcie 

realizacji przedsięwzięć jest wynikiem błędów w komunikacji,
• nieprecyzyjne rozumienie koncepcji działań przez poszcze-

gólnych partnerów w trakcie realizacji wspólnych celów,
• niewłaściwe podejście do istoty partnerstwa – traktowanie 

partnerstwa jak podwykonawstwa,
• niechęć do dzielenia się ryzykiem i brania odpowiedzialno-

ści w sytuacjach kryzysowych,
• różne doświadczenia i kompetencje partnerów – potrzeba 

czasu na uczenie się siebie nawzajem.
Przeszkody w skutecznej współpracy partnerskiej:

• ukryte złe intencje/cele partnerów,
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• niesprawiedliwe przypisywanie sukcesu wspólnych przed-
sięwzięć jednemu z partnerów,

• defensywność, nierówna/niska aktywność partnerów,
• niewłaściwe podejście do problemów – bagatelizowanie,
• niskie kompetencje partnerów,
• błędy organizacyjne w planowaniu wspólnych przedsię-

wzięć – zaplanowana niewystarczająca ilość czasu i środków 
do osiągnięcia danego celu partnerstwa,

• niechęć do kompromisu, przeświadczenie o swojej wyższo-
ści w partnerstwie i wymuszanie dostosowania się partnera 
do siebie;

• nieufność wobec partnera, brak zrozumienia istoty part-
nerstwa.



VI. Wzór idealnego partnerstwa

Cechy modelowego partnerstwa (ideał, do którego warto dążyć)

1. Przejrzystość:
• role partnerów są jasno określone i partnerzy są ich świadomi,
• poszczególni członkowie instytucji/grup znają i rozumieją 

cele partnerstwa,
• partnerstwo ma jasno określonego lidera, a jego przywódz-

two nie budzi wątpliwości,
• członkowie partnerstwa są świadomi, w jaki sposób będą 

oceniani za zadania, do których wykonania się zobowiązali 
(zarówno indywidualnie, jak i grupowo).

2. Kompetencja:
• partnerstwo systematycznie osiąga założone cele,
• członkowie partnerstwa mają konieczne kompetencje, wie-

dzę, umiejętności i zdolności do realizowania swoich zadań,
• członkowie partnerstwa efektywnie wykorzystują swoje 

zasoby.

Sukces partnerstwa jest możliwy do osiągnięcia, jeżeli wspólne 
działania opierają się na: dobrowolności uczestnictwa, równości 
praw wszystkich członków, zaangażowaniu partnerów we wspólne 
rozwiązywanie problemów, otwartości na partnerów i propozy-
cje poszerzenia partnerstwa o nowych członków, konsekwencji 
w realizacji działań, uczciwości, wzajemnym szacunku i zaufaniu.
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3. Zaangażowanie:
• członkowie partnerstwa są w pełni zaangażowani w reali-

zację założonych celów,
• członkowie grup/instytucji są dla siebie nawzajem wsparciem,
• energia jest wykorzystywana do rozwiązywania problemów, 

współzawodnictwo jest niwelowane,
• istnieje silne poczucie identyfikacji i tożsamości z partner-

stwem.

4. Sprawna komunikacja:
• komunikacja jest uczciwa i otwarta,
• członkowie partnerstwa wykorzystują właściwe metody 

komunikacji zarówno wewnątrz grupy, jak i na zewnątrz 
niej,

• lider czuwa nad jakością komunikacji i dba o doinformowa-
nie wszystkich członków partnerstwa,

• osiągane działania i ich efekty są regularnie analizowane6.
Dobra relacja między partnerami przekłada się na skuteczność 

w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Korzyści wspólnych działań partnerskich:
• wzmocnienie potencjału i innowacyjności na rzecz rozwoju,
• innowacyjne podejście do wspólnie zdefiniowanych proble-

mów i różnorodne metody ich rozwiązywania,
• wszechstronna analiza problemów, potrzeb i oczekiwań 

grupy docelowej działań partnerstwa,
• zwiększenie efektywności działań,
• efekt synergetyczny wynikający z połączenia sił,
• poszerzenie zasięgu oddziaływań,
• możliwość zwiększenia wkładu własnego,
• szersza i skuteczniejsza promocja oraz możliwość upo-

wszechnienia efektów działań,
• wzmocnienie potencjału poszczególnych partnerów – posze-

rzenie wiedzy, podniesienie umiejętności i kompetencji 

 6 Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, pod red. 
A. Sobolewskiego (redaktor naczelny), R. Krzewickiej, G. Och, J. Olszowskiej-Urban, 
J. Piekutowskiego, G. Podławiaka, T. Sobolewskego, Warszawa 2007.
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konkretnych osób, możliwość rozwoju zawodowego, zwięk-
szenie liczby kontaktów, budowanie pozytywnego wize-
runku własnej marki oraz wiarygodności podmiotu,

• rozwój zasobów ludzkich i umiejętności – nowe możliwości 
szkoleń, mentoringu, wymiany doświadczeń,

• poprawa skuteczności działania – ograniczenie kosztów, 
wzrost efektywności,

• szerszy dostęp do źródeł informacji i różnych sieci współpracy,
• lepszy dostęp do różnych zasobów,
• kreowanie nowych innowacyjnych rozwiązań,
• wzrost wiarygodności partnerów,
• wyeliminowanie rywalizacji między podmiotami oraz 

powielania tych samych działań,
• interdyscyplinarne rozwiązywanie wspólnych problemów,
• wzrost motywacji do podejmowania kolejnych działań 

i wyzwań,
• wzmocnienie relacji z grupą odbiorców działań partnerstwa, 

tworzenie stabilnego społeczeństwa, które jest podstawo-
wym celem sektora publicznego i społecznego oraz długo-
okresowym celem dla sektora prywatnego7.

 7 Model współpracy międzysektorowej – poradnik dla użytkowników, Zespół 
ekspercki projektu „Aktywizacyjny Triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu 
i integracji” w składzie: P. Ułaszewski, A. Przepiórska, A. Żak, A. Królak-Wąsowicz, 
E. Komenda, J. Marszałkowska, J. Czarnecka, K. Piłat, I. Machoń-Pluszczewska, 
R. Sobański, Ekspert społeczny: Jan Kamiński.



VII. Zasady współpracy partnerskiej

Dojrzała współpraca między partnerami wymaga 
spełnienia szeregu warunków. Musi opierać się na 
wzajemnym zrozumieniu i chęci kooperacji, ale 
także na określonym zbiorze zasad, które wyni-
kają z powszechnie zrozumiałych i akceptowanych 
norm współżycia społecznego. Sprowadzają się one 
do dbałości o dobro grupy, dla której partnerstwo zostało powołane, 
zwłaszcza tych jej członków, którzy wymagają wsparcia z uwagi na 
osobiste i społeczne bariery, utrudniające korzystanie z różnorodnych 
dóbr publicznych. Do zasad, którymi trzeba się kierować, budując 
partnerstwo, należą:

Zasada pomocniczości (subsydiarności)

Oznacza, że problemy powinny być rozwiązywane u źródła. Jeśli sami 
obywatele (rodzina, sąsiedztwo, wspólnota lokalna) mają potencjał 
do poradzenia sobie z nimi, należy pozostawić im pole do działania. 
Zasada pomocniczości zakłada też, że problemy są rozwiązywane na 
tym szczeblu, na którym powstają – takie postępowanie jest najbardziej 
efektywne. Zgodnie z powyższą interpretacją zasada pomocniczości 
oznacza, że nie wolno pozbawiać obywateli i grup obywatelskich moż-
liwości wykonania tego, co sami potrafią. Każdy obywatel powinien 

