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Niniejszy raport przedstawia wyniki nie-
zależnej analizy polskiej Oficjalnej Pomocy 
Rozwojowej w 2008 r., czyli działań polskie-
go rządu w zakresie pomocy krajom rozwi-
jającym się. Już po raz trzeci z rzędu pol-
skie organizacje pozarządowe skupione  
w Grupie Zagranica prezentują raport bę-
dący uzupełnieniem i krytycznym komen-
tarzem do informacji publikowanych przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W 2009 r. Polska stoi na rozdrożu. Rząd i poli-
tycy powinni podjąć natychmiastowe działa-
nia, które pomogą tysiącom lub nawet milionom 
ludzi w krajach rozwijających się, a Polskę wpro-
wadzą do grona darczyńców uznanych na are-
nie międzynarodowej. W przeciwnym razie nie 
tylko zignorują obietnice dane krajom ubo-
gim i przekreślą nadzieje krajów przechodzących 
transformację, lecz także zaprzepaszczą szanse, 
które stoją przed Polską u progu planowanej 
na 2011 r. prezydencji w Radzie Unii Euro-
pejskiej.

Tegoroczny raport zwraca uwagę na najważniej-
sze tendencje ilościowe i jakościowe polskiej po-
mocy rozwojowej i prezentuje wybrane zagadnie-
nia, niektóre po raz pierwszy.

W 2008 r. budżet polskiej Oficjalnej Pomocy Roz-
wojowej wynosił ok. 900 mln zł, czyli 0,08 proc. 
dochodu narodowego brutto. Po raz pierwszy od 
wstąpienia naszego kraju do UE wartość po-
mocy zmalała. To sygnał, że zagrożeniu uległ 
podstawowy, uzgodniony na forum międzynaro-
dowym i potwierdzony przez Radę Ministrów RP 
cel polityki pomocowej – stopniowe zwiększanie 
ilości środków przeznaczanych na pomoc krajom 
rozwijającym się. Już w 2010 r. polska pomoc 
powinna wzrosnąć do 0,17 proc. DNB (a w 
2015 do 0,33 proc. DNB), tymczasem – jak czyta-
my w niniejszym raporcie – w 2008 r. Polska nie 
uczyniła żadnych postępów w kwestii za-
pewnienia systematycznego wzrostu środ-
ków na pomoc. Osiągnięcie tego celu jest wciąż 
możliwe, lecz w tej sprawie potrzebna jest po-
lityczna wola i determinacja rządu, a także 
akceptacja parlamentu. 

Podobnego zaangażowania i woli politycznej wy-
maga uchwalenie ustawy o pomocy rozwo-
jowej, która wciąż nie trafiła nawet do Sejmu, 

mimo że konieczność jej wprowadzenia dostrzegł 
rząd RP już w 2003 r. Ustawa ta mogłaby przy-
nieść korzyści zarówno w kwestii pomocy krajom 
rozwijającym się, jak i naszym sąsiadom – w ra-
mach Partnerstwa Wschodniego. 

Niniejszy raport przedstawia też najważniej-
sze wnioski dotyczące jakości polskiej pomo-
cy – a więc skuteczności, z jaką wydatkowa-
ne są pieniądze z budżetu. Konieczność uzy-
skania znacznej poprawy w tej dziedzinie jest już  
w tej chwili wyzwaniem pilnym, gdyż nadchodzą-
cy 2010 r. społeczność biorców i dawców pomocy 
– w tym także Polska – wyznaczyła jako ostatecz-
ny termin realizacji Deklaracji paryskiej ws. sku-
teczności pomocy uchwalonej w 2005 r. 

W tegorocznym raporcie szerzej niż poprzednio 
zostały opisane wydatki na pomoc udzielaną 
przez wojsko, szczególnie w Afganistanie. 
Zdaniem organizacji pozarządowych wybór woj-
ska jako podmiotu, który realizuje politykę pomo-
cową, stawia pod znakiem zapytania skuteczność 
współpracy rozwojowej, która w ogromnej mierze 
zależy od podejścia, motywacji i celów tego, kto 
jej udziela. Według twórców raportu przekazanie 
mandatu pomocowego wojsku nie służy reali-
zacji głównego celu pomocy rozwojowej, tj. przy-
spieszeniu rozwoju gospodarczego i trwałego do-
brobytu w krajach ubogich. Osobnym problemem 
jest to, że Polska wciąż zbyt mało pomocy 
kieruje do Afryki, gdzie – zgodnie z postano-
wieniami Europejskiego konsensusu ws. rozwo-
ju1 - powinna trafić połowa z dodatkowych środ-
ków, które powinny zostać przekazane na pomoc, 
aby Polska wywiązała się z obietnicy przeznacza-
nia 0,17 proc. DNB na pomoc rozwojową. Z tego 
powodu nasz kraj według stanu na koniec 2008 
r. zalega w wypłaceniu 272,5 mln zł na rzecz 
Afryki. Do 2010 r. Polska powinna przekazać 
krajom afrykańskim aż 668 mln zł. 

Organizacje pozarządowe zwracają uwagę na 
szereg problemów wymagających niezwło-
cznej korekty. Wśród nich znalazła się kwe-
stia realnego zmniejszenia ilości środków pomo-
cowych – efekt zawyżania statystyk Oficjalnej 
Pomocy Rozwojowej (na skutek nieuzasadnio-
nego wliczania do łącznej sumy wydatków Ofi- 
cjalnej Pomocy Rozwojowej świadczeń takich jak 
koszty stypendiów dla cudzoziemców, niespełnia-
jące kryteriów OECD, czy tzw. pomoc wiązana). 

WPROWADZENIE
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1. Mówi o tym art. 23 Europejskiego konsensusu ws. rozwoju, przyjętego przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i państwa członkow-
skie (w tym Polskę) w 2005 r.



Sprawia to, że kraje rozwijające się faktycznie 
znacznie mniej korzystają na polskim wspar-
ciu niż wynika to z oficjalnych danych. 

Raport wylicza wyzwania, jakie stawia przed 
Polską aktualna sytuacja na arenie międzynaro-
dowej. Aby sprostać wymogom prezydencji w Ra-
dzie UE już w 2010 r., nasz kraj musi równocze-
śnie wzmocnić swój system pomocy rozwojowej  
i przygotować się organizacyjnie i merytorycznie 
do przewodniczenia UE w licznych pracach zwią-
zanych z utrzymywaniem stosunków z krajami 
rozwijającymi się. Zmiany klimatyczne, któ-
re są powodem klęsk humanitarnych na całym 
świecie, wymagają przyjęcia przez Polskę zna- 
cznie bardziej konstruktywnej polityki niż do-
tychczasowa. Ten temat świetnie ilustruje po-
trzebę spójności działań polskiego rządu z po-
lityką rozwojową – w tej dziedzinie w zasadzie 
jeszcze wszystko jest do zrobienia. Większej uwa-
gi wymaga szczególne potraktowanie kwestii 
wsparcia dla kobiet, które jest koniecznym 

warunkiem zapewninia polityce pomocowej sku- 
teczności. Publikacja prezentuje również pozy-
tywną rolę sprawiedliwego handlu, Partner-
stwo Wschodnie oraz doświadczenia innych 
krajów Grupy Wyszehradzkiej w zakresie 
pomocy rozwojowej, które mogą być inspira-
cją dla Polski. Autorzy raportu pozytywnie oce-
nili działania MSZ w dziedzinie edukacji roz-
wojowej, w której szczególnie w ostatnich latach 
nastąpiła znaczna poprawa. 

Niniejszy raport zawiera też listę konkretnych 
rekomendacji, których realizacji domagają się 
polskie organizacje pozarządowe. Czytelnik może 
zapoznać się również z podsumowaniem stopnia 
realizacji rekomendacji z lat ubiegłych. Nie-
stety, pokazuje ono, że w dziedzinie planowania 
polskiej pomocy rząd – jak dotąd – w praktyce 
nie skorzystał z doświadczenia organizacji poza-
rządowych, zdobytego w trakcie ich kilkunasto-
letniej pracy za granicą.
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O współpracy na rzecz rozwoju w Polsce dysku-
tuje się w dość wąskim kręgu, mimo że Polska od 
2004 r. należy do grupy donatorów wspierających 
światową walkę z ubóstwem. Aby ułatwić poru-
szanie się w tej tematyce osobom stykającym się 
z nią po raz pierwszy, zebrane zostały podstawo-
we informacje na temat struktury polskiego sys-
temu pomocowego i wydatków z roku 2008. 

Oficjalna pomoc rozwojowa
Za oficjalną definicję pomocy rozwojowej uznaje 
się tę przyjętą przez Komitet Pomocy Rozwojowej 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(z ang. OECD Development Assistance Commit-
tee, OECD DAC), który jest forum głównych do-
natorów skupionych w OECD. 

