
W niniejszym memorandum przedstawiamy po-
stulaty z obszaru polityki współpracy rozwojowej, 
na których polski rząd powinien skoncentrować 
uwagę w tym strategicznym dla Polski okresie. 
Polska może i powinna wzmocnić swoje działania, 
szczególnie w kontekście zaangażowania w krajach 
Partnerstwa Wschodniego, rozwijających się 
krajach Południa oraz w Afryce Północnej. Polska 
polityka zagraniczna, a w szczególności polityka 
współpracy rozwojowej, powinna być narzędziem 
wdrażania zrównoważonego rozwoju w skali glo-
balnej, dzielenia się doświadczeniem transformacji 
i budowy demokracji, a także wyrazem dbałości 
o los przyszłych pokoleń oraz otwartości na współ-
pracę z aktywnym społeczeństwem obywatelskim. 

Dążenie do osiągnięcia poziomu pomocy 
zapewniającego realizację Milenijnych Celów 
Rozwoju
Podczas szczytu Rady Europejskiej, który odbył się 23-24 
czerwca 2011 roku, rządy krajów UE potwierdziły swoje 
zobowiązanie do osiągnięcia celów w zakresie finansowania 
pomocy rozwojowej do 2015 roku1. Chcielibyśmy, aby polski 
rząd dążył do wypełnienia tego zobowiązania, będąc liderem 
wśród nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Ambitna Polska na rzecz krajów 
rozwijających się
Memorandum do Prezydencji Polski 
w Radzie Unii Europejskiej

Grupa Zagranica apeluje do polskiego 
rządu, aby podczas prezydencji w Radzie 
Unii Europejskiej promował i realizował 
działania na rzecz:

1. Zwiększenia poziomu finansowania 
współpracy rozwojowej. 

2. Zainicjowania międzynarodowego 
dialogu na temat celów demokratyzacji.

3. Wdrożenia wypracowanych rekomendacji 
odnośnie efektywności współpracy 
rozwojowej. 

4. Zapewnienia przejrzystości działań 
i finansowania polskiej współpracy 
rozwojowej.

5. Zwiększenia udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w programowaniu 
i wdrażaniu polskiej współpracy rozwojowej.

6. Wzmacniania i upowszechniania edukacji 
globalnej oraz podnoszenia świadomości 
na temat rozwoju.

 1 0,33 % PNB dla nowych krajów członkowskich UE oraz 0,7% dla krajów „starej” Unii.

Od 1 lipca 2011 r. Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, co oznacza, 
że będzie nadawać kierunek polityczny UE, stanie się gospodarzem większości unijnych 
wydarzeń oraz będzie odgrywać kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii 
Europejskiej, w tym także w obszarze współpracy na rzecz rozwoju.



Demokracja a rozwój oraz doświadczenie 
transformacji
Oczekujemy od polskiego rządu, że rozpoczynając działania 
w Afryce Północnej, zainicjuje on międzynarodowy dialog na 
temat celów procesów demokratyzacyjnych i współpracy roz-
wojowej oraz wraz z innymi krajami Unii Europejskiej opracuje 
strategię ich realizacji. W proces ten powinny zostać włączone 
zarówno polskie organizacje pozarządowe, jak i przedstawiciele 
regionu, którego dotyczą działania pomocowe. 

Efektywność współpracy rozwojowej
W trakcie polskiej prezydencji odbędzie się niezwykle istotne, 
międzysektorowe IV Forum Wysokiego Szczebla w sprawie Sku-
teczności Pomocy rozwojowej w Busan w Korei Południowej 
(ang. IV High Level Forum on Aid Effectivness). Postulujemy, 
aby polski rząd aktywnie uczestniczył w tym globalnym procesie, 
a także zobowiązując się wdrożyć wypracowane rekomenda-
cje, dał dobry przykład innym krajom w Europie Środkowo-
Wschodniej. Aby podnieść rangę tematu, polski rząd powinien 
przyjąć Ustawę o współpracy rozwojowej, zakładającą jako nad-
rzędny cel przyczynianie się do eliminacji ubóstwa na świecie.