1. 
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mieć prawo samodzielnie zaspokajać swoje potrzeby. Interwencja 
jest uzasadniona wówczas, gdy ktoś nie jest w stanie tego zrobić, 
albo nie są w stanie mu pomóc osoby z jego najbliższego otoczenia 
(rodzina, sąsiedzi, lokalna organizacja pozarządowa, lokalny samo-
rząd, a dopiero na końcu jednostki wyższego szczebla – regionalnego, 
centralnego, rządowego); lokalne instytucje publiczne powinny nieść 
przede wszystkim „pomoc dla samopomocy”, czyli wspierać w tym, 
czego jednostka bądź grupa społeczna nie może sama dokonać, ale 
tylko w takim stopniu, by dać szanse na samodzielne zaspokojenie 
potrzeb; zasada współpracy „pomoc dla samopomocy” powinna słu-
żyć usamodzielnieniu się osób i grup wymagających pomocy, a po 
uzyskaniu tego efektu powinna zostać wstrzymana.

Zasada suwerenności

Mówi o tym, że partnerzy współpracy zachowują niezależność we 
wzajemnych relacjach. Zasada suwerenności zapewnia obu partnerom 
prawo do wzajemnej konstruktywnej wymiany opinii, w tym osądów 
krytycznych. Nie powinno to ograniczać współpracy. Zasada ta daje 
też prawo do własnej reprezentacji, co oznacza, że strony występują 
w ramach uzyskanych kompetencji i w imieniu osób, które reprezen-
tują. Zapewnia wzmacnianie swoich struktur organizacyjnych dla 
wzbogacania potencjału do efektywnego działania.

Zasada partnerstwa

Zakłada współdziałanie suwerennych partnerów na rzecz celów, które 
są istotne dla rozwoju lokalnej społeczności i dobrostanu obywateli. 
Podejmują oni wspólne wysiłki w przekonaniu, że dzięki łączeniu 
zasobów i kompetencji osiągną lepsze rezultaty. W partnerstwie 
wszystkie strony współpracują ze sobą na podstawie zasad współ-
udziału, współdecydowania i współodpowiedzialności. Praktyczna 
realizacja zasady partnerstwa wymaga spełnienia wielu warunków, 
począwszy od prezentowania przez partnerów właściwych umiejęt-
ności i kwalifikacji, po dysponowanie szeregiem zasobów organizacyj-
nych, finansowych, logistycznych itp. Strony partnerskiej współpracy 

2. 

3. 
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powinny współdecydować o formach prawnych i organizacyjnych, 
w których będzie wyrażało się partnerstwo (np. koalicje, sieci, partner-
stwa publiczno-prawne). Decyzja dotycząca formy partnerstwa musi 
wynikać z umowy pomiędzy stronami. Realizacja zasad partnerstwa 
polega na respektowaniu założeń, że współpraca opiera się na: dobro-
wolności, równorzędności partnerów i wspólnie ustalonych regułach 
działania; respektowaniu i dzieleniu się zasobami, odpowiedzialnością, 
kosztami i korzyściami; a w jej wyniku uzyskuje się wartość dodaną/
tworzy się synergia.

Zasada efektywności

Wymaga od partnerów współpracy i (lub „oraz”) stałego podnosze-
nia swojego potencjału do sprawnego realizowania zadań. Zadania 
powinny być wykonywane na podstawie reguły gospodarności 
(oszczędnie), tworzenia maksymalnej wartości określonymi nakła-
dami. Strony współpracy muszą brać pod uwagę: dobrą jakość i uży-
teczność proponowanych rozwiązań na rzecz realizacji określonego 
celu; gospodarność, umiejętność planowania (rachunek ekonomiczny); 
wykorzystanie wskaźników pomiaru efektywności lub ustalonych 
standardów świadczenia usług; pomiar efektów ekonomicznych i spo-
łecznych, krótko- i długookresowych; odmienność w mierzeniu efek-
tywności działań standardowych i innowacyjnych, z czego wynika, że:

• efektywność w działaniach innowacyjnych oznacza nowe 
rozwiązania służące społeczności,

• efektywność w działaniach standardowych oznacza relację 
cena-jakość z uwzględnieniem korzyści dla społeczności,

• jakość obejmuje standard realizacji zadania i jego wartość 
społeczną, działania innowacyjne obarczone są ryzykiem, 
które jest akceptowalne.

Zasada standaryzacji

Rozumiana jako wspólne i zorganizowane określanie wszyst-
kich ważnych wymiarów i parametrów danej usługi/zadania wraz 

4. 

5. 
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z zainteresowanymi i zaangażowanymi w ich realizację podmiotami. 
Standaryzacja odbywa się zgodnie z wymogami:

• adekwatności – względnej zgodności między potrzebami 
określonych grup klientów a oferowanym zakresem i jako-
ścią usługi/zadania,

• elastyczności – stosowania metod, technik i sposobów 
zaspokajania potrzeb w zależności od zaistniałej sytuacji, 
w granicach gwarantujących zachowanie pierwotnego zna-
czenia i celu realizowanego zadania/usługi,

• ramowości – istnienia możliwości poruszania się w odpo-
wiednim przedziale norm i normatywów (o ustalonej 
rozpiętości), pozwalających działać skutecznie na rzecz 
konkretnego klienta lub grupy klientów w procesie zaspo-
kajania ich potrzeb,

• spójności – korelacji rozwiązań przyjętych i stosowanych na 
różnych poziomach zarządzania sferą społeczną.

Zasada uczciwej konkurencji

Gwarantuje możliwość znalezienia najbardziej efektywnego realiza-
tora zadań. Zgodnie z zasadą efektywności partnerzy powinni prze-
ciwdziałać tendencjom monopolistycznym oraz konfliktowi interesów 
związanych z łączeniem funkcji publicznych i społecznych.

Zasada jawności

Zakłada, że partnerzy współpracy wzajemnie udostępniają sobie 
pełną i prawdziwą informację na temat tych obszarów swojego dzia-
łania, które są istotne dla wysokiej jakości partnerstwa. Wynika to 
z potrzeby budowania wzajemnego zaufania. Informacja powinna być 
udostępniana w adekwatnych formach (możliwość dostępu, odpo-
wiednie formaty) i być odpowiednia pod względem treści (ważne ele-
menty potrzebne dla odbiorcy, wysoki poziom klarowności przekazu).

6. 

7. 
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Zasada równości szans

Wychodzi z uznania, że nierówności społeczne i dyskryminacja są 
faktem. Dyskryminacja oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyklucze-
nie lub ograniczenie ze względu na płeć, wiek, stopień sprawności, 
pochodzenie etniczne/rasę, pochodzenie narodowe, religię/wyzna-
nie, orientację seksualną czy status społeczno-ekonomiczny, których 
wynikiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania na równi 
z innymi z zasobów, praw i wolności w życiu politycznym, gospodar-
czym, społecznym, kulturalnym, obywatelskim i innym. Ważnym ele-
mentem zasady równości szans jest praktyczne stosowanie postulatu 
wzmacniania i upodmiotowienia grup mniejszościowych i dyskrymi-
nowanych (ang. empowerment) poprzez angażowanie ich członków 
w realizację zadań do nich skierowanych. Tym samym ich rzeczywista 
zdolność do decydowania o sobie systematycznie wzrasta8.

