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PROGRAM POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ 2007  

 „Polski program pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2007 
(finansowanej z rezerwy celowej budŜetu państwa poz. 43)” 

 

Zgodnie z załoŜeniami Programu, polska pomoc zagraniczna w roku 2007 koncentruje się na 
następujących krajach i regionach: 

- Europa Środkowa i Wschodnia (m.in. Białoruś, Ukraina, Mołdowa); 
- Kaukaz Południowy i Azja Środkowa (m.in. Gruzja, AzerbejdŜan, Kazachstan, Kirgizja); 
- Bliski i Środkowy Wschód (m.in. Afganistan, Irak, Autonomia Palestyńska); 
- Bałkany Zachodnie (m.in. Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia); 
- Afryka Subsaharyjska (m.in. Angola, Tanzania); 

Oprócz zdefiniowania obszarów wsparcia, program przedstawia alokację kwot przeznaczonych na 
pomoc dla wyszczególnionych krajów i regionów (w sumie ponad 70 mln PLN), a takŜe kwoty 
zarezerwowane w 2007 r. na pomoc humanitarną (4 mln PLN) i Ŝywnościową (1 mln PLN). 
Program przewiduje równieŜ działania informacyjne i edukacyjne skierowane do polskiego 
społeczeństwa, mające na celu zapewnienie informacji o polskiej działalności pomocowej oraz 
zwiększenia zaangaŜowania organizacji obywatelskich i środowisk edukacyjnych.  

Cele Programu zostały oparte na Milenijnych Celach Rozwoju (przyjętych podczas Zgromadzenia 
Ogólnego NZ w 2000 r., zakładające min. redukcję ubóstwa i głodu, ograniczenie zachorowań na 
HIV/AIDS, poprawę stanu środowiska naturalnego), a takŜe na zobowiązaniu krajów rozwijających 
się do promowania demokracji (w szczególności funkcjonowania mechanizmów przestrzegania 
praw człowieka i swobód obywatelskich, wolności słowa, rządów prawa oraz zasad dobrego 
rządzenia) we wszystkich regionach, gdzie niedostateczne przestrzeganie standardów 
demokratycznych ogranicza rozwój. Polska pomoc przekazywana będzie zgodnie z priorytetami 
krajów-biorców oraz we współpracy z innymi dawcami pomocy. 

We wdraŜaniu załoŜeń Programu polskiej pomocy zagranicznej 2007, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych współpracuje z organizacjami pozarządowymi, innymi organami administracji 
centralnej oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Program przewiduje takŜe 
dofinansowanie działań pomocowych inicjowanych i opracowywanych na szczeblu lokalnym w 
krajach partnerskich, zgłaszanych przez polskie placówki dyplomatyczne, a takŜe wykorzystanie 
działalności wyspecjalizowanych organizacji, programów i funduszy międzynarodowych (m.in. 
system Narodów Zjednoczonych). 

 

 

INFORMACJE O PROGRAMIE  

Program jest zestawieniem planowanych na dany rok działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych z zakresu 
polskiej pomocy zagranicznej, precyzującym załoŜenia przyjęte w wieloletniej strategii polskiej pomocy 
(aktualnie obowiązująca strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w 2003 r.) Program stanowi 
odzwierciedlanie regionalnych i tematycznych priorytetów polskiej pomocy zagranicznej. Finansowanie 
działań w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ zapewnia 
rezerwa celowa budŜetu państwa (w 2007 r. jest to rezerwa nr 43 w wysokości 90 mln PLN)  

Pełna wersja Programu polskiej pomocy zagranicznej 2007 jest dostępna na stronie: 
http://www.polskapomoc.gov.pl/files/dokumenty_publikacje/Proigram_polskiej_pomocy_zagranicznej_2007.p
df  


