
Pytanie.

Czy możliwe jest partnerstwo urzędu gminy z gminnym ośrodkiem kultury? (Oświadczenie partnera 
KSOW o braku powiązań osobowych z dodatkowym partnerem KSOW, pkt 4: nie pozostają w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich 
bezstronności)?

Odpowiedź.

Każdy przypadek potencjalnych powiązań osobowych należy rozpatrywać indywidualnie, sprawdzając, 
czy między wnioskodawcą a dodatkowym partnerem KSOW występuje co najmniej jedno z powiązań 
wskazanych w części III pkt 6 Przewodnika po ocenie wniosku. Pozostawanie w stosunku prawnym, 
który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych podmiotów oznacza łączące je, 
lecz niekoniecznie faktycznie wykonywane, samodzielnie lub wspólnie, prawa, obowiązki, zadania oraz 
czynności wynikające z przepisów prawa, umowy, decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu, uchwały, 
zarządzenia czy innego postanowienia organu zarządzającego lub nadzorczego. Pozostawanie w 
stosunku faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych 
podmiotów oznacza łączące je i faktycznie wykonywane, samodzielnie lub wspólnie, prawa, obowiązki, 
zadania oraz czynności, które nie wynikają z przepisów prawa, umowy, decyzji administracyjnej, 
orzeczenia sądu, uchwały, zarządzenia czy innego postanowienia organu zarządzającego lub 
nadzorczego, lecz np. z utrwalonego zwyczaju. Sam fakt, że urząd gminy i gminny ośrodek kultury 
wchodzą w skład tej samej gminy, nie oznacza jeszcze, że te podmioty są powiązane. Dopiero istnienie 
łączącego ich stosunku prawnego lub faktycznego wskazuje na ich powiązanie, a w takim przypadku 
operacja nie może otrzymać punktu za udział w jej realizacji dodatkowego partnera KSOW. Takie 
powiązanie będzie, jeżeli np. ta sama osoba w obu tych instytucjach jest członkiem ich organów 
zarządzających lub nadzorczych, jedna instytucja jest podległa lub nadzorowana przez drugą, jej 
działalność jest przez nią finansowana lub skład organów jednej jest powoływany przez drugą itp. 
Powiązany z wnioskodawcą dodatkowy partner KSOW może brać udział w realizacji operacji, ale jego 
udział nie będzie skutkował przyznaniem punktu, ponieważ kryterium nie zostanie spełnione. 
Ostateczna ocena, czy w danej sytuacji istnieje powiązanie między wnioskodawcą a dodatkowym 
partnerem KSOW, należy do jednostki właściwej do rozpatrzenia wniosku.
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