Powyższe zasady mogą i powinny być wykorzystywane w różnorod-
nych kontekstach, w których budowane są partnerstwa. Wypływają 
one z szeroko rozumianych reguł współżycia społecznego i są pod-
porządkowane przede wszystkim dwóm naczelnym regułom – dobra 
wspólnego oraz legalizmu, czyli respektowania istniejącego prawa. 
Powyższe zasady powinny stanowić fundament trwałego systemu 
współpracy, w którym normy i procedury stoją na straży praw i obo-
wiązków obywateli wobec wspólnoty i wspólnoty (z jej instytucjami) 
wobec obywateli. Działania nakierowane na rzecz wspólnie określo-
nych celów pozwalają budować relacje oparte na zaufaniu i wierze 
w dobre intencje innych.

 8 Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypra-
cowanie i upowszechnianie standardów współpracy, Projekt zrealizowano w ramach 
Priorytetu 5 Dobre rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, 
Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki [www.pokl541.pozytek.gov.pl].

8. 



VIII. Lider partnerstwa

Każda grupa potrzebuje kogoś, kto pokieruje innymi, motywując ich 
do wysiłku, lojalności i rozbudzając kreatywność w działaniu. Według 
klasycznej definicji przywództwo to proces oddziaływania na aktyw-
ność zorganizowanych grup ludzkich w kierunku ustanawiania i reali-
zacji zamierzeń. Jego istotą jest przewodzenie, zachęcanie partnerów 
do aktywności i realizacji wyznaczonych celów strategicznych. Lider 

„spina” partnerstwo, dbając o jego rozwój. Ponadto osobiście angażuje 
się w realizację celów, tworzy wizje, które projektuje na wyobrażenia 
porywające ludzi. Budzi entuzjazm i wykorzystuje tkwiący w człon-
kach partnerstwa potencjał. Dba o zasady współpracy.

Lider ma 2 główne obowiązki:
1. wykonać zadanie i osiągnąć cel partnerstwa,
2. utrzymać w grupie skuteczne (sprzyjające realizacji zadania) 

relacje między sobą a zespołem oraz poszczególnymi członkami 
partnerstwa.

Spełniając te obowiązki, musi zaspokoić następujące potrzeby:
• potrzeba realizacji zadania – partnerstwo istnieje, aby osią-

gnąć wspólny cel lub zrealizować zadanie. Jeśli nie osiąga 
zamierzonego celu, to lider traci zaufanie grupy. Na sku-
tek utraty zaufania pojawiają się frustracja, rozczarowa-
nie, krytyka. Może nawet dojść do ostatecznego rozpadu 
partnerstwa.
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• potrzeba utrzymania partnerstwa – by realizować cele, 
grupa musi trzymać się razem. Zadaniem lidera jest wyzwo-
lenie i podtrzymanie ducha zespołowego, stworzenie i dba-
nie o przestrzeganie norm grupowych.

• potrzeby indywidualne członków partnerstwa – jednostki 
mają własne potrzeby, które spodziewają się zaspokoić pod-
czas pracy. Zadaniem lidera jest mieć ich świadomość, aby 
podejmować kroki harmonizujące potrzeby indywidualne 
z potrzebami realizacji zadania i potrzebami partnerstwa.

Na sposób działania partnerstwa wpływa styl sprawowania władzy 
przyjęty przez lidera. W psychologii wyróżnia się style przywództwa 
grupowego ze względu na motywację, władzę i typ orientacji przy-
wódcy. Lider z uwagi na grupę musi wybrać właściwe style kierowania 
zespołem, jakim jest partnerstwo. Dobór stylu będzie wpływał na 
efektywność funkcjonowania partnerstwa i pozycję lidera.

Charakterystyka stylów kierowania wg K. Blancharda

wspieranie
mało instrukcji
dużo wsparcia

delegowanie
mało instrukcji
mało wsparcia

instruowanie
dużo instrukcji
mało wsparcia

konsultowanie
dużo instrukcji
dużo wsparcia

wysokie

wysokie

niskie
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zachowania instruujące
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STYL S1: INSTRUUJĄCY, czyli prowadzenie za rękę

Główny cel: rozwój tych kompetencji zadaniowych pracownika, które 
są na niskim poziomie.

Charakterystyczne dla tego stylu są wysoka orientacja na zadania 
oraz niski poziom wsparcia.

Zachowania właściwe dla menedżera działającego w stylu S1:
• szczegółowo określa cel i zadanie,
• planuje i organizuje działania (kto, co, kiedy, gdzie, jak),
• instruuje, pokazuje jak wykonać zadanie,
• często monitoruje postępy w wykonywaniu zadania,
• udziela precyzyjnej informacji zwrotnej,
• docenia entuzjazm i umiejętności transferowe,
• komunikuje się głównie jednostronnie,
• samodzielnie podejmuje decyzje.

Zachowania efektywne Zachowania nieefektywne

instruowanie
ukierunkowanie
prowadzenie za rękę

dominowanie
poniżanie
atakowanie
żądanie

STYL S2: KONSULTUJĄCY, czyli trzymanie ręki na pulsie

Główny cel: dalszy rozwój kompetencji zadaniowych i wspieranie 
zaangażowania.

Charakterystyczne dla tego stylu są wysoka orientacja na zadania 
oraz wysoki poziom wsparcia.

Zachowania właściwe dla menedżera działającego w stylu S2:
• udziela ogólnej instrukcji,
• słucha opinii, pomysłów, zastrzeżeń,
• wyjaśnia decyzje i przekonuje,
• zachęca do zadawania pytań i tłumaczy niejasności,
• nie radzi, ale dyskutuje, pyta o opinię,
• angażuje w rozwiązywanie problemów,
• dostrzega sukcesy i chwali,
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• często udziela informacji zwrotnej,
• porozumiewa się tak, aby komunikacja była dwustronna,
• samodzielnie podejmuje ostateczną decyzję.

Zachowania efektywne Zachowania nieefektywne

wyjaśnianie
przekonywanie
argumentowanie 

manipulowanie
„prawienie kazań”
obrona

STYL S3: WSPIERAJĄCY, czyli podawanie pomocnej dłoni

Główny cel: wzmocnienie samooceny pracownika, wspieranie go 
w roli zawodowej.

Charakterystyczne dla tego stylu są niska orientacja na zadania 
oraz wysoki poziom wsparcia.

Zachowania właściwe dla menedżera działającego w stylu S3:
• zachęca do aktywności,
• aktywnie słucha, zadaje pytania, dyskutuje,
• umożliwia samodzielność, zachęca do niej,
• nie udziela rad,
• wspiera w podejmowaniu ryzyka,
• docenia i wyraża uznanie,
• buduje zaufanie i wiarę we własne możliwości,
• udziela wsparcia, jeśli pracownik go potrzebuje,
• porozumiewa się tak, aby komunikacja była dwustronna,
• umożliwia pracownikowi podjęcie ostatecznej decyzji.

Zachowania efektywne Zachowania nieefektywne

uczestniczenie
zachęcanie
wspieranie
współpracowanie

protekcjonalizm
podważanie decyzji
krytykowanie
pocieszanie
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STYL S4: DELEGUJĄCY, czyli pozostawienie wolnej ręki

Główny cel: przekroczenie dotychczasowych możliwości pracownika, 
rozwój.

