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Plan prezentacji 

1. Polska współpraca rozwojowa: ogólna 
charakterystyka, bieżące informacje. 

2. Charakter aktywności polskich organizacji 
pozarządowych działających w obszarze współpracy 
rozwojowej.  

3. Europejski Rok na rzecz Rozwoju. 

 



„Przez współpracę rozwojową rozumie się ogół działań 
podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu 
udzielania państwom rozwijającym się lub ich społeczeństwom, 
zgodnie z zasadą solidarności międzynarodowej.” (art.2) 

polegającej na promowaniu i 
wspieraniu rozwoju demokracji i 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
rozwoju parlamentaryzmu, zasad 

dobrego rządzenia i przestrzegania 
praw człowieka 

 
wspieraniu ich trwałego rozwoju 

społeczno-gospodarczego, 
podejmowaniu działań zmierzających 
do redukcji ubóstwa i poprawy stanu 
zdrowia ludności oraz podnoszenia 
poziomu wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych ludności 

Ustawa o współpracy rozwojowej z dnia 16 września 2011 r.  

polegającej w szczególności na 
zapewnieniu pomocy, opieki i ochrony 

dla ludności, która została 
poszkodowana w wyniku konfliktów 
zbrojnych, klęsk żywiołowych lub 
innych kryzysów humanitarnych 

spowodowanych przez naturę lub 
człowieka 

działania edukacyjne na rzecz 
podniesienia świadomości i 

zrozumienia problemów 
globalnych oraz 

współzależności między 
państwami 

POMOC ROZWOJOWA POMOC HUMANITARNA 
EDUKACJA 
GLOBALNA 

 

WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA 



Polska Oficjalna Pomoc - ODA  



NARZĘDZIA POLSKIEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ  

• Projekty rozwojowe (realizowane w krajach beneficjentów i na ich rzecz przez 
różne podmioty) 

• System Małych Grantów (realizowane w krajach beneficjentów przez polskie 
placówki dyplomatyczne)  

• Wsparcie demokracji - Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) 

• Pomoc humanitarna 

• Wolontariat zagraniczny 

• Pomoc finansowa  (umorzenia zadłużenia, kredyty) 

• Stypendia (dla osób studiujących w Polsce)  

POMOC DWUSTRONNA - programy i projekty dwustronne  
 

• Unia Europejska (budżet ogólny, Europejski Fundusz Rozwoju - EDF)  

• Agendy, programy i fundusze Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(np. WFP, CERF, UNRWA, UNOCHA, UNICEF, UNHCR); Międzynarodowy 
Komitet Czerwonego Krzyża  

• Banki Rozwojowe: Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 
Europejski Bank Inwestycyjny 

• OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)  

 

POMOC WIELOSTRONNA - składki i dobrowolne wpłaty 
 



OBSZARY TEMATYCZNE POLSKIEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ 

  dobre rządzenie,  
  prawa człowieka,  
  wsparcie niezależnych mediów i   
       dostępu do rzetelnej oraz obiektywnej        
       informacji,  
  wsparcie organizacji i społeczeństwa    
       obywatelskiego,  
  wymiana młodzieży szkolnej i    
       studentów 

  rozwój regionalny,  
  małe i średnie przedsiębiorstwa oraz        
       tworzenie nowych miejsc pracy,  
  rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, 
  bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie       
       granicami,  
  edukacja oraz aktywizacja zawodowa i           
       społeczna,  
  wsparcie przedsiębiorczości 
  profesjonalizacja i rozwój administracji  
       publicznej, 
  wsparcie grup defaworyzowanych społecznie,  
  współpraca w obszarze edukacji i ochrony  
       zdrowia,  
  ochrona środowiska naturalnego 

DEMOKRACJA  
i PRAWA CZŁOWIEKA 

TRANSFORMACJA 
SYSTEMOWA  

Polska transformacja stanowi 
na świecie coraz silniejszą 

markę oraz symbol sukcesu 
gospodarczego i stabilności 

politycznej.  



OBSZARY GEOGRAFICZNE POLSKIEJ WSPÓŁPRACY 
ROZWOJOWEJ 2012-2015  (20 państw priorytetowych) 

PARTNERSTWO 
WSCHODNIE 

AFRYKA 
AZJA 

BLISKI WSCHÓD 

Armenia 
Azerbejdżan  

Białoruś  
Gruzja 

Mołdawia  
Ukraina  

8 państw regionu Afryki Wschodniej 
(Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, 
Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, 
Uganda) 
2 państwa Afryki Północnej  
(Libia, Tunezja) 
Afganistan  
Kirgistan i Tadżykistan  
Autonomia Palestyńska 

POZOSTAŁE 
REGIONY SWIATA 

W ramach Systemu Małych Grantów oraz programu Wolontariat Polska Pomoc 

współpraca rozwojowa realizowana jest także w pozostałych regionach świata 



 
 

Wybrane założenia koncepcyjne nowego 
Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 

2016-2020 
 

OKRES OBOWIĄZYWANIA   

• II edycja Wieloletniego programu współpracy rozwojowej będzie 

obowiązywała w latach 2016-2020;  

• okres 5 lat przyczyni się do większej przewidywalności i skuteczności 

pomocy;  

• możliwość przeprowadzenia przeglądu średniookresowego. 

PRIORYTETY GEOGRAFICZNE  

• ograniczenie liczby państw priorytetowych;  

• kraje PW będą stanowiły główny kierunek polskiej współpracy 

rozwojowej (zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej);  

• współpraca rozwojowa będzie kierowana także do wybranych krajów 

Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu.    