Zgodnie z definicją OECD, Oficjalna Pomoc Roz-
wojowa (z ang. Official Development Assistance, 
ODA) to darowizny i pożyczki przekazane krajom 
rozwijającym się przez oficjalne instytucje rządo-
we państw donatorów lub organizacje międzyna-
rodowe, mające na celu wsparcie rozwoju gospo-
darczego i dobrobytu w tych krajach. Aby pożycz-
ka uznana została za pomoc rozwojową, musi za-
wierać element darowizny o wartości przynaj-
mniej 25 proc. 

Obok przepływów finansowych do ODA zalicza-
na jest również pomoc techniczna (z ang. Techni-
cal Assistance, TA), mająca na celu rozwój zaso-
bów ludzkich, podniesienie kwalifikacji oraz moż-

liwości technicznych i produkcyjnych krajów roz-
wijających się. Polega ona m. in. na przekazywa-
niu krajom rozwijającym się wiedzy (lub w szer-
szym sensie know-how) i doświadczeń w formie 
szkoleń, delegowania ekspertów, inicjowania ba-
dań i/lub pokrywania wynikających z tego kosz-
tów. Podkreślić należy, iż granty oraz pożyczki na 
cele militarne wyłączone są z tej kategorii. 

Całkowita wartość pomocy zagranicznej udzielo-
nej przez Polskę w roku 2008 wyniosła 900 mln 
zł. Na tę kwotę złożyły się wszystkie wydatki po-
chodzące z budżetu państwa i przekazane na 
rzecz krajów słabiej rozwiniętych, które zgodnie 
z wyżej wymienionymi standardami międzyna-
rodowymi kwalifikowane są jako ODA. 

Wstępując do Unii Europejskiej, nasz kraj przy-
jął na siebie zobowiązania międzynarodowe do-
tyczące zarówno rozmiaru zagranicznej pomocy 
rozwojowej, jak i jej jakości. W maju 2005 r. pod-
czas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków 
Zewnętrznych UE (z ang. General Affairs and 
External Relations Council, GAERC) Polska – 
podobnie jak inne nowe kraje członkowskie UE 
– zadeklarowała zwiększenie swojej pomocy dla 
krajów rozwijających się do poziomu 0,17 proc. 
DNB do 2010 r. oraz 0,33 proc. DNB do 2015 r. 
Tzw. stare kraje Unii zobowiązały się do przezna-
czania środków na ODA na ok. dwukrotnie wyż-
szym poziomie.

POLSKA POMOC ZAGRANICZNA 
– PODSTAWOWE INFORMACJE
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Mechanizm polskiej pomocy
Pomoc wielostronna i dwustronna
Polska Oficjalna Pomoc Rozwojowa składa się z 
pomocy wielostronnej (pomoc przekazywana za 
pośrednictwem instytucji międzynarodowych) i 
dwustronnej (realizowanej bezpośrednio przez 
polskie instytucje, organizacje i inne podmioty).

Zdecydowana większość środków przekazywa-
nych w ramach pomocy wielostronnej to skład-
ka Polski do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. 
Pozostała część to wpłaty na rzecz innych orga-
nizacji i funduszy międzynarodowych, takich 
jak agendy ONZ, Bank Światowy, Międzynaro-
dowy Fundusz Walutowy itp. W 2008 r. Polska 
przystąpiła również do współfinansowania Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju (z ang. Europe-

W 2006 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowało plan stopniowego zwiększania pomocy za-
granicznej udzielanej przez Polskę aż do wypełnienia podjętych zobowiązań. Według tych prognoz w 
2008 r. Polska powinna była przeznaczyć na pomoc zagraniczną 1,4 mld zł. To o 500 mln zł więcej niż 
faktycznie zostało wydane. Aby wypełnić międzynarodowe zobowiązania, Polska musiałaby przezna-
czyć na pomoc zagraniczną w 2009 r. co najmniej dwa razy tyle co w roku poprzednim. Wydaje się to 
mało prawdopodobne. Obecnie budżet polskiej pomocy pochodzi z rezerwy nr 43 w budżecie państwa i 
nie jest stałą pozycją budżetową, a to uzależnia rozmiar środków polskiej pomocy od możliwości zaist-
nienia nieprzewidzianych wydatków budżetowych i nie pozwala zagwarantować stopniowego wzrostu 
tych środków ani kontynuacji rozpoczętych inicjatyw międzynarodowych. 

an Development Fund, EDF). Dotychczas jednak 
wpłaty do budżetu EDF nie były dokonywane (ze 
względu na opóźnienia w dystrybucji środków  
z poprzedniego okresu finansowego EDF). 

Pomoc dwustronna
W założeniu pomoc dwustronna w cało-
ści powinna być koordynowana przez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych. Składają się na nią  
(i przeważają w niej) wydatki szeregu polskich mi-
nisterstw i urzędów oraz środki będące w dyspo- 
zycji MSZ. Te ostatnie wydatkowane są przede 
wszystkim w postaci dofinansowania projektów 
realizowanych przez organizacje pozarządowe  
i organy administracji publicznej (administracja 
rządowa, lokalna, ambasady, wojsko).

POLSKA OFICJALNA POMOC ROZWOJOWA (ODA)
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Kto realizuje polską pomoc?
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Działania pomocowe realizowane za pośrednic-
twem MSZ finansowane są ze środków publicz-
nych, wydzielanych corocznie w budżecie pań-
stwa w ramach rezerwy celowej. W 2008 r. re-
zerwa budżetowa na ten cel wyniosła 110 mln zł. 
Realizacja działań odbywa się z kolei w oparciu 
o roczny program polskiej pomocy zagranicznej 
udzielanej za pośrednictwem MSZ. Określa on 
wielkość środków i sektory wsparcia w poszcze-
gólnych krajach priorytetowych. Większa część 
środków pozostających w dyspozycji MSZ wy-
dawana jest na dwustronną pomoc dla krajów  
i regionów priorytetowych realizowaną w formie 
projektowej. W pierwszych miesiącach roku ogła-
szany jest zwykle konkurs ministra spraw zagra-
nicznych na realizację zadania „Pomoc zagranicz-
na”, podstawą którego jest program polskiej po-
mocy zagranicznej na dany rok. W ramach tego 
samego programu zgłaszać i realizować projekty 
pomocowe mogą organizacje pozarządowe i wyż-
sze uczelnie, a także organy administracji rzą-
dowej i jednostki samorządu terytorialnego. Po-
nadto projekty mogą być realizowane za pośred-
nictwem polskich placówek dyplomatycznych we 
współpracy z partnerami w krajach, do których 
działania są kierowane (tzw. Fundusz Małych 
Grantów). 

Ze środków będących w dyspozycji 
MSZ oprócz projektów finansowane 
są także: wpłaty na rzecz wyspecjali-
zowanych globalnych funduszy pomo-
cowych oraz instytucji wielostronnych 
tworzonych z inicjatywy np. ONZ lub 
UE, ewentualne programy o charak-
terze trójstronnym lub międzynaro-
dowym, pomoc humanitarna i żywno-
ściowa, koszty programu „Wolontariat 
Polska Pomoc”, koszty obsługi progra-
mu polskiej pomocy zagranicznej oraz 
informacja, promocja i edukacja roz-
wojowa.

W roku 2008 Polska przekazała krajom rozwija-
jącym się poprzez międzynarodowe organizacje  
i wielostronne porozumienia 699,32 mln zł (77,7 
proc.), a w ramach pomocy dwustronnej 201,14 
mln zł (22,3 proc.). 
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Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów (MF) odgrywa 
bardzo ważną rolę w dystrybucji środków 
zaliczanych do puli Oficjalnej Pomocy 
Rozwojowej. Dzieje się tak nie tylko dla-
tego, że trzyma ono pieczę nad polskim 
budżetem i ma znaczący wpływ na to, ile 
pieniędzy Polska przeznacza na pomoc  
w danym roku. Gdy przyjrzymy się kon-
kretnym kwotom, których wydanie leży  
w gestii Ministerstwa Finansów, i porów-
namy je z całością wydatków na pomoc, 
zobaczymy, jak dużą ich część stanowią 
wydatki MF. 

W ramach Oficjalnej Pomocy Rozwojowej Mini-
sterstwo Finansów jest odpowiedzialne za koor-
dynację działań związanych z: 

• udzielaniem przez Polskę państwom – bior-
com ODA kredytów rządowych w ramach po-
mocy wiązanej;

• redukcją zadłużenia wobec Polski państw bę-
dących biorcami ODA;

• dokonywaniem wpłat na rzecz międzynarodo-
wych instytucji finansowych znajdujących się 
na oficjalnej liście DAC OECD;

• przekazywaniem w ramach składki członkow-
skiej do budżetu unijnego polskiego udziału w 
finansowaniu polityki rozwojowej UE.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Działania pomocowe realizowane za pośrednic-
twem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (MNiS) dotyczą przede wszystkim rządo-
wych programów stypendialnych, administrowa-
nych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i 
Wymiany Międzynarodowej, podległe temu mini-
sterstwu. 
Spośród wszystkich dziedzin polskiej 
współpracy rozwojowej stypendia dla 
zagranicznych studentów mają naj-
dłuższą, kilkudziesięcioletnią trady-
cję. Jednak zdaniem większości orga-
nizacji pozarządowych, koszty zwią-
zane z kształceniem studentów z kra-
jów rozwijających się nie powinny być 
zaliczane do Oficjalnej Pomocy Roz-
wojowej, ponieważ nie przyczyniają 
się one bezpośrednio do zwalczania 
ubóstwa w kraju, z którego pochodzi 
student. 
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Podlegający Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Urząd do Spraw Repatria-
cji i Cudzoziemców odpowiedzialny jest za udzielenie pomocy socjalnej uchodźcom z krajów rozwija-
jących się. Koszty związane z przyjęciem uchodźców kwalifikowane są jako część polskiej Oficjalnej 
Pomocy Rozwojowej. Podobnie jednak jak w przypadku stypendiów, jest to kwestia kontrowersyjna. 
Większość organizacji uważa, że kwoty przeznaczane na ten cel nie powinny być wliczane do ODA, 
gdyż pobyt uchodźców poza granicami własnego kraju nie przyczynia się do jego rozwoju.