Charakterystyczne dla tego stylu są niska orientacja na zadania 
oraz niski poziom wsparcia.

Zachowania właściwe dla menedżera działającego w stylu S4:
• deleguje zadania,
• przekazuje odpowiedzialność za określanie celów, plano-

wanie swojej pracy,
• akceptuje plany,
• monitoruje,
• pokazuje szerszą perspektywę zadań/roli pracownika,
• podnosi poprzeczkę, stawia nowe wyzwania,
• umożliwia przekazywanie wiedzy pozostałym pracownikom,
• docenia osiągnięcia i kompetencje,
• zachęca do samooceny,
• jest dostępny,
• umożliwia podejmowanie wszystkich decyzji pracow-

nikom.

Zachowania efektywne Zachowania nieefektywne

delegowanie
okazywanie zaufania
upoważnianie

abdykowanie
wycofanie
unikanie

Dobór stylu kierowania partnerstwem jest uzależniony od pozycji 
lidera oraz podmiotów uczestniczących w partnerstwie. Ważne by 
lider miał świadomość konieczności dostosowania przywództwa do 
partnerów oraz celów, jakie partnerstwo ma zrealizować.



IX. Partnerstwo na rzecz pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
na przykładzie sieci pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem, 
działającej na terenie Polski

Podstawowym obowiązkiem wszystkich państw jest stworzenie 
warunków gwarantujących rzeczywistą ochronę każdego człowieka 
przed zachowaniami naruszającymi prawnie chronione dobra. Osią-
gnięcie tych celów następuje nie przez ustanowienie norm prawnych, 
ale poprzez ich bezpośrednie stosowanie i efektywne egzekwowanie. 
Rolą państwa jest usankcjonowanie systemu w taki sposób, by oby-
watele nie tylko znali obowiązujące ich normy, ale też mieli poczu-
cie i przekonanie, że organy prawne są w stanie wyegzekwować od 
każdego obywatela ich stosowanie. Normy prawne chroniące dobra 
jednostki wymagają skutecznej i konsekwentnej implementacji. Pań-
stwo stoi na straży porządku i bezpieczeństwa publicznego przede 
wszystkim poprzez realizację działań zapobiegających popełnianiu 
przestępstw. Jego obowiązkiem jest podejmowanie kroków mają-
cych na celu przywrócenie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
naruszonego w wyniku przestępstwa. Obywatele mają prawo czuć się 
bezpieczni i chronieni przez prawo, o ile postępują zgodnie z przyję-
tymi i obowiązującymi normami prawnymi.

Na przestrzeni lat system pomocy osobom pokrzywdzonym prze-
stępstwem ulegał zmianie. Początkowo pokrzywdzeni byli traktowani 
jak materiał dowodowy w sprawie. Nie podejmowano działań zmierza-
jących do ich ochrony, zapewnienia im optymalnej pomocy i wsparcia 
w procesie niwelowania skutków pokrzywdzenia. Koncentrowano 
się jedynie na ustaleniu okoliczności zdarzeń. Każdy dokonany czyn 
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przestępczy rozpatrywany był przez wymiar sprawiedliwości, by usta-
lić sprawcę, wymierzyć karę i przywrócić porządek prawny. Aktualnie 
organy ścigania mają ponadto narzędzia informacyjno-edukacyjne, by 
przekazać osobie pokrzywdzonej informacje o dostępnym systemie 
wsparcia. Ważne jest, by ten system był spójny i kompleksowy, tak 
by osoba pokrzywdzona odesłana do konkretnej instytucji mogła 
uzyskać wsparcie i pomoc zgodne z potrzebami w jedynym miejscu. 
Przez wiele lat system pomocowy był oparty jedynie na rozwiązaniach 
wdrażanych w ramach systemu pomocy społecznej i skoncentrowany 
na rozwiązaniach interwencyjnych. Tymczasem osoby pokrzywdzone 
niejednokrotnie liczyły na rozwiązania długofalowe, które pozwala-
łyby na wprowadzanie trwałych zmian.

Potrzeba stworzenia kompleksowego programu pomocowego dla 
osób pokrzywdzonych przestępstwem wynika z potrzeb społeczeń-
stwa oraz z przepisów prawa polskiego, zwłaszcza Konstytucji RP, ale 
także z zaleceń wypracowanych przez społeczność międzynarodową, 
kształtujących politykę postępowania z pokrzywdzonymi, w tym 
Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 
15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym. 
Zgodnie z art. 13. tego dokumentu państwa członkowskie mają za 
zadanie stworzenie systemu pomocy ofiarom przestępstw, który 
zapewni im pomoc zarówno na wstępnym, jak i w późniejszym etapie 
postępowania. System ten mają tworzyć służby publiczne i organizacje 
pozarządowe, które bezpłatnie wspierając pokrzywdzonych przestęp-
stwami, będą uzupełniać działania państwa w zakresie funkcjono-
wania spójnego systemu pomocowego. Działając na podstawie tych 
wytycznych oraz uwzględniając m.in. Zalecenia Rady Europy z 1985 r. 
Nr R(85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karnym i Zalecenia 
Nr R(85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar 
przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 1 sierpnia 2008 r. 
zawarło z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu pod 
nazwą Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw jest ukierunkowana na stwo-
rzenie spójnego systemu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, 
uwzględniającego wszelkie kategorie pokrzywdzonych. Jej budowa 
polega na wykorzystaniu zasobów i bazy lokalowej ośrodków działają-
cych w ramach pomocy prawnej, psychologicznej i społecznej. Założe-
niem Sieci jest współpraca interdyscyplinarna instytucji pomocowych. 
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W tym zakresie organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania, 
służby społeczne, medyczne, edukacyjne i organizacje pozarządowe 
mają zawierać porozumienia o współpracy, określające zadania 
poszczególnych podmiotów w procesie budowania spójnego sys-
temu pomocowego. Celem takich porozumień jest udzielenie osobie 
pokrzywdzonej pomocy i wsparcia niezbędnego do przywrócenia 
jej stanu emocjonalnego sprzed przestępstwa i zapewnienie zdol-
ności radzenia sobie w trudnej sytuacji na różnych płaszczyznach 
(zawodowa, społeczna, rodzinna, emocjonalna). Aby stworzyć osobie 
pokrzywdzonej możliwość poradzenia sobie w ciężkich, czasami trau-
matycznych chwilach, konieczne jest udzielenie dostępu do pomocy 
specjalistycznej ukierunkowanej w pierwszej kolejności na niwelowa-
nie następstw pokrzywdzenia, a w dalszej na wydobywanie zasobów 
radzenia sobie w sytuacji powstałej na skutek skrzywdzenia. Ważne by 
taka pomoc była bezpłatna, dostępna, bezpośrednia, udzielana w spo-
sób sprawny i zgodnie z zapotrzebowaniem osoby pokrzywdzonej. 
Potrzeby pokrzywdzonych powinny być rozważone w sposób interdy-
scyplinarny w celu uniknięcia częściowych bądź niespójnych rozwią-
zań, mogących doprowadzić do powtórnej wiktymizacji. Wobec tego 
zasadne jest nawiązanie sformalizowanej współpracy. W jej ramach 
różne służby mają świadomość nie tylko własnych kompetencji i zadań, 
ale także podziału tych zadań wobec jednej osoby/rodziny, tak by ich 
nie powielać. System wsparcia dedykowany jednostce charakteryzuje 
się zatem spójnością, kompleksowością i jednolitością oddziaływań. 
Na etapie definiowania działań pomocowych okazało się, że konieczne 
jest zaangażowanie nie tylko organów wymiaru sprawiedliwości, ale 
także instytucji samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych 
funkcjonujących w środowiskach lokalnych. Z czasem to właśnie orga-
nizacje pozarządowe zaczęły odgrywać rolę liderów Sieci Pomocy 
Ofiarom Przestępstw, inicjując działania ukierunkowane na stworze-
nie interdyscyplinarnego systemu pomocowego, który ostatecznie 
wymusił współpracę m.in. pomiędzy instytucjami wojewódzkimi, 
samorządowymi, wymiarem sprawiedliwości, policją, przedstawicie-
lami kościołów oraz innymi instytucjami powołanymi w celu niesienia 
pomocy pokrzywdzonym.