Bieżące konkursy MSZ w obszarze współpracy rozwojowej  
 
• „Polska pomoc rozwojowa 2015” 
Konkurs został ogłoszony w ostatnim kwartale 2014 r. Minimalna wnioskowana kwota dotacji dla każdego 
projektu w tym konkursie będzie wynosić 100 000 PLN. 
Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku projektów w 
krajach PW), publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki 
organizacyjne. 
 
W 2015 r. planowane jest ogłoszenie następujących konkursów: 
 
•  „Konkurs Edukacja globalna 2015” 
W konkursie zostaną wyłonione projekty edukacyjne mające na celu wzmocnienie edukacji globalnej w systemie 
edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej oraz zwiększające świadomość obywateli na temat 
współzależności globalnych oraz nierówności edukacyjnych na świecie. Minimalna wartości dotacji 80 000 PLN. 
Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne 
szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne. 
 
• Konkurs „Wolontariat polska pomoc 2015” 
Konkurs będzie obejmował wolontariat długoterminowy (powyżej 3 miesięcy) o charakterze ogólnym i 
krótkoterminowy (do 6 tygodni), który adresowany jest do specjalistów. Lokalizacja to kraje znajdując się na 
liście beneficjentów oficjalnej pomocy rozwojowej OECD/DAC (poza krajami dotkniętymi wewnętrznymi i 
zewnętrznymi konfliktami zbrojnymi). Po powrocie do kraju wolontariusze będą mieli możliwość 
przeprowadzenia działań edukacyjnych adresowanych do mieszkańców Polski. 
Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe. 
 
• Konkurs „Pomoc humanitarna” 
Podstawowym środkiem udzielania pomocy humanitarnej za pośrednictwem organizacji pozarządowych są 
postępowania dotacyjne. W szczególnych sytuacjach, warunkowanych nagłością sytuacji kryzysowej, oferta 
udzielenia pomocy humanitarnej może pochodzić od specjalnie zaproszonej organizacji pozarządowej. W takim 
wypadku pomijane są procedury postępowania konkursowego, zaś wniosek także rozpatrywany jest komisyjnie. 
Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe. 



* w rozumieniu: ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013, poz. 594, z późn. zm.), 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2013, poz. 595, z późn. zm.), ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2013, poz. 596, z późn. zm.)  

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą się ubiegać: 

 zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w 
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:  

• stowarzyszenia,  
• fundacje,  
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego,  

• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych 
oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników,  

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  
• spółdzielnie socjalne,  
• niepubliczne szkoły wyższe.  

 publiczne szkoły wyższe,  
 instytuty badawcze,  
 Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne,  
 jednostki samorządu terytorialnego*. 

Z Regulaminu 
konkursu „Polska 
pomoc rozwojowa 

2014” 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O 
DOFINANSOWANIE   

 



Charakter aktywności  
polskich organizacji pozarządowych działających w 

obszarze współpracy rozwojowej 

1. Partner we wdrażaniu projektów rozwojowych (w tym 
pomoc humanitarna, edukacja globalna i wolontariat). 

 

2. Współkształtowanie i monitorowanie działań państwa w 
zakresie programowania i realizacji współpracy 
rozwojowej: 

a. udział w Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej, 

b. konsultacje społeczne, 

c. regularny dialog w oparciu o Zasady współpracy z partnerami 
społecznymi. 

 

3. Kreowanie pozytywnego wizerunku i marki polskiej 
współpracy rozwojowej. 

 

 



Wyzwania stojące przed polskim sektorem 
pozarządowym działającym w obszarze współpracy 

rozwojowej 

1. Dynamiczna sytuacja geopolityczna: zmniejszająca się 
przestrzeń do prowadzenia działań rozwojowych, malejące 
bezpieczeństwo, ograniczona mobilność pracowników 
NGOs; 

 

2. Rosnąca konkurencja; wzrost liczby NGOs, rozdrobnienie 
sektora: 

– Może potrzeba partnerstw i konsolidacji?; 

 

3. Zależność od środków publicznych;  
– potrzeba prowadzenia bardziej aktywnego fundraisingu; 

– potrzeba myślenia biznesowego, innowacyjnego, nowych metod 
zarządzania; 

– współpraca z sektorem prywatnym. 

 

 

 



Motto  

Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015: 

 

„Nasz świat, nasza godność,  

nasza przyszłość” 

 

 



CELE ERR 2015: 

 
• Informowanie obywateli UE o współpracy Unii i państw 

członkowskich na rzecz rozwoju, podkreślając rezultaty, jakie 
Unia we współdziałaniu z państwami członkowskimi 
osiągnęła;  

 

• Wspieranie bezpośredniego zaangażowania, krytycznego 
myślenia i aktywnego zainteresowania obywateli UE oraz 
zainteresowanych stron współpracą na rzecz rozwoju;  

 

• Podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących ze 
współpracy UE na rzecz rozwoju nie tylko dla beneficjentów 
unijnej pomocy rozwojowej, ale również dla obywateli UE, 
oraz osiągnięcie szerszego zrozumienia spójności polityk na 
rzecz rozwoju; promowanie wśród obywateli UE i krajów 
rozwijających się  poczucia wzajemnej odpowiedzialności, 
solidarności. 

 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
Departament Współpracy Rozwojowej 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

www.polskapomoc.gov.pl 

polskapomoc@msz.gov.pl  

http://www.polskapomoc.gov.pl/
mailto:polskapomoc@msz.gov.pl