POMOC DWUSTRONNA – 201,14 mln zł.

POMOC WIELOSTRONNA – 699,32 mln zł.

Koordynacja polskiej pomocy

Za określanie priorytetów całej pomocy oraz ko-
ordynację działań innych resortów i urzędów od-
powiedzialne jest Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych.

Pamiętając, że dla pozostałych instytucji pomoc 
rozwojowa jest działalnością dodatkową, a często 
nawet marginalną, należy wyciągnąć oczywisty 
wniosek, że stopień koordynacji polskiej pomocy, 
a zatem również jej efektywność, zależy od możli-
wości wpływu MSZ na szereg ministerstw i urzę-
dów, aby instytucje te podejmowały decyzje zgod-
ne ze strategią polskiej pomocy. 

Jak zatem wyglądają możliwości koordynacji 
międzyresortowej? Po pierwsze, zadania koor-
dynacyjne MSZ wynikają z dokumentów, w tym 

przyjętej przez Radę Ministrów strategii z 2003 r. 
Podsekretarz stanu w MSZ pełni funkcję Krajo-
wego Koordynatora ds. Międzynarodowej Współ-
pracy Rozwojowej. Po drugie, jak wynika z doku-
mentów, istnieć powinna współpraca pomiędzy 
resortami na etapie planowania operacyjnego2. 
Po trzecie, istnieją robocze kontakty pomiędzy 
Departamentem Współpracy Rozwojowej MSZ a 
odpowiednimi osobami w innych ministerstwach. 
Po czwarte, to MSZ podejmuje ostateczną decy-
zję o zakwalifikowaniu wydatków innych urzę-
dów do polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, 
w ramach sprawozdań rocznych przesyłanych do 
OECD. W tym miejscu należy dodać, że ewen-
tualne kwestionowanie wydatków przedstawia-
nych przez inne instytucje nie wydaje się zbież-
ne z celami MSZ, ponieważ oznacza zmniejszenie 
ogólnej kwoty Oficjalnej Pomocy Rozwojowej wy-
kazywanej przez Polskę.  

2. W strategii z 2003 r. czytamy: „Priorytetowe kierunki i dziedziny polskiej współpracy rozwojowej na okresy roczne precyzowane będą w głównych 
kierunkach polskiej polityki zagranicznej na dany rok, tj. dokumencie przyjmowanym corocznie przez Radę Ministrów. Operacyjne plany roczne 
opracowywane będą przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Finansów oraz innymi resortami w ramach przy-
znawanych w ustawie budżetowej środków finansowych”.
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Należy jednak zwrócić uwagę, że nawet przy ide-
alnej współpracy pomiędzy instytucjami decyzje 
merytoryczne innych resortów i urzędów nie mu-
szą wynikać wyłącznie z założeń polskiej stra-
tegii pomocy rozwojowej, lecz z powodów mery-
torycznych znanych tym instytucjom. Na przy-
kład jest oczywiste, że decyzje o przyznaniu sta-
tusu uchodźcy nie są podejmowane na podstawie 
listy krajów priorytetowych dla polskiej pomocy 
rozwojowej, lecz wynikają ze zobowiązań Polski  
w ramach międzynarodowej ochrony uchodźców  
i odpowiednich przepisów polskiego prawa. 
Na tym przykładzie dobrze widać, jak 
mechanizm kwalifikowania wydatków 
do puli ODA nie zawsze wpływa pozy-
tywnie na stopień realizacji strategii  
i priorytetów. 

W ostatecznym rozrachunku trudno 
mieć pewność, że wszystkie wydatki, 
zaklasyfikowane jako polska Oficjalna 
Pomoc Rozwojowa, zostały świadomie 
poczynione z intencją wspierania kra-
jów – biorców pomocy w tych dziedzi-
nach, które one same określiły jako naj-
ważniejsze.

Kierunki pomocy dwustronnej
Mapa ubóstwa na świecie
Zdefiniowanymi celami polskiej pomocy rozwojo-
wej są redukcja ubóstwa, promocja zrównoważo-
nego rozwoju, wsparcie reform demokratycznych 

3. 
4. 
5.
6.

Źródło: Human Development Report 2007/20084

Na podstawie Strategii polskiej współpracy na rzecz rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 21 października 2003 r., s. 5 
Raport dostępny na stronie: http://hdr.undp.org/external/flash/hdi_map/
Human Development Report 2007/2008, dostępny na stronie: http://hdr.undp.org/external/flash/hdi_map/ 
Tamże.
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i rządów prawa, przestrzeganie praw człowieka, 
wspieranie wzrostu gospodarczego, zapobieganie 
konfliktom oraz promocja bezpieczeństwa global-
nego3.  Aby dobrze zrozumieć globalny kontekst 
tych celów, warto przyjrzeć się mapie ubóstwa na 
świecie i zdać sobie sprawę, gdzie pomoc jest naj-
bardziej potrzebna. 

Z raportu UNDP dotyczącego poziomu rozwoju 
społecznego5 na świecie wynika, że najbardziej 
potrzebującym kontynentem jest Afryka, szcze-
gólnie region subsaharyjski. W tym regionie 30-
40 proc. ludności zazwyczaj nie dożywa 40. roku 
życia, 60-70 proc. ludności nie umie ani czytać, 
ani pisać (Mali – 76 proc.), 40-50 proc. nie ma do-
stępu do wody pitnej (Etiopia – 78 proc.), 30-40 
proc. dzieci poniżej 5. roku życia jest niedożywio-
nych. Jeszcze wyższe są wskaźniki dotyczące lud-
ności żyjącej poniżej linii ubóstwa – za mniej niż 
1 dolara dziennie żyje w tych państwach około 50 
proc. mieszkańców (Nigeria – 70,8 proc.), a poni-
żej 2 dolarów średnio 85 proc. (we wspomnianej 
Nigerii 92 proc.)6.

Mimo że sytuacja w Afryce jest niewątpliwie naj-
trudniejsza, nie należy zapominać, że nawet w 
krajach, które przeżywają znaczny wzrost gospo-
darczy, skrajne ubóstwo wciąż dotyka duże gru-
py ludności. Wzrost gospodarczy rzadko rozprze-
strzenia się równomiernie w całym kraju. Toteż 
nawet wtedy, gdy – przeciętnie – stopa wzrostu 
w danym kraju jest wysoka, części jego obywateli 
może w nim nie uczestniczyć przez lata. 
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PAŃSTWA WYSOKO ROZWINIĘTE

PAŃSTWA ŚREDNIO ROZWINIĘTE

PAŃSTWA SŁABO ROZWINIĘTE
NIE KLASYFIKOWANE



Mapa polskiej pomocy w 2008 r.

Rok 2008 nie przyniósł większych zmian, jeśli 
chodzi o ulokowanie geograficzne polskiej pomo-
cy. Nadal największe środki trafiają do Europy, 
zwłaszcza Wschodniej. W 2008 r. MSZ przewi-
działo dla tego regionu w ramach pomocy dwu-
stronnej ponad 35 mln zł. Przekazano je głów-
nie Ukrainie, Białorusi i Bałkanom Zachodnim. 
Główną motywacją do takiego działania są prio-
rytety polskiej polityki zagranicznej. W przypad-
ku Ukrainy program polskiej pomocy z 2008 r. 
wyraźnie stwierdza, że „ze względu na położenie 
geopolityczne Ukraina pozostaje dla Polski waż-
nym partnerem strategicznym, od którego za-
leży utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa w 

Źródło: dane MSZ

7. Program polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2008, str.8.

całym regionie. Wydarzenia związane z «poma-
rańczową rewolucją« oraz zarysowujące się pro-
europejskie aspiracje znacznej części społeczeń-
stwa ukraińskiego powinny uzyskać wsparcie ze 
strony Polski, która ma do odegrania szczególną 
rolę w kształtowaniu relacji pomiędzy Kijowem a 
Brukselą”7. 

Daleki Wschód jest po Europie drugim regionem, 
do którego popłynęła duża część pomocy z Polski. 
Jest to jednak głównie efekt wypłaty ponad 19 
mln dolarów, dokonanej na podstawie umowy o 
udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej 
dla Chińskiej Republiki Ludowej.