Przejrzystość działań i finansowania polskiej 
współpracy rozwojowej
Przejrzystość wydawania publicznych funduszy jest dla nas 
kluczowym zagadnieniem, zwłaszcza w kontekście działań na 
rzecz demokratyzacji w krajach zza wschodniej granicy Polski. 
Postulujemy, aby Polska dążyła do wdrożenia międzynarodo-
wych standardów udzielania informacji o ilości i jakości przeka-

zywanej pomocy. Nowo powstające instytucje i programy (np. 
Fundacja Solidarności Międzynarodowej) również powinny być 
dostosowane do tego typu standardów. Jednocześnie zwracamy 
uwagę na potrzebę wprowadzania elastycznych mechanizmów 
finansowania projektów rozwojowych dostosowanych do trud-
nych warunków w wielu krajach. 

Udział społeczeństwa obywatelskiego w pro-
gramowaniu i wdrażaniu polskiej współpracy 
rozwojowej
Polska administracja wielokrotnie podejmowała współpracę ze 
społeczeństwem obywatelskim, między innymi w ramach procesu 
tworzenia i konsultacji wieloletniego planu współpracy rozwo-
jowej. Chcielibyśmy, aby polski rząd podtrzymał i sukcesywnie 
wdrażał partycypacyjną formę tworzenia legislacji i programowa-
nia. Polska mogłaby wykorzystać czas prezydencji, aby stać się 
w tym zakresie adwokatem dobrych praktyk na poziomie nijnym.

Edukacja globalna jako priorytet w dziedzinie 
budowania społeczeństwa obywatelskiego
Postulujemy, aby edukacja globalna znalazła się w zapisach 
ustawy o współpracy rozwojowej oraz planu wieloletniego 
współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Chcielibyśmy również, aby Polska wykorzystując między innymi 
dobre praktyki organizacji pozarządowych, promowała eduka-
cję globalną na poziomie regionalnym, szczególnie w kontekście 
standardów jej jakości.

Grupa Zagranica jest stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, 
wspieranie demokracji i pomoc humanitarną. Naszą misją jest budowanie sprawnego i kompetentnego polskiego sektora NGDO, który w spo-
sób efektywny przyczynia się do rozwoju krajów uboższych. 

Członkowie zwyczajni: Centrum Charytatywno-Wolontariackie “Solidarni”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Kształcenia Liderów i Wy-
chowawców im. Pedro Arrupe, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Chrześcijańska Służba Charytatywna, Dom Pojednania i Spotkań im. Św. 
Maksymiliana M. Kolbego, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Forum Młodych Dyplomatów, 
Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja “Partners” Polska, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja im. Kazimierza 
Pułaskiego, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Inicjatyw Menadżerskich, Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej “AR-
TOS”, Fundacja Pomocy Dzieciom “Krzyk”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Fundacja Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego, Fundacja Semper Polonia, Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Funda-
cja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Gdańska Fundacja Oświatowa, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Instytut Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Studiów Strategicznych, Koalicja KARAT, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Polska Akcja Humanitarna, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Polska Misja Medyczna, Polska Zielona 
Sieć, Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI ŚWIATU, Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Aka-
demia, Stowarzyszenie Edukatorów, Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa, Stowarzyszenie Jeden Świat, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich-Cen-
trum Charytatywno-Wolontariackie “SOLIDARNI”, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Stowarzyszenie Wspólnota Kul-
turowa “Borussia”, Stowarzyszenie Współpracy Kobiet / NEWW (Network of East-West Women), Towarzystwo Demokratyczne Wschód, Wschod-
nioeuropejskie Centrum Demokratyczne.

Członkowie wspierający: Caritas Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

Grupa Zagranica     ul. Litewska 11/13 m.96     00-589 Warszawa
tel +48 22 299 01 05     fax +48 22 207 25 60      grupa@zagranica.org.pl. 
www.zagranica.org.pl

Projekt jest finansowany 
dzięki wsparciu Unii Europejskiej
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