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WYBRANE DEFINICJE PARTNERSTWA 
MIĘDZYSEKTOROWEGO∗) 

 
 
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych (z raportu na Zgromadzenie Ogólne w 2003 r.) 

 
„Partnerstwo jest powszechnie rozumiane jako dobrowolna i kooperacyjna relacja pomiędzy różnymi 
stronami, w której wszyscy uczestnicy ("partnerzy") zgadzają się pracować razem, aby osiągnąć wspólny cel 
lub podjąć specyficzne zadanie i dzielić ryzyko, odpowiedzialność, zasoby, kompetencje i korzyści.  
 
Forum Liderów Biznesu Księcia Walii (Prince of Wales Business Leadrers Forum) 

 
„Porozumienie międzysektorowe, w którym jednostki, grupy czy organizacje zgadzają się wspólnie pracować, 
dzieląc zarówno ryzyko jak i korzyści w celu wypełnienia zobowiązania lub podjęcia określonych zadań.” 
 
Przewodnia ręka. 2000.  
(The guiding hand: brokering partnerships for sustainable development) 

 
„Partnerstwo jest związkiem pomiędzy organizacjami z dwóch lub więcej sektorów, które zobowiązują się do 
wspólnej pracy w celu podejmowania projektów na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Takie partnerstwo 
zakłada dzielenie ryzyka i korzyści, regularne monitorowanie wzajemnych relacji i korygowanie 
partnerskiego układu w razie potrzeby.” 
 
Projekt na rzecz Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Europie” 
(„Partnership for Integrated Rural Development in Europe”, PRIDE)  

 
„Dobrowolna koalicja organizacji z przynajmniej dwóch sektorów (organizacje rządowe lub sektora 
publicznego, prywatne przedsiębiorstwa, stowarzyszenia obywatelskie), z jasną strukturą organizacyjną,  
z bieżącymi i długoterminowymi działaniami, które obejmują więcej niż jeden projekt i które pokazują 
zintegrowane podejście do rozwoju obszarów wiejskich nie zamieszkałych przez więcej niż 100 tysięcy 
mieszkańców.” 
 
Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ONZ)  
(UN Food and Agriculture Agency (FAO) 

 
„Partnerstwo może połączyć dwie lub więcej organizacji wyłonionych z szerokiego grona innych podmiotów 
życia społecznego, w tym organizacji sektora publicznego i społecznego, organizacji pozarządowych, fundacji 
i innych, którzy zgadzają się dzielić odpowiedzialność, ryzyko i zasoby, niezbędne do osiągnięcia wspólnych 
celów i korzyści.” 
 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska  
(definicja wypracowana w gronie partnerów z całej Polski podczas warsztatów w Żegocinie w 2002 r.) 

 
„Grupa Partnerska (partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju) jest dobrowolnym, otwartym, 
formalnym lub nieformalnym porozumieniem co najmniej 3 partnerów - instytucji i osób, reprezentujących 
co najmniej 2 sektory (z trzech: publiczny, prywatny, pozarządowy), którzy zachowując autonomię, wspólnie 

                                                
∗)  Większość definicji można znaleźć na stronie www.partnershipbrockers.net 
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realizują praktyczne długofalowe działania na rzecz określonego regionu, doskonaląc je i monitorując oraz 
dzieląc pomiędzy siebie koszty, odpowiedzialność, ryzyko i korzyści”. 
 
Centrum Kopenhaskie  (The Copenhagen Centre) 

 
„Ludzie i organizacje z połączenia sektora publicznego, prywatnego i społecznego, którzy angażują się  
w dobrowolny, przynoszący wzajemne korzyści, nowatorski związek dla podjęcia wspólnych celów 
społecznych poprzez połączenie swoich zasobów i wiedzy.” 
 
Brytyjski Departament Rozwoju Międzynarodowego  
(UK Department of International Development) 

 
„Partnerstwo wymaga zgody na wspólną pracę w celu wypełnienia zobowiązań lub podjęcia specyficznych 
zadań poprzez zaangażowanie zasobów (środków) i dzielenie zarówno ryzyka jak i korzyści.” 

 
Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego  
(US Agency for International Development - USAID) 

 
„Partnerstwo międzysektorowe stanowi proces tworzenia wspólnych inicjatyw między organizacjami z dwóch 
lub trzech sektorów. Strategia ta przynosi długotrwałe rozwiązania dla wyzwań rozwojowych poprzez łączenie 
zainteresowań i zasobów różnych podmiotów.” 
 
Centrum Biznesu i Społeczeństwa w Ashridge  
(The Ashridge Centre for Business and Society) 

 
„Trzy lub więcej organizacji – reprezentujących sektor publiczny, prywatny i społeczny – działające razem 
poprzez wnoszenie swojego odmiennego wkładu na rzecz realizacji wspólnej wizji z jasno określonymi celami 
i wytycznymi. Celem partnerstwa powinno być osiągnięcie czegoś więcej niż tylko sumy poszczególnych 
części.” 
 
Rodal & Mulder, 1993: 28 

 
 „Układ pomiędzy dwoma lub więcej stronami, które postanowiły pracować wspólnie dla osiągnięcia 
wspólnych i/lub kompatybilnych celów i w którym: dzielona jest władza i odpowiedzialność; wspólne 
inwestowanie zasobów, dzielone obciążenia i podejmowane ryzyko; i w idealnym przypadku, wspólne 
korzyści.” 
 
Forum Rozwoju Banku Światowego, Tworzenie partnerstwa w społeczeństwie obywatelskim (11/12.1999) 
(WB Development Forum, Partnering with civil society) 

  
„Więź, łącząca członków zespołu, który pracuje w celu wypełnienia misji i celów, wspólnych dla wszystkich 
członków zespołu z korzyścią dla wszystkich i pracuje w sposób skoordynowany i zaangażowany.” 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY TWOJEJ PROPOZYCJI DEFINICJI: 
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