0

Europa 35,73 mln USD

Podział ODA w 2008 r. ze względu na regiony

Bliski Wschód 1,88

Daleki Wschód 20,07

Ameryka Południowa 0,36

Afryka Subsaharyjska 12,31

Afryka Północna 0,25

Oceania 0,01

Azja Południowo-Środkowa 10,03

Ameryka Północna i Srodkowa 0,18

105 15 20 25 30 35 40
Źródło: dane MSZ

PO
LSKA

 PO
M

O
C

 ZA
G

RA
N

IC
ZN

A
 2008

10

0,00 - 0,09
mln USD

0,10 - 0,49
mln USD

0,50 - 0,99
mln USD

1,00 - 5,00
mln USD

1,00 - 5,00
mln USD

> 10 mln USD



Kraje priorytetowe polskiej 
pomocy zagranicznej 
w 2008 r.

Do krajów i obszarów priorytetowych MSZ za-
liczył w 2008 r. Białoruś, Ukrainę, Gruzję, 
Mołdawię, Afganistan, Tanzanię, Ango-
lę oraz Autonomię Palestyńską. Od 2008 r. 
Irak przestał być krajem priorytetowym progra-
mu polskiej pomocy zagranicznej – jak tłuma-
czono, ze względu na niebezpieczną sytuację pa-
nującą w tym kraju. Późną wiosną 2008 r. zli-
kwidowana została polska ambasada w Tanza-
nii, co znacznie utrudniło realizację będących 
w toku polskich działań pomocowych dla tego 
kraju. Co znaczące, w 2009 r. Tanzania została 
skreślona z listy krajów priorytetowych dla pol-
skiej pomocy. 

Priorytetowe kierunki i sektory wsparcia definio-
wane są przede wszystkim w rocznych progra-
mach polskiej pomocy zagranicznej, które teore-
tycznie mają być podstawą do planowania wydat-
ków pomocowych wszystkich zaangażowanych 
resortów. Priorytety pomocy formułowane są w 
programach rocznych i w wieloletnich dokumen-
tach strategicznych (dotychczas jedynym doku-
mentem strategicznym odnoszącym się do pomo-
cy rozwojowej była Strategia polskiej współpracy 
na rzecz rozwoju, przyjęta w 2003 r., gdy Polska 
nie była jeszcze członkiem UE). 

Od momentu utworzenia systemu polskiej Ofi-
cjalnej Pomocy Rozwojowej w 2004 r. lista krajów 
priorytetowych nieustannie ewoluuje, a niezależ-
nie od jej istnienia środki wydatkowane są na po-
moc innym, niepriorytetowym państwom, np. w 
2007 r. odbiorcami największej pomocy rozwojo-
wej ze strony Polski okazały się Chiny i Nikara-
gua, co wiąże się z zaliczaniem do statystyk po-
mocy nie tylko wydatków projektowych, lecz tak-
że umarzania długów i udzielania kredytów pre-
ferencyjnych w ramach pomocy wiązanej. 

W roku 2008 zaobserwować można większą 
zbieżność między listą krajów priorytetowych 
a największymi biorcami polskiej pomocy. Spo-
śród ośmiu krajów priorytetowych sześć znala-
zło się w pierwszej dziesiątce. Są to Białoruś, 
Ukraina, Angola, Gruzja, Mołdawia oraz Afga-
nistan.

Lista krajów priorytetowych 
w latach 2004-2008

6 krajów priorytetowych w 2004 r.:
Afganistan, Angola, Gruzja, Irak, Mołdowa 
i Wietnam (do 2006)

7 krajów priorytetowych w 2005 r.: 
(dodano Autonomię Palestyńską)
Autonomia Palestyńska (od 2005), 
Afganistan, Angola, Gruzja, Irak, Mołdowa i Wietnam 
(do 2006)

9 krajów priorytetowych w 2006 r.: 
(dodano Białoruś i Ukrainę)
Autonomia Palestyńska (od 2005), 
Afganistan, Angola, Białoruś (od 2006),  
Gruzja, Irak, Mołdowa, Ukraina (od 2006) 
i Wietnam (do 2006)

9 krajów priorytetowych w 2007 r.:
(usunięto Wietnam, dodano Tanzanię)
Autonomia Palestyńska (od 2005), 
Afganistan, Angola, Białoruś (od 2006), 
Gruzja, Irak, Mołdowa, Tanzania (od 2007), 
Ukraina (od 2006)

8 krajów priorytetowych w 2008 r.: 
(usunięto Irak)
Autonomia Palestyńska (od 2005), 
Afganistan, Angola, Białoruś (od 2006), 
Gruzja, Mołdowa, Tanzania (od 2007), 
Ukraina (od 2006)

7 krajów priorytetowych w 2009 r.: 
Autonomia Palestyńska, Afganistan, Angola, Białoruś, 
Gruzja, Mołdowa, Ukraina
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1. CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

2. BIAŁORUŚ (kraj priorytetowy)

3. UKRAINA (kraj priorytetowy)

4. ANGOLA (kraj priorytetowy)

7. GRUZJA (kraj priorytetowy)

8. MOŁDAWIA (kraj priorytetowy)

9. AFGANISTAN (kraj priorytetowy)

14. AUTONOMIA PALESTYŃSKA (kraj priorytetowy)

23. TANZANIA (kraj priorytetowy)

5. CZARNOGÓRA

6. KIRGISTAN

10. SUDAN

8 10 12 14 1816 200 2 4 6 mln USD

Źródło: dane MSZ

Lista krajów, do których trafiło najwięcej polskiej pomocy 
dwustronnej w 2008 r., w odniesieniu do krajów 

nazywanych priorytetowymi dla polskiej pomocy

Należy też podkreślić, że w praktyce lista krajów priorytetowych dotyczy wyłącznie pomocy 
udzielanej za pośrednictwem MSZ. W 2008 r. pomoc ta stanowiła ok. 55 proc. całej polskiej 
pomocy dwustronnej. Wynika z tego, że ponad połowa polskiej bilateralnej Oficjalnej Pomocy 
Rozwojowej nie jest objęta priorytetyzacją. Nie jest zatem możliwa regularna ocena realiza-
cji priorytetów, gdyż dla większości polskiej dwustronnej ODA po prostu nie są one ustalane.
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SKUTECZNOŚĆ POLSKIEJ POMOCY

ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW POLSKIEJ POMOCY

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
polska pomoc stanęła przed tak podstawowy-
mi wyzwaniami, jak konieczność widocznego 
zwiększenia wartości pomocy i budowa wła-
snego systemu pomocowego. W momencie po-
wstawania tego raportu mija ponad pięć lat 
od uzyskania przez nasz kraj członkostwa w 
UE. W ciągu tych lat przedstawiciele Polski 
uczestniczyli w międzynarodowych pracach 
na rzecz podwyższania skuteczności pomocy 
i mieli wiele możliwości stworzenia systemu 
pomocowego, który zapewniłby naszemu kra-
jowi pozycję wiarygodnego partnera dla in-
nych donatorów i partnerów z krajów rozwi-
jających się. 

Chociaż rozpoczynanie programu realizacji 
wspomnianych wyzwań od poziomu niemal 
zerowego niewątpliwie wymagało wielu wy-
siłków, atutem Polski była możliwość swo-
bodnego tworzenia skutecznej polityki roz-
wojowej od podstaw. Pięć lat temu w Polsce, 
inaczej niż w krajach doświadczonych dona-
torów, nie było potrzeby reformowania skost-
niałych instytucji (ponieważ takich nie było) 
czy zmieniania tradycyjnych form wsparcia 
dla krajów rozwijających się w imię skutecz-
niejszej pomocy. Wystarczyło korzystać z do-
świadczeń innych donatorów, słuchać głosu 
krajów rozwijających się i stworzyć taki sys-
tem pomocowy, który od razu funkcjonował-
by zgodnie z najnowszymi standardami efek-
tywności. 

Jak wynika z poniższej analizy, te pięć lat zo-
stało w dużej mierze zmarnowane. Odpowie-
dzialni za ten stan rzeczy są przede wszyst-
kim decydenci. Wynikiem braku woli poli-
tycznej zarówno ze strony kolejnych rządów, 
jak i partii opozycyjnych, było stopniowe dry-
fowanie polskiej pomocy w nieustalonym kie-
runku. Postępy zanotowano przede wszyst-
kim tam, gdzie Polska musiała się wywią-
zać ze zobowiązań międzynarodowych (np. w 
kwestii zwiększania wpłat na pomoc rozwo-
jową do budżetu ogólnego UE) lub gdzie słu-
żyło to promocji naszego kraju na zewnątrz 
(np. profesjonalna promocja polskiej pomo-
cy poza granicami kraju). Jednak w dziedzi-
nie skuteczności pomocy, tj. racjonalnego wy-
datkowania funduszy budżetowych zgodnie z 

ich przeznaczeniem, polska pomoc wciąż jest  
w powijakach. 