Podstawowym ogniwem Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw 
stały się Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, 
działające wówczas na terenie całego kraju. Początkowo utworzono 
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ich 16. Były prowadzone przez organizacje pozarządowe wyłonione 
w otwartym konkursie. Ich działanie do kwietnia 2010 r. finanso-
wano ze środków unijnych, których bezpośrednim beneficjentem 
było Ministerstwo Sprawiedliwości. Dalsze finansowanie było moż-
liwe dzięki utworzeniu w 2012 r. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ten państwowy fundusz celowy jest 
ukierunkowany na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciw-
działanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Jego dys-
ponentem jest Minister Sprawiedliwości. Po nowelizacji przepisów 
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. 
w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej zyskał m.in. skróconą nazwę – Fundusz Sprawiedliwości. 
Działalność na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem została 
powierzona organizacjom pozarządowym, funkcjonującym na tere-
nie całego kraju, na podstawie Programu ochrony interesów osób 
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków 
pokrzywdzenia przestępstwem, adresowanego do jednostek sektora 
finansów publicznych, oraz na podstawie Programu Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019–2024 skierowanego do 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziała-
jących w celu osiągnięcia zysku – stowarzyszeń, fundacji, organizacji 
i instytucji. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. 
Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem założył 
utworzenie sieci pomocy składającej się z 60 ośrodków regionalnych 
i 337 punktów lokalnych. Dzięki temu na terenie każdego powiatu 
powstał co najmniej jeden punkt lub ośrodek, a odległość między 
nimi nie przekraczała ok. 40 kilometrów. W każdym z tych punktów 
i ośrodków osoba pokrzywdzona i jej najbliżsi mogą uzyskać interdy-
scyplinarną i kompleksową pomoc ukierunkowaną na niwelowanie 
negatywnych następstw pokrzywdzenia przestępstwem.

Jednym z zadań wskazanych w Programie Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019–2024 jest wsparcie 
i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom 
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Pokrzywdzonym. W ramach Funduszu Sprawiedliwości w związku 
z Programem będą realizowane następujące zadania:

1. zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świad-
kom dostępu do odpowiedniej pomocy, świadczonej na tym 
samym poziomie na terenie całej Polski poprzez zapewnienie 
punktu pomocy w każdym powiecie;

2. zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
i świadkom pomocy dostosowanej do ich specjalnych potrzeb, 
w szczególności pomocy dzieciom i młodzieży, osobom niepeł-
nosprawnym, wymagającym rehabilitacji bądź pozostającym 
w stanie wegetatywnym;

3. zapewnienie osobom pokrzywdzonym dostępu do pomocy 
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą 
elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail;

4. zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świad-
kom możliwości umówienia się drogą telefoniczną na spotkanie 
z osobą pierwszego kontaktu;

5. upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych 
przestępstwem;

6. promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym prze-
stępstwem i świadkom;

7. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących 
sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i świadków.

W celu upowszechnienia Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
w 2018 i 2019 r. Dysponent Funduszu Sprawiedliwości zorganizował 
na terenie województwa lubelskiego pilotażowe działania związane 
z sieciowaniem współpracy podmiotów zaangażowanych w pomoc 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Przeprowadzono konferen-
cje, podczas których przedstawiciele instytucji rządowych, samorzą-
dowych i organizacje pozarządowe podpisały deklarację współpracy 
i tworzenia lokalnych sieci pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. 
Wśród podmiotów, które zgłosiły akces w tworzeniu lokalnych sieci, 
były ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, 
policja, straż pożarna, prokuratura oraz lokalne organizacje poza-
rządowe działające w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem.



X. Jak stworzyć i rozwijać lokalną Sieć 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem na przykładzie sieci 
funkcjonującej w województwie lubelskim

W 2015 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA 
FIDES przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 
w Lublinie zorganizowano spotkanie instytucji i organizacji pomo-
cowych działających na rzecz osób doświadczających przestępstw. 
Uczestnicy niemalże jednogłośnie wskazali, że jedną z przyczyn wtór-
nej wiktymizacji osób pokrzywdzonych jest brak koordynacji działań 
pomocowych. Osoby pokrzywdzone, które niejednokrotnie pozostają 
pod opieką różnych instytucji/organizacji, uzyskują wykluczające 
się komunikaty na temat możliwości rozwiązania trudnej sytuacji. 
Skutkuje to brakiem zaufania do instytucji pomocowych. Ponadto 
przedstawiciele instytucji/organizacji wskazali, iż brak koordynacji 
systemu pomocowego powoduje wypalenie zawodowe pracowników 
instytucji pomocowych, którzy często są przeciążeni liczbą zadań, a to 
sprawia, że w mniejszym stopniu angażują się w swoją pracę. Podczas 
diagnozy potrzeb instytucji pomocowych działających na rzecz osób 
pokrzywdzonych przestępstwem ustalono, że największym proble-
mem systemu pomocowego jest brak standardów świadczenia pomocy 
dedykowanej osobom pokrzywdzonym, które zapewniłyby jednolity 
system wsparcia. W związku z powyższym instytucje i organizacje 
pozarządowe podjęły decyzję o sformalizowaniu współpracy i w dniu 
23 kwietnia 2015 r. w Lublinie podpisały porozumienie o utworzeniu 
Sieci Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem. Porozumienie zostało podpisane przez:
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• Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES,
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie,
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chełmie,
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim,
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskiem,
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku,
• Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa” w Bychawie,
• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Tyszowcach,
• Caritas Diecezji Siedleckiej.

Liderem utworzonego partnerstwa zostało Stowarzyszenie Wspie-
rania Aktywności BONA FIDES – pomysłodawca porozumienia. Part-
nerzy ustalili, że w ramach Sieci podejmą skoordynowane działania, 
zmierzające do utworzenia spójnego systemu wsparcia dla osób 
pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin.