W większości dziedzin efektywności pomocy 
– począwszy od pięciu zasad Deklaracji pary-
skiej ws. skuteczności pomocy i Europejskie-
go konsensusu ws. rozwoju – polska pomoc 
albo osiąga rażąco niskie wyniki, albo znaj-
duje się całkowicie na marginesie międzyna-
rodowej debaty o skuteczności pomocy. Bra-
kuje ponadto kluczowych informacji, pozwa-
lających chociażby sklasyfikować i ocenić ja-
kość polskiej pomocy rozwojowej. 

Jest to skutek braku woli wśród polityków, 
aby dać podmiotom wdrażającym pomoc peł-
ne poparcie dla programowania i implemen-
tacji nastawionej na rzeczywiste wyniki. Na-
tomiast konsekwencje tej sytuacji ponoszą 
najmniej odpowiedzialni za zaistniały stan 
rzeczy: biorcy pomocy – ubodzy ludzie w kra-
jach rozwijających się. Zapewne nie tego od 
naszych decydentów oczekuje 84 proc. Pola-
ków, którzy uważają, że nasz kraj powinien 
udzielać wsparcia krajom biedniejszym8.

Wysokość pomocy

Wstępując do Unii Europejskiej, Polska zo-
bowiązała się uczestniczyć w unijnej polityce 
rozwojowej, tzn. nie tylko dokonywać wpłat 
do budżetu Komisji Europejskiej i odprowa-
dzać składki do Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EDF), lecz także tworzyć własną 
politykę współpracy i przekazywania dwu-
stronnej ODA. W 2005 r. 25 krajów człon-
kowskich UE, w tym Polska, przyjęło na sie-
bie zobowiązania dotyczące wielkości pomocy 
i jej jakości9. Zgodnie z deklaracjami w kra-
ju i na forum międzynarodowym wartość pol-
skiej pomocy rozwojowej powinna systema-
tycznie rosnąć, aby w 2010 r. osiągnąć po-
ziom 0,17 proc. DNB – według prognoz Mini-
sterstwa Finansów, 2,3 mld zł. Wywiązanie 
się przez wszystkie kraje UE z obietnic doty-
czących wielkości pomocy uznane zostało za 
niezbędne dla osiągnięcia przez kraje part-
nerskie Milenijnych Celów Rozwoju (MCR). 

8. 
9. 

Badanie TNS OBOP pt. „Polacy o pomocy rozwojowej”, przeprowadzone w grudniu 2008 r. na zlecenie Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ.
Por. Europejski konsensus ws. rozwoju, pełny tekst:   http://ec.europa.eu/development/How/iqsg/docs/files/eu_consensus.pdf PO
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Na rok przed upływem terminu wywiązania 
się przez Polskę z oficjalnie przyjętych zało-
żeń warto zastanowić się, na ile polska ODA 
rzeczywiście przyczynia się do prowadzonej 
w ramach UE współpracy na rzecz rozwoju, 
jak również wskazać obszary, gdzie mogła-
by odegrać dużo większą rolę. Jest to szcze-
gólnie ważne w kontekście obecnego kryzy-
su finansowego, najbardziej odczuwanego 
w krajach i tak już najuboższych. Dla przy-
kładu, wydatki państwowe w Tanzanii – do 
2008 r. kraju priorytetowym polskiej pomo-
cy – aż w 40 proc. zależne są od środków po-
mocowych10. Podobnie 3/4 budżetu afgańskie-
go pochodzi ze środków pomocy międzynaro-
dowej. Wywiązanie się z przyjętych zobowią-
zań ma więc kluczowe znaczenie nie tylko dla 
wiarygodności naszego państwa wobec wła-
snych obywateli i społeczności międzynarodo-
wej, ale przede wszystkim dla realnej popra-

Mało realistyczne wydaje się zwiększenie przez 
Polskę w 2009 r. nakładów na ODA do 0,14 proc. 
DNB – istotne, jeśli nasz kraj chce trzymać się 
wytyczonego planu dochodzenia do poziomu 0,33 
proc. w roku 2015. Ponadto, pomimo zaleceń 
Rady Unii Europejskiej z listopada 2008 r., poza 
zacytowanymi powyżej danymi liczbowymi MSZ 
nie posiada strategii oraz szczegółowego harmo-
nogramu osiągania wzrostu środków na polską 
ODA do 2015 r. Jako przyczynę takiego stanu 
rzeczy Polska podaje brak ustawy ramowej o po-

Według założeń MSZ12, polska ODA powinna w 
2008 r. wzrosnąć do 1,4 mld zł, a w 2010 r. do 2,3 
mld zł. Natomiast faktycznie w 2008 r. na pomoc 
rozwojową Polska przeznaczyła łącznie 900 mln 
zł13, czyli 0,08 proc. dochodu narodowego brut-
to (DNB). Kwota udzielonej pomocy jest więc o 
0,04 punktu procentowego DNB niższa od pla-
nowanej. Po raz pierwszy od 2005 r. wartość pol-
skiej ODA zmalała w porównaniu z rokiem po-
przednim14. Oznacza to, że w 2008 r. Polska wy-
dała łącznie prawie 10 proc. mniej środków niż 
rok wcześniej.  

wy warunków życia milionów mieszkańców 
krajów rozwijających się i złagodzenia dotkli-
wie przez nich odczuwanych skutków kryzy-
su finansowego11.

mocy zagranicznej, której niemożność wprowa-
dzenia w życie obserwujemy już od kilku lat. 

Duży spadek wartości ODA w 2008 r. spowodo-
wany był przede wszystkim drastycznym – o po-
nad 50 proc. – spadkiem pomocy dwustronnej: w 
2008 r. wyniosła ona 201 mln zł, tj. aż o 230 mln 
zł mniej niż rok wcześniej. Powodem tego było 
przede wszystkim znaczące obniżenie wydatków 
innych ministerstw i urzędów, a zwłaszcza Mi-
nisterstwa Finansów, które dysponowało zwykle 

0

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010

razem ODA faktyczna
zobowiązania dot. wysokości ODA

1000

1500

2000

2500

663

663

922

1000

900

1400

1800

2300

1005

1200

Polska oficjalna pomoc rozwojowa - zobowiązania a stan faktyczny

m
ln

 zł
ot

yc
h

10.
11.

12.
13.

14.

Por. IMF, Raising domestic revenues, Development and Finance, September 2008 
Zgodnie z Programem polskiej pomocy zagranicznej udzielnej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2008, walka z ubóstwem na świecie, wsparcie 
demokracji oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego to najważniejsze cele przekazywanej przez Polskę pomocy.
Źródło: http://www.polskapomoc.gov.pl/Pomoc,w,liczbach,15.html
Suma w dolarach amerykańskich wynosi 373 750 000. Suma w złotych jest liczona według średniego kursu rocznego: 1 dol. = 2,4092 zł, wska-
zanego przez DWR MSZ. 
W 2007 r. polska pomoc przekroczyła miliard złotych, co stanowiło 0,09 proc. DNB. 
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in. wsparcia budżetowego17;
• włączenie się we wspólne z innymi donatora-

mi procesy programowania i analizy potrzeb, 
a nawet we wspólny monitoring i ewaluację. 

Autorzy niniejszego raportu są świadomi prze-
szkód, związanych z brakiem odpowiedniej ustawy 
regulującej przekazywanie polskiej ODA w sposób 
programowy. Z drugiej strony, wsparcie budżeto-
we zostało wymienione wśród metod udzielania po-
mocy za pośrednictwem MSZ w „Programie pomocy 
zagranicznej na 2008 rok”. Oznacza to, że chociażby 
częściowe wdrożenie nowych instrumentów pomo-
cowych – do czego Polska zobowiązała się w 2005 
r. w Deklaracji paryskiej nt. skuteczności pomocy – 
jest w obecnych warunkach możliwe. Każdy kolejny 
rok zwłoki z uchwaleniem ustawy o pomocy kosztu-
je kraje partnerskie miliony nieprzeznaczonych na 
walkę z ubóstwem złotych. Co więcej, do dnia roz-
poczęcia tworzenia tego raportu autorzy nie zostali 
poinformowani o jakimkolwiek znaczącym postępie 
prac nad ustawą. Przypominamy więc, że zgodnie z 
deklaracjami z 2005 r. Polska powinna przekazać 
krajom partnerskim 4,263 mld zł18 do 2008 r. W la-
tach 2005-2008 przekazano tylko 3,490 mld zł – to 
jest o 773 mln zł mniej, niż obiecano.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

Na podst. Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielnej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2008.   
Podejście sektorowe to strategia koncentrowania ODA na jednym lub kilku sektorach, zgodnie ze zgłoszonymi przez kraj partnerski potrzebami 
określonymi w strategii rozwoju danego sektora.
Wsparcie budżetowe to przekazywanie funduszy bezpośrednio do budżetów krajów partnerskich w celu wsparcia wysiłków walki z ubóstwem.
Za rok 2005 przyjęto wartość rzeczywiście przekazanej ODA, to jest 663 mln zł. Planowane wsparcie w latach 2006-2008 przyjęto na podst.: 
http://www.polskapomoc.gov.pl/Pomoc,w,liczbach,15.html 
Strona główna badania CDI: http://www.cgdev.org/section/initiatives/_active/cdi/
Opis metodologii badania dot. pomocy: http://www.cgdev.org/doc/2008/Aid_2008.pdf
Dane na podstawie: From Monterrey to Doha and beyond - EU progress on financing for development and MDGs - Questionnaire for 2009 Report.

największymi kwotami wydatkowanymi w ra-
mach finansowej pomocy dwustronnej (głównie 
na preferencyjne kredyty rządowe w ramach po-
mocy wiązanej i redukcję zadłużenia). W konse-
kwencji w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych w 2008 r. znalazła się największa jak do 
tej pory kwota 110 mln zł15 stanowiąca prawie 55 
proc. całej puli dwustronnej polskiej ODA. 

Coraz większy udział środków będących w dys-
pozycji MSZ (jako organu koordynującego działa-
nia i wydatki pomocowe innych resortów i urzę-
dów) w ramach polskiej pomocy dwustronnej jest 
pozytywną tendencją, pośrednio wynikającą także 
z zastosowania się MSZ do rekomendacji zawar-
tych w ubiegłorocznym niezależnym raporcie gru-
py monitoringowej działającej przy Grupie Zagra-
nica. Większy udział środków zarządzanych przez 
MSZ nie jest jednak najistotniejszy. Wzmocnie-
nie koordynacyjnej roli MSZ powinno iść w parze z 
systematycznym zwiększaniem wolumenu pomo-
cy dwustronnej, przede wszystkim poprzez wpro-
wadzenie nowych instrumentów budowania kom-
petencji krajów biorców polskiej ODA. Proponowa-
ne instrumenty to: 
• wdrażanie elementów podejścia sektorowego16 

w bliskiej współpracy z innymi donatorami 
obecnymi w krajach partnerskich; 

• wprowadzenie pomocy programowej, w tym m. 

Istnieje wiele podejść, kryteriów i narzędzi stosowanych 
do badania jakości polityki rozwojowej. Analizie można 
poddać na przykład realizację zobowiązań dotyczących 
skuteczności – Deklaracja paryska nt. skuteczności pomo-
cy zawiera 12 wskaźników takiej skuteczności, a Program 
działań z Akry 48 nowych lub powtórnych zobowiązań. 
Innym przykładem może być metodologia przyjęta przez 
Center for Global Development w ramach badania Com-
mitment to Development Index (CDI)19 w części dotyczącej 
pomocy20, która w badaniu skuteczności pomocy uwzględ-
nia takie wskaźniki, jak m. in. jej selektywność, rozprze-
strzenienie i fragmentację.

Jednakże w analizie skuteczności polskiej pomocy napo-
tykamy na fundamentalne przeszkody uniemożliwiające 
przeprowadzenie kompletnego badania w oparciu o uzna-
ne międzynarodowo metodologie – wiele danych jest nie-
dostępnych (np. wyniki ewaluacji kolejnych programów 
rocznych polskiej pomocy), a szereg wskaźników ma war-
tość zerową (np. Polska nie uczestniczy w procesie wspól-
nego z innymi donatorami programowania pomocy; w 
2008 r. Polska nie podjęła żadnych działań mających na 
celu odwiązanie pomocy i nie przewiduje takich działań w 
przyszłości21).
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Pomimo tych ograniczeń, organizacje pozarządo-
we uczestniczące w tworzeniu tego raportu posta-
nowiły podjąć próbę analizy skuteczności polskiej 
pomocy. Mając świadomość niekompletności da-
nych, zdecydowaliśmy się na analizę, ponieważ 
uważamy, że pierwszym krokiem do podwyższe-
nia jakości pomocy jest ustalenie stanu faktycz-
nego. Niniejsza analiza nie rości sobie praw do 
definitywnej i naukowej oceny skuteczności pol-
skiej pomocy, lecz jest  krokiem organizacji po-
zarządowych w tym kierunku. Stanowi jednocze-
śnie zaproszenie dla zainteresowanych podmio-
tów – szczególnie MSZ, instytucji i organizacji re-
alizujących projekty oraz mediów – do podjęcia 
współpracy w badaniu i ewaluacji polskiej polity-
ki rozwojowej. Mamy również nadzieję, że wywo-
ła ona debatę z udziałem podmiotów zaintereso-
wanych racjonalizacją wydatkowania pieniędzy 
podatników: parlamentarzystów i społeczeństwa 
polskiego, a także władz i społeczeństw w krajach 
korzystających z polskiej pomocy.

Milenijne Cele Rozwoju 
w polskiej pomocy

MSZ przyznaje, że to kraje Afryki w najwięk-
szym stopniu zmagają się z ubóstwem i wy-
zwaniami własnego rozwoju społeczno-gospo-
darczego22. W planach rocznych i innych doku-
mentach polskiej pomocy znajdują się wyraź-
ne postulaty dotyczące zmniejszenia ubóstwa 
jako priorytetowego – obok wsparcia demo-
kracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego 
– celu polskiej pomocy zagranicznej. Według 
tych samych dokumentów polska pomoc przy-
czyniać się ma do realizacji Milenijnych Celów 
Rozwoju (MCR) we wszystkich krajach korzy-
stających z polskiej ODA. 

Afryka oraz redukcja ubóstwa dominują w 
ostatnich raportów rocznych o współpracy na 
rzecz rozwoju publikowanych przez MSZ. De-
klaracjom i kolorowym zdjęciom nie towarzy-
szą jednak konkretne decyzje dotyczące aloka-
cji środków dla krajów Afryki w ramach pol-
skiej pomocy dwustronnej, jak również stra-
tegicznych sektorów wsparcia dla poszczegól-
nych krajów priorytetowych zdefiniowanych w 
programie rocznym na 2008 r.  

Taka koncentracja sektorowa polskiej pomocy 
wynika z położenia geograficznego krajów prio-
rytetowych. W krajach takich jak Białoruś czy 
Ukraina Polska koncentruje się przede wszyst-
kim na wsparciu demokracji i dobrego rządze-
nia, co przyczynia się do osiągnięcia ósmego 
MCR – stworzenia globalnego partnerskiego 
porozumienia na rzecz rozwoju. Większe i bez-
pośrednie skupienie się na redukcji ubóstwa, 
a więc na realizacji siedmiu pierwszych MCR, 
pozwoliłoby jednak Polsce wywiązać się ze zo-
bowiązań, których podjęła się w rządowej Stra-
tegii polskiej współpracy na rzecz rozwoju z 
2003 r., programach rocznych oraz wielu doku-
mentach międzynarodowych. Adresatami tego 
rodzaju wsparcia powinny być przede wszyst-
kim kraje najmniej rozwinięte, głównie z rejo-
nu Afryki Subsaharyjskiej oraz Azji Południo-
wo-Wschodniej.

22. W raporcie rocznym MSZ DWR za 2007 r. możemy przeczytać: „Na początku XXI wieku wielkim wyzwaniem dla ludzkości pozostaje walka z 
ubóstwem. Prawie 3 mld ludzi żyje za mniej niż dwa dolary dziennie (...) Kontynentem wymagającym największego wsparcia ze strony krajów 
rozwiniętych jest w dalszym ciągu Afryka”.

Obecny system wdrażania oraz brak mechani-
zmu ewaluacji polskiej pomocy nie pozwalają 
na chociażby przybliżone badanie wkładu Pol-
ski w międzynarodowe wysiłki na rzecz realiza-
cji MCR. Są one najpoważniej traktowane w od-
niesieniu do trzech krajów priorytetowych pol-
skiej pomocy: Afganistanu, Autonomii Palestyń-
skieji Tanzanii. Wspierane tam są najbardziej 
podstawowe potrzeby mieszkańców (z ang. ba-
sic essential services), tzn. dostęp do edukacji 
(Afganistan, Autonomia Palestyńska, Tanza-
nia), ochrona zdrowia (Afganistan, Autonomia 
Palestyńska, Tanzania, także Angola) oraz do-
stęp do wody pitnej i higieny (Afganistan, Auto-
nomia Palestyńska, Tanzania). Ogólna deklara-
cja zgodności polskiej pomocy z MCR znajduje się 
także w planie wsparcia dla Afryki i Bliskiego 
Wschodu (według programu rocznego – 9 mln zł 
przeznaczono głównie na cywilne działania pol-
skiego kontyngentu biorącego udział w operacji 
EUFOR w Czadzie). Brakuje jednak informacji 
o konkretnych sektorach wsparcia oraz sumach, 
które przekazane zostaną poszczególnym krajom 
w wyżej wymienionych regionach. 