Powyższy cel jest realizowany przez partnerów poprzez:
• wypracowanie i wdrożenie standardów pracy i pomocy 

udzielanej na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem 
w województwie oraz rekomendowanie ich do wdrażania 
podmiotom spoza partnerstwa działającym na rzecz prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie,

• udział w pracach nad opracowaniem i wdrażaniem Woje-
wódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie oraz Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,

• wypracowanie rekomendacji w zakresie aktów prawa 
miejscowego i powszechnego dla poprawy sytuacji osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, w tym osób doświadcza-
jących przemocy,

• nawiązywanie współpracy na rzecz zwiększenia spójności 
i efektywności działań pomocowych dla osób pokrzyw-
dzonych przestępstwem, w tym osób doświadczających 
przemocy,

• podejmowanie kroków zmierzających do zmniejszenia zja-
wiska przemocy w rodzinie poprzez działania profilaktyczne 
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i informacyjno-edukacyjne, wzmacnianie kompetencji opie-
kuńczych i wychowawczych rodziców i opiekunów,

• wypracowanie i wdrażanie modelowych programów profi-
laktycznych jako narzędzi przeciwdziałania zjawisku prze-
stępczości w województwie lubelskim,

• realizacja kampanii społecznych budujących świadomość 
praw i obowiązków osób pokrzywdzonych oraz funkcjono-
wania systemu pomocowego,

• realizacja specjalistycznych szkoleń dla członków part-
nerstwa w zakresie pracy ze sprawcami przemocy, pracy 
z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem, osobą doświad-
czającą przemocy,

• przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu specjalistów pra-
cujących z osobami doświadczającymi przemocy i z osobami 
stosującymi przemoc poprzez superwizję, coaching, two-
rzenie grup wsparcia,

• promowanie nowatorskich projektów na rzecz pomocy 
rodzinom doświadczającym przemocy np. metoda pracy 
z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oparta na psy-
chodramie i arteterapii.

Wszystkie działania podejmowane przez partnerów w ramach 
utworzonej Sieci są ukierunkowane na wspólnie określony cel, zgod-
nie z Porozumieniem i przepisami prawa. Partnerzy zobowiązali się 
do wykonywania zadań, wypracowanych w trakcie realizacji Porozu-
mienia o współpracy, aktywnego działania, rzetelnego realizowania 
przyjętych założeń, przyjmując jako zasadę działanie non profit.

Korzyści podmiotów uczestniczących w partnerstwie oraz korzyści 
społeczności lokalnej, wynikające z przystąpienia do Sieci to:

• ujednolicenie działań i standardów postępowania w zakresie 
świadczenia pomocy osobom doświadczającym przemocy, 
ich rodzinom oraz osobom stosującym przemoc,

• ujednolicenie działań podejmowanych przez specjalistów,
• podniesienie jakości świadczonych usług,
• stworzenie przejrzystej struktury odpowiedzialności insty-

tucji za podejmowane działania,
• umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych na 

organizację szkoleń tematycznych dla kadry podmiotów 
uczestniczących w partnerstwie,
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• pojawienie się możliwości realizacji ciekawych projektów 
ukierunkowanych na innowacyjność rozwiązań w systemie 
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem,

• wymienianie doświadczeń pomiędzy instytucjami,
• upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rozwiązań 

kierowanych do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz 
osób im najbliższych.

Dotychczas w ramach Partnerstwa zrealizowane zostały nastę-
pujące zadania:

• szkolenie z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawno-
ściami doświadczającymi przestępstw, ukierunkowane 
na wypracowanie standardów świadczonej pomocy oraz 
schematów postępowania w przypadku zdiagnozowanych 
problemów/przestępstw,

• superwizja grupowa realizowana przez specjalistów z Cen-
trum Pomocy Interdyscyplinarnej w grupach roboczych 
Zespołów Interdyscyplinarnych województwa lubelskiego,

• szkolenie z zakresu pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie,
• upowszechnienie programu profilaktycznego dotyczącego 

życia bez przemocy dla dzieci w wieku 3–6 lat i wychowaw-
ców grup przedszkolnych, wdrożonego pilotażowo przez 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku,

• warsztaty dotyczące lokalnego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie organizowane przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, których celem było 
wypracowanie i wdrożenie modelu budowania współpracy 
lokalnej na rzecz przeciwdziałania przemocy i interdyscy-
plinarnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, 
w tym osób doświadczających przemocy oraz członków ich 
rodzin.

Krok po kroku, czyli jak stworzyć lokalny system przeciw-
działania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem:

1. Określenie koncepcji partnerstwa – podjęcie skoordynowa-
nych działań zmierzających do utworzenia spójnego systemu 
wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków 
ich rodzin
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• Na początku trzeba określić potencjalnych członków part-
nerstwa. W tym celu lider przygotowuje listę instytucji, które 
w jego opinii mogą uczestniczyć w partnerstwie. Następnie 
analizuje ich możliwości, potencjał, oddziaływanie na spo-
łeczność lokalną. Ocenia również, czy wybrana instytucja 
będzie uzupełniała potrzeby planowanego partnerstwa. 
Niezmiernie istotne jest ustalenie motywacji poszczegól-
nych partnerów do zgłoszenia akcesu. Na tym etapie należy 
się zastanowić, co może ich skłonić do przystąpienia do 
partnerstwa, przeanalizować, jakimi motywami kieruje się 
dany podmiot i jakie są jego cele.

• Ważne jest, by potencjalny partner miał świadomość korzy-
ści, które może osiągnąć poprzez przynależność do partner-
stwa. Taka wiedza może zwiększyć poziom zaangażowania 
partnera i efektywność funkcjonowania partnerstwa. Przy 
projektowaniu trzeba się zastanowić, co w ramach zespołu 
możemy zaoferować poszczególnym podmiotom/organi-
zacjom/instytucjom. Dobrze byłoby na etapie planowania 
wypracować katalog korzyści, z którego partnerzy mogą 
wybierać i dostosowywać beneficja do własnych potrzeb.

• O sile partnerstwa zawsze świadczy siła partnerów, którzy je 
tworzą. Dlatego istotne jest, by zdefiniować potencjał, moż-
liwości i ograniczenia potencjalnych partnerów. To wpływa 
na skuteczność i efektywność działań. Możliwości i ograni-
czenia są podstawą przy podejmowaniu decyzji i podziale 
odpowiedzialności oraz zaangażowania. Analiza poten-
cjału partnerów powinna obejmować również zagadnienie 
komplementarności zasobów (czy połączenie potencjału 
poszczególnych partnerów może wytworzyć dodatkowe 
korzyści dla nich i dla partnerstwa). Rachunek zasobów 
pozwoli określić mocne i słabe strony całego partnerstwa, 
a tym samym określić jego potencjał. Przy zdefiniowaniu 
słabych stron należy zastanowić się nad możliwymi sposo-
bami ich eliminacji, ponieważ to one mogą stanowić o trud-
ności we wdrażaniu założonych celów.

2. Skonstruowanie struktury partnerstwa – wyłonienie lidera 
i partnerów zainteresowanych realizacją koncepcji partnerstwa 
oraz mających zidentyfikowane korzyści z udziału w nim.
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• Partnerzy wspólnie określają misję partnerstwa, która jest 
pierwszą i najogólniejszą płaszczyzną wspólnoty intere-
sów. W ten sposób identyfikuje się wszystkich partnerów 
wokół ponadindywidualnych wartości partnerstwa. Jest 
to również element strategii zespołu, swoisty drogowskaz 
jego funkcjonowania.

• Każda współpraca wymaga pewnego rodzaju formaliza-
cji, a przynajmniej określenia jej zasad. Formy współpracy 
możemy podzielić na formalne i nieformalne. Do pierw-
szej grupy należą wszelkie pisemne umowy pomiędzy stro-
nami porozumienia. Taki rodzaj współpracy sprawdza się 
z udziałem podmiotów społecznych i podmiotów publicz-
nych, które funkcjonują na podstawie regulacji prawnych, 
ponieważ ważne jest dla nich, by wszyscy członkowie part-
nerstwa mieli jasno sprecyzowane cele i oczekiwania. For-
muła współpracy w ramach partnerstwa powinna spełniać 
oczekiwania każdej ze stron, a partnerzy muszą być przeko-
nani o jej skuteczności. Ważne jest, aby forma partnerstwa 
była określona zgodnie z zasadami partnerstwa, o których 
mowa powyżej.

• Strony partnerstwa wybierają lidera, mając na uwadze 
zadania, jakie będzie podejmował, by tworzyć i rozwijać 
partnerstwo. Liderowi przekazuje się inicjatywę działania. 
Zwyczajowo bycie liderem może wynikać z:
– bycia inicjatorem partnerstwa,
– posiadania największego ze wszystkich członków poten-

cjału do bycia liderem,
– posiadania autorytetu i doświadczenia dostrzeganego 

przez wszystkich partnerów.
• Lider musi być akceptowany przez wszystkich członków 

partnerstwa.
3. Realizacja i ocena działań partnerskich – opracowanie zadań, 

za pomocą których partnerzy zmierzają do osiągnięcia założo-
nych celów; podział zadań pomiędzy partnerów wraz z określe-
niem harmonogramu ich realizacji oraz sposobu monitorowania 
efektów.

• Partnerstwo działa na podstawie strategii, która poza sprecy-
zowaniem celów partnerstwa, określa zadania partnerstwa 
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oraz projektuje działania ważne z punktu widzenia jego 
rozwoju. Strategia partnerstwa powinna obejmować nastę-
pujące elementy:
– politykę informacyjną i działania promocyjne,
– politykę związaną z przyjmowaniem nowych członków,
– obszar działania partnerstwa i jego cele strategiczne,
– analizę możliwości i ograniczeń partnerstwa,
– metody ewaluacji działań.

• Strategia partnerstwa musi być budowana wokół działań 
realizowanych i planowanych do realizacji przez partnerstwo.

4. Modyfikacja koncepcji partnerstwa wraz z rozwojem sys-
temu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem na 
podstawie realizacji dotychczasowych zadań oraz w odniesieniu 
do zasobów finansowych/organizacyjnych partnerów.
• Ważne jest, by w strategii działania zaplanować sposoby 

wprowadzania zmian, modyfikowania podjętych kroków 
i rozwiązań. Każdy z partnerów powinien poddawać ewa-
luacji swoje działania, by ocenić ich efektywność. Dzięki 
temu możliwe będzie ustalenie tych rozwiązań, które się 
sprawdzają i upowszechnianie ich jako dobrych praktyk oraz 
identyfikowanie ograniczeń we wdrażaniu celów partner-
stwa, by móc przeciwdziałać wypalaniu się jego członków 
i idei partnerstwa.

Reasumując, należy podkreślić, że przygotowywanie i budowanie 
partnerstwa składa się z kilku podstawowych elementów. Przede 
wszystkim partnerstwo musi odpowiadać na potrzeby osób, dla któ-
rych się je tworzy – pokrzywdzonych przestępstwem. Wiąże się to 
ze szczegółową analizą występujących problemów i skierowaniem 
działań na wymagania osób pokrzywdzonych oraz trudności funkcjo-
nującego systemu pomocowego. Kolejnym etapem jest dobór człon-
ków partnerstwa. Opiera on się na ocenie potencjału instytucji, które 
mogłyby uczestniczyć w partnerstwie. Następnym krokiem w tworze-
niu partnerstwa jest jego zawiązanie, które obejmuje przygotowanie 
i zaproszenie partnerów do współpracy, analizę ich oczekiwań, opra-
cowanie formuły funkcjonowania, ustalenie sposobu podejmowania 
decyzji i dokonanie podziału obowiązków na członków partnerstwa. 
Dalej partnerstwo podejmuje działania na podstawie opracowanego 
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planu działania i strategii. Należy położyć akcent na korzyści, które 
czerpią uczestnicy w związku z realizowaniem działań. Ważne jest sys-
tematyczne dokonywanie oceny podjętych kroków, osiągnięć i zakła-
danych rezultatów. Podczas budowania partnerstwa należy zwracać 
szczególną uwagę na przestrzeganie zasad partnerstwa, o których 
mowa powyżej. Reguły są ważne ze względu na prawidłowość funk-
cjonowania partnerstwa i konieczność utrzymania ram współpracy. 
Partnerstwo musi opierać się nie tylko na wzajemnym zaufaniu jego 
członków, ale również na zaufaniu adresatów partnerstwa, czyli osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, do samego partnerstwa. Benefi-
cjenci muszą mieć poczucie, że współdziałanie instytucji/organizacji 
zwiększa efektywność systemu pomocowego oraz przyczynia się do 
sprawniejszego rozwiązywania sytuacji konkretnej osoby.



XI. Zespół interdyscyplinarny jako przykład 
partnerstwa lokalnego ukierunkowanego 
na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
w społecznościach lokalnych

Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego jest efektem wejścia w życie 
nowych przepisów – Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) oraz aktów prawa 
miejscowego. Celem działania zespołu jest koordynowanie systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na najniższym szczeblu samo-
rządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół interdyscyplinarny 
to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiąza-
niem problemu przemocy w rodzinie, przy wykorzystaniu zasobów 
każdego z członków. Jego funkcjonowanie jest określone na drodze 
porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc 
osobom doznającym przemocy w rodzinie.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
• jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
• gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
• policji,
• oświaty,
• ochrony zdrowia,
• organizacji pozarządowych,
• kuratorów sądowych.

Ponadto członkiem zespołu może być przedstawiciel Żandarmerii 
Wojskowej, jeżeli złoży stosowny wniosek do wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta w związku z zamieszkaniem na obszarze gminy 
żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, oraz prokuratorzy 
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i przedstawiciele innych podmiotów, o ile działają w środowisku lokal-
nym na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest 
wybierany spośród jego członków, ale podlega bezpośrednio wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Należy pamiętać, że na pod-
stawie art. 9a ust. 15 ww. ustawy to Rada Gminy w drodze uchwały 
określa tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe zasady jego funkcjonowania. 
Natomiast z art. 30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) wynika obowiązek okre-
ślania sposobu wykonywania uchwał przez wójta. Faktycznie zatem 
szczegółowe zasady funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego 
w zakresie nieuregulowanym w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie mogą być ustalone w regulaminie funkcjonowania zespołu, 
który jest przyjmowany w formie uchwały rady gminy.

Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień 
zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta 
a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu. Porozumienie zawiera 
zadania, jakie ustawa stawia przed członkami zespołu. Należą do nich:

• integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wcho-
dzących w skład zespołu,

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
• podejmowanie działań mających na celu przeciwdziała-

nie przemocy w rodzinie w środowisku zagrożonym tym 
zjawiskiem,

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą 
w rodzinie,

• rozpowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania 
pomocy oraz instytucjach i osobach, które udzielają jej 
w środowisku lokalnym,

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących prze-
moc w rodzinie.

W indywidualnych przypadkach zespół interdyscyplinarny może 
tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związa-
nych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Skład grupy roboczej 
nie różni się znacząco od składu zespołu interdyscyplinarnego i jest 



/52

podyktowany potrzebami rodziny, której dotyczy problem i która 
wymaga pomocy i wsparcia. Trzeba podkreślić, że nie ma przepisu, 
który obligowałby do wyłaniania członków grup roboczych spośród 
członków zespołu interdyscyplinarnego. Przewodniczący winien kie-
rować się indywidualną sytuacją rodziny i potrzebami jednostki. Naj-
częściej wśród członków grup roboczych są przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak rów-
nież kuratorzy sądowi i przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści 
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W przeciwieństwie do zespołu interdyscyplinarnego grupa robocza 
ma określone zadania wobec konkretnej rodziny/osoby. Jej celem jest 
przeciwdziałanie skutkom trudnej sytuacji życiowej będącej wynikiem 
przemocy w rodzinie. Grupa robocza powinna udzielić skutecznej 
pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz przywrócić prawidłowe 
relacje w rodzinach, w których do niej dochodzi. Do przykładowych 
zadań grupy roboczej należą:

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych 
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do prze-
mocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, 
w których dochodzi do przemocy, oraz efektów tych działań.

Partnerstwo podmiotów w ramach zespołu interdyscyplinarnego 
jest ukierunkowane na przeciwdziałanie występowaniu przemocy 
w rodzinie w środowisku lokalnym. Zostało usankcjonowane w Usta-
wie, natomiast zasady jego funkcjonowania określa uchwała Rady 
Gminy. Tego rodzaju partnerstwo przyczyniło się przede wszystkim do 
uświadomienia pracownikom instytucji pomocowych zakresu zadań 
i kompetencji innych służb pomocowych w środowisku lokalnym. 
Jest to niezbędna wiedza, która przy opracowywaniu planu pomocy 
konkretnej rodzinie pozwala dzielić zadania, nie tylko z uwzględ-
nieniem zasobów poszczególnych członków, ale także kompetencji 
ustawowych, będących podstawą działania poszczególnych insty-
tucji/podmiotów. Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych 
i grup roboczych doprowadziło do ujednolicenia form oddziaływania 
na rodzinę, w której występuje przemoc, oraz spójności systemu 
pomocowego.



O Autorkach

Animatorka społeczności lokalnych, trener, prawniczka. Absolwentka Wydziału 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – sekcji administracja euro-
pejska oraz prawo świeckie. Ukończyła podyplomowe Europejskie Studium 
Samorządowe. Ukończyła aplikacją adwokacką, wpisana na listę czynnych 
adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Ukończyła „Stu-
dium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” realizowane przez IPZ i Niebieską 
Linię, edukator programu pracy ze sprawcami przemocy domowej (po ukończo-
nym szkoleniu Fundacji im. S. Batorego 09/2003), ukończyła kurs na mediatora 
sądowego w Ośrodku Konsultacyjno-Mediacyjny, ukończyła szkolenie z zakresu 
pracy z dorosłymi ofiarami zgwałceń (Fundacja Dzieci Niczyje 12/2007), 
ukończyła Studium Trenerskie (certyfikacja trenerska Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego). Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia i funkcjono-
wania partnerstw publiczno – prywatnych. W tym zakresie współpracowała 
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Światowym w ramach 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.  Pomysłodawczyni 
i przedstawiciel Lidera w Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 
na terenie województwa lubelskiego. Trener szkoleń z zakresu przeciwdziałania 
przestępczości, pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjono-
wania i organizacji zespołów interdyscyplinarnych oraz aktywizacji społeczności 
lokalnych. 

Absolwentka nauk o rodzinie, dziennikarstwa i komunikacji społecznej KUL 
oraz podyplomowych studiów z zarządzania gospodarką społeczna na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Ukończyła szkolenia: zarządzanie projektami PRINCE2® 
Foundation, praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami finansowa-
nymi z UE, zarządzanie projektami według standardu PMI, CERTYFIKOWANY 
TRENER, pozyskiwanie środków zewnętrznych-elementy projektowania, 
pozyskiwanie środków na działalność społeczną, Liderzy Społeczności Lokal-
nych, tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej, budowanie 
potencjału podmiotów ekonomii społecznej, partnerstwo NGO – samorząd, 
współpraca lokalna, współpraca PUP-OPS. Doświadczenie zawodowe zdo-
bywa od 2009 pracując przy projektach współfinansowanych z EFS, FIO, Swiss 
Contribution jako koordynatorka, animatorka, coach, trener. Posiada 12-letnie 
doświadczenie w pracy ze społecznościami lokalnymi oraz organizacjami poza-
rządowymi/grupami nieformalnymi w obszarze tworzenia strategii, budowania 
partnerstw i animowana współpracy.

Iwona Przewor

Małgorzata 
Czarnecka
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W 2022 roku w ramach projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy 
w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzę-
dzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób 
pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” zaini-
cjujemy powstanie 10 partnerstw w województwie lubelskim. Celem 
partnerstw będzie pilotażowe wypracowanie „Standardów pomocy 
interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestęp-
stwem” wśród instytucji pomocowych w następujących powiatach 
województwa lubelskiego: powiat parczewski, zamojski, chełmski, 
włodawski, rycki, bialski, radzyński, hrubieszowski, biłgorajski, kra-
snostawski. Dla uczestniczek i uczestników partnerstw zostaną zre-
alizowane szkolenia:

• szkolenie stacjonarne „Powiatowa sieć współpracy na rzecz 
zapobiegania przestępczości – standardy pomocy inter-
dyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi 
przestępstwem”;

• szkolenie online „Profesjonalna pomoc osobom pokrzyw-
dzonym przestępstwem”;

• szkolenie online „Standardy interwencyjnej pomocy dla 
osób pokrzywdzonych w stosunku do których zastosowano 
rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy 
od osoby/osób doświadczających przemocy w rodzinie”; 

• szkolenie online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej 
świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
wśród instytucji pomocowych na terenie powiatów”.
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W 2023 roku odbędzie się 16 ogólnopolskich konferencji „Standardy 
pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi 
przestępstwem”. Program konferencji: 

• standaryzacja pomocy osobom pokrzywdzonym przestęp-
stwem – narzędzie efektywnej pomocy;

• powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestęp-
czości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej 
osobom pokrzywdzonymi przestępstwem;

• standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzo-
nych w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. 
ustawy antyprzemocowej;

• standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom 
pokrzywdzonym.

Działania są realizowane w ramach projektu „Standaryzacja świad-
czonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy 
na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliż-
szych” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.



� Chcesz wiedzieć więcej o konferencjach i szkoleniach online?
� Interesuje Cię udział w ogólnopolskiej diagnozie potrzeb i funk-

cjonowania instytucji pomocowych?
� Chcesz mieć swój udział w  wypracowywaniu standardów 

pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzyw-
dzonym przestępstwem? 

� Chcesz mieć dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych?

Odwiedź nas: www.wysokiestandardy.pl
Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

skontaktuj się z nami:

standardy@stowarzyszeniebonafi des.pl 
tel. 783 510 310, 535 000 523

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 
BONA FIDES w liczbach:

� zespół 60 specjalistów,

� 17 lat doświadczenia w pomaganiu,

� 8 lat doświadczenia w realizacji zadań 
z Funduszu Sprawiedliwości,

� średnio 4000 osób korzystających z naszej pomocy 
w jednym roku,

� zrealizowane 50 projektów współfi nansowanych 
ze środków zewnętrznych przez ostatnie 8 lat.

biuro@stowarzyszeniebonafi des.pl
www.stowarzyszeniebonafi des.pl

krs: 0000168509 
podaruj nam 1% podatku

Stowarzyszenie 
Wspierania 
Aktywności 
BONA FIDES
ul. Niecała 4/5 a
20-080 Lublin
tel. 535 000 523, 
tel. 783 510 310 