PO
LSKA

 PO
M

O
C

 ZA
G

RA
N

IC
ZN

A
 2008

16



Dług Polski wobec Afryki

W 2005 r. Komisja Europejska, Parlament Eu-
ropejski i państwa członkowskie Unii Europej-
skiej przyjęły Europejski konsensus ws. rozwo-
ju23 – pierwszy w historii wspólny dokument 
określający politykę pomocy rozwojowej UE.  
W jego ramach przyjęto harmonogram wydat-
ków na ODA dla poszczególnych państw człon-
kowskich. Dodatkowo w artykule 23. Konsen-
susu zawarta została deklaracja, że „co naj-
mniej połowa zwiększonej w ten sposób pomocy 
przeznaczona będzie dla Afryki”. Oznacza to, że 
również Polska zobowiązała się, że co naj-
mniej 50 proc. dodatkowych środków na 
pomoc przekazywanych w wyniku przy-
jęcia nowych zobowiązań skierowane bę-
dzie do państw afrykańskich. Polska nie 
wywiązuje się z tego, mimo iż 52 proc. Polaków 

i Polek uważa, że nasz kraj powinien w pierw-
szej kolejności pomagać właśnie Afryce24. 

Polska pomoc dla Afryki Subsaharyjskiej  
w 2008 r. wyniosła 29,66 mln zł, z czego po-
nad połowę (16,07 mln zł) stanowiła między-
rządowa umowa kredytowa dla Angoli udzie-
lona w ramach pomocy wiązanej. Pamiętając o 
zastrzeżeniach związanych z efektywnością po-
mocy wiązanej i z motywacją do jej udzielania25, 
możemy przyjąć, że polska ODA dla krajów 
Afryki Subsaharyjskiej stanowiła w 2008 
r. prawie 15 proc. całej pomocy dwustron-
nej. Choć jest to prawie trzykrotnie więcej niż 
w roku poprzednim, wartość dwustronnej ODA 
w 2008 r. znacząco spadła. Stąd też wyjątko-
wo duży i niestety przypadkowy udział państw 
afrykańskich w wolumenie polskiej pomocy 
dwustronnej w 2008 r. 

To, jak skromne są kwoty przekazywane państwom Afryki Subsaharyjskiej, widać bardzo wyraźnie na 
przykładzie ODA z lat 2006-2008. Przyjmując 2005 r. za pierwszy pełny rok udzielania pomocy w ramach 
UE, posługując się planowanymi wielkościami wzrostu ODA do 2010 r., wniesionymi oraz planowanymi 
składkami do budżetu UE26 oraz przyjmując szacunkowe prognozy wzrostu kontrybucji do budżetu orga-
nizacji międzynarodowych27, możemy oszacować, ile Polska jest winna krajom Afryki. Połowa zade-
klarowanych dodatkowych środków na pomoc to odpowiednio: ok. 272,5 mln zł do 2008 r. i ok. 668,25 mln 
zł do 2010 r. Tymczasem od 2005 r. kraje afrykańskie otrzymały od Polski pomoc rozwojową o wartości 32 
mln zł28, czyli niecałe 12 proc. sumy, którą powinny otrzymać. Oznacza to, że na koniec 2008 r. dług Pol-
ski wobec Afryki wynosił ok. 240 mln zł. Zakładając, że Polska będzie zwiększać pomoc zgodnie z har-
monogramem, do 2010 r. nasz kraj powinien przekazać Afryce jeszcze 636 mln zł. 
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23.
24.
25.
26.

27.

28.

Pełny tekst: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/eu_consensus_en.pdf
Badanie TNS OBOP: Polacy o pomocy rozwojowej, grudzień 2008 r.
Zagadnienie to bardziej szczegółowo opisane jest w części pt. „Wiązanie polskiej pomocy”. 
Wysokość polskiej składki do budżetu UE to: 2006 – 506 mln zł; 2007 – 549 mln zł; 2008 – 660 mln zł. Dane na podst: http://www.polskapomoc.gov.pl/
Pomoc,w,liczbach,15.html; DAC Questionnaire On Aid Flows From Non-DAC Donors, 2007 edition; DAC Questionnaire On Aid Flows From Non-DAC 
Donors, 2008 edition; DAC Questionnaire On Aid Flows From Non-DAC Donors, 2009 edition. Planowa składka do budżetu UE to: 2009 – 664 mln zł, 
2010 - 757 mln zł. Dane na podst. odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, MSZ DWR, 09.07.2009 r.
Wysokość polskiej składki do instytucji międzynarodowych to: 2006 – 48 mln zł; 2007 – 24 mln zł, ; 2008 – 38 mln zł (źródła jw.) Na potrzeby ww. obli-
czenia przyjęto, że składka ta będzie systematycznie rosnąć, i obrano następujące wartości: 2009 – 45 mln zł, 2010 – 50 mln zł.
Kwota ta nie uwzględnia kwoty umorzenia długu dla Angoli w 2006 r. w wysokości 285,2 mln zł. Zdaniem polskich i międzynarodowych organizacji po-
zarządowych, umorzenia długów nie powinny być wliczane do wolumenu ODA, gdyż faktycznie nie oznaczają one żadnych nowych środków na walkę z 
ubóstwem dla krajów – biorców pomocy. PO
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Prof. Jeffrey Sachs, jeden z największych autory-
tetów w dziedzinie polityki rozwojowej na świe-
cie, wyliczył, że aby móc zrealizować siódmy 
MCR, tj. zmniejszyć o połowę liczbę ludzi pozba-
wionych stałego dostępu do wody pitnej i sani-
tariatów29, Tanzania potrzebuje co roku wspar-
cia o wartości ok. 1,5 dolara na mieszkańca. Wy-
wiązując się ze swoich zobowiązań doty-
czących wzrostu pomocy dla Afryki, Polska 
mogła i wciąż jeszcze ma szansę w całości 
sfinansować realizację choćby tego jedne-
go MCR w Tanzanii30. Rekomendacja ta wyda-
je się tym bardziej uzasadniona, że Tanzania do 
2008 r. była krajem priorytetowym polskiej po-
mocy, a zapewnienie mieszkańcom kraju, do któ-
rego kierowana jest pomoc, dostępu do wody pit-
nej to jeden z czterech priorytetowych sektorów 
polskiego wsparcia. Tego rodzaju działania wy-
magają podejścia strategicznego i wprowadzenia 
kompleksowej pomocy programowej, np. wspar-
cia budżetowego. Decyzje w tej sprawie zależą 
jednak od politycznej woli decydentów, której w 
naszym kraju wyraźnie brakuje.

Tanzania, po dwóch latach obecności na liście 
krajów priorytetowych polskiej pomocy, została 
w 2009 r. z niej skreślona. Oznacza to, że jedy-
nym krajem afrykańskim na liście pozostała An-
gola, dla której co roku rezerwuje się zaledwie ok. 
1 mln zł w ramach środków zarządzanych przez 
MSZ. Dodatkowo „Program polskiej pomocy za-
granicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP 
w roku 2009” rezerwuje wsparcie dla całego kon-
tynentu afrykańskiego w wysokości 5,85 mln zł. 
Zbiorcze podejście do państw Afryki – bez okre-
ślania poszczególnych krajów partnerskich – 
jeszcze bardziej oddala Polskę od strategicznego 
planowania ODA dla tego kontynentu, wzmacnia 
fragmentaryzację pomocy, praktycznie uniemoż-
liwia zbadanie jej rezultatów, osłabia jej widocz-
ność i jest istotną przeszkodą w zwiększaniu puli 
pomocy dwustronnej.

MSZ zadeklarowało31, że polska strategia zwięk-
szenia pomocy dla Afryki opierać się będzie na 
przekazywaniu dwustronnej ODA o wartości 2-3 
mln euro (głównie w formie projektów organiza-
cji pozarządowych i małych grantów ambasad) 

oraz kontrybucji do Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EDF)32. Jednak to zdecydowanie zbyt 
mało, aby osiągnąć zadeklarowaną wysokość po-
mocy dla Afryki. Zwracamy uwagę, że wpłaty do 
EDF Polska będzie odprowadzać dopiero w 2011 
r., podczas gdy rząd naszego kraju zobowiązał się 
zwiększyć wartość ODA do poziomu 0,17 proc. 
DNB (ok. 2,3 mld zł) do 2010 r. W praktyce ozna-
cza to, że kraje najuboższe dostaną od Polski tyl-
ko znikomą część zadeklarowanych (szacunko-
wo) 649 mln zł, które mogłyby być dobrze wyko-
rzystane na walkę z ubóstwem np. w Tanzanii. 

Przykład braku skuteczności: 
brak harmonizacji

Polska oficjalnie deklaruje uczestnictwo w mię-
dzynarodowej debacie mającej na celu podwyż-
szenie skuteczności pomocy. Coroczne raporty 
MSZ pokazują wielkość i różnorodność działań fi-
nansowanych jako Oficjalna Pomoc Rozwojowa. 

Jednak po bliższym przyjrzeniu się kolejnym 
aspektom skuteczności pomocy okazuje się, że 
Polska nie czyni postępów w dziedzinach uzna-
wanych przez wspólnotę donatorów i krajów 
partnerskich za najważniejsze. Chodzi tu przede 
wszystkich o pięć zasad Deklaracji paryskiej ws. 
skuteczności pomocy z 2005 r. (własność, dosto-
sowanie, harmonizacja, zarządzanie na rzecz re-
zultatów rozwojowych i wzajemna odpowiedzial-
ność) oraz dalsze obszary wymagające szybkiej 
poprawy, określone w Programie działań z Akry 
z 2008 r. (wzmocnienie własności krajów partner-
skich w odniesieniu do własnego rozwoju, stwo-
rzenie bardziej partnerskiej współpracy, zwięk-
szenie przejrzystości i przewidywalności pomocy). 

Dobrym przykładem jest zasada harmonizacji, 
która stosowana jest w polskiej pomocy w stop-
niu minimalnym. Tymczasem osiągnięcie przez 
donatorów trzech wskaźników harmonizacji wy-
mienionych w Deklaracji paryskiej ma przyczy-
nić się do redukcji kosztów udzielania pomocy 
– zarówno po stronie biorców, jak i donatorów. 
Chociaż pośród dawców wskaźniki33 są dalekie 

29.

30.
31.
32.

33.

Por. Jeffrey. D. Sachs, Ending Africa’s Poverty Trap, Colombia University and UN Millenium Project 2004. Pełny tekst: http://www.unmillen-
niumproject.org/documents/BPEAEndingAfricasPovertyTrapFINAL.pdf, wyliczenia ze stron 158-167.
Dla populacji 41,04 mln Tanzańczyków kosztowałoby to nas ok. 224,7 mln zł. Obliczenia własne wg. kursu z 2004 r. (1dol. = 3,65 zł).
Dane pochodzą z Kwestionariusza Monterrey wypełnionego przez MSZ w lutym 2009 r. i przesłanego Komisji Europejskiej. 
Źródło: From Monterrey to Doha and beyond - EU progress on financing for development and MDGs - Questionnaire for 2009 Report, udostęp-
niony na podst. wniosku o informację publiczną. 
Wskaźniki dla donatorów są następujące: 66 proc. przepływów pomocowych powinno być dostarczonych w ramach pomocy programowej, 40 proc. 
misji donatorów ma być przeprowadzonych wspólnie z innymi donatorami, 66 proc. pracy analitycznej powinno być przeprowadzone wspólnie.
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od celów wyznaczonych na 2010 r., to i tak ja-
kość polskiej pomocy w tym aspekcie rażąco od-
staje od standardów międzynarodowych, np. do-
natorzy wciąż udzielają tylko 47, a nie – jak po-
winni – 66 proc. wsparcia w ramach pomocy pro-
gramowej34. Nie istnieją żadne publicznie dostęp-
ne dokumenty, które wskazywałyby, że ten sam 
współczynnik w przypadku polskiej pomocy jest 
większy od zera.  

Pozornie harmonizacja polskiej pomocy wygląda 
bardzo pozytywnie w kwestii ograniczania licz-
by krajów, którym udziela się pomocy, i sektorów 
wsparcia w tych krajach. W 2008 r. Polska miała 
osiem krajów priorytetowych, co jest bardzo do-
brym wynikiem na tle innych donatorów, których 
pomoc nierzadko rozbita jest na kilkadziesiąt 
krajów. Podobnie liczba sektorów wsparcia jest w 
większości krajów niezbyt duża, choć szczególnie 
w przypadku Ukrainy i Białorusi znacznie prze-
wyższa liczbę uznaną za optymalną. 

Jednakże po wnikliwej analizie okazuje się, że 
ograniczenie liczby krajów, którym udziela się 
wsparcia, jest iluzoryczne. Po pierwsze, pol-
skie przepływy pomocowe nie pokrywają 
się z oficjalną listą krajów priorytetowych. 
Na przykład zarówno w 2007, jak i w 2008 r. na 
liście największych biorców polskiej pomocy figu-
rują Chiny, które nigdy nie były krajem priory-
tetowym. To samo dotyczy szeregu krajów, które 
otrzymały wsparcie z naszego kraju poprzez inne 
niż MSZ ministerstwa. Dlatego liczba krajów, 
którym Polska pomaga, jest o wiele większa niż 
zadeklarowana oficjalnie. Co prawda w 2008 r. 
wraz ze zmniejszeniem pomocy finansowej udzie-
lanej przez Ministerstwo Finansów tymczasowo 
ograniczono ten problem, jednak w tym samym 
roku Polska podpisała umowę kredytową z rzą-
dem Wietnamu, co oznacza dalszą fragmentację 
polskiej pomocy w kolejnych latach. 

Po drugie, brak koncentracji udzielanej 
przez Polskę pomocy uwidacznia się w 
liczbie krajów z poszczególnych regionów 
świata, do których została ona skierowa-
na w 2008 r. Zgodnie z danymi przekazanymi 
do OECD nasz rząd w samej Afryce rozdyspo-
nował skromną sumę 12,3 mln zł przeznaczoną 
na ten region pomiędzy aż 33 państwa, na dota-
cje najczęściej rzędu kilku lub kilkunastu tysię-
cy dolarów. Tylko w dwóch państwach afrykań-

skich – Angoli (po uwzględnieniu sumy kredytu) 
i Sudanie – pomoc polska przekraczała milion do-
larów. Podobnie sytuacja przedstawia się na in-
nych kontynentach. 

Brak koncentracji na ograniczonej liczbie krajów, 
sprzyjającej realizacji zasady harmonizacji, wyni-
ka z dwóch problemów: zaliczania do pomocy roz-
wojowej wydatków innych ministerstw niż MSZ 
(resorty te zazwyczaj mają inne cele niż wspiera-
nie rozwoju krajów uboższych) oraz rozproszenie 
części środków MSZ na Fundusz Małych Gran-
tów, udzielanych przez polskie ambasady rozsia-
ne na całym świecie. 

Z punktu widzenia promocji polskiej pomocy taka 
fragmentacja może być postrzegana jako skutecz-
ny sposób zapewnienia sobie widoczności w wie-
lu miejscach na świecie, lecz z perspektywy zasad 
skuteczności tej pomocy, które Polska oficjalnie 
popiera, jest to wręcz podręcznikowy przykład 
braku nastawienia na harmonizację. 

Inny dylemat wiąże się z Funduszem Małych 
Grantów udzielanych przez ambasady. Polska 
powinna określić, w których krajach ma szan-
sę trwale zaangażować się w pomoc, i tym wła-
śnie krajom udzielać wsparcia. Decyzja o wybo-
rze kraju powinna zostać podjęta w porozumie-
niu z krajami partnerskimi i innymi donatorami, 
a także w ścisłym porozumieniu z polskimi orga-
nizacjami pozarządowymi. Wybór powinien być 
też okresowo weryfikowany, aby umożliwić ela-
styczne reagowanie w sytuacji, gdy organizacje 
zdobywają potencjał do realizowania projektów w 
nowych krajach. Fundusze zaoszczędzone w ten 
sposób powinny być skierowane na pomoc w kra-
jach priorytetowych lub przekazane innemu do-
natorowi czy bezpośrednio krajowi partnerskie-

Dążąc do zwiększenia harmonizacji, Polska po-
winna przede wszystkim nawiązać dialog z in-
nymi donatorami i w przypadku każdego pań-
stwa biorcy podjąć decyzję, czy jest to jeden z 
krajów, w którym Polska może skutecznie po-
magać poprzez pomoc programową lub projekty 
polskich podmiotów, czy też lepiej byłoby zare-
zerwowaną sumę przekazać innemu donatorowi 
lub do wspólnego funduszu donatorów zarządza-
nego przez kraj partnerski. To rozwiązanie do-
tyczy szczególnie pomocy programowej, która ze 
względu na większe kwoty może mieć jakiekol-
wiek znaczenie dla realizacji przez państwo bior-
cę własnej strategii rozwoju. 

34. Źródło: 2008 Survey on Monitoring the Paris Declaration, OECD, 2008
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mu w ramach harmonizacji pomocy. Alternatyw-
nym rozwiązaniem jest utrzymanie obecnej moż-
liwości przyznawania dotacji przez polskie am-
basady, lecz zakwalifikowanie takich wydatków 
jako działalności promocyjnej naszego kraju. Wy-
magałoby to podjęcia decyzji o niewliczaniu tych 
wydatków do sumy Oficjalnej Pomocy Rozwojo-
wej. Dzięki temu polska pomoc byłaby bardziej 
zgodna z zasadami skuteczności pomocy ustalo-
nymi przez społeczność donatorów i krajów part-
nerskich.

Wiązanie polskiej pomocy

Pomoc wiązana to „oficjalne granty lub pożycz-
ki, w ramach których zakup towarów lub usług 
jest ograniczony do kraju donatora lub grupy 
krajów, w znacznej mierze nie obejmującej bior-
ców pomocy”35.  

Zasadniczą intencją przyświecającą wiąza-
niu pomocy przez donatorów jest zapewnienie 
uprzywilejowanej pozycji dostawcom z ich kra-
jów. Jednak jak wykazuje wiele badań, wiąza-
nie pomocy nie przysparza znaczących korzyści 
gospodarce kraju donatora, np. nie generuje do-
datkowych miejsc pracy, ale raczej sprzyja za-
spokajaniu interesów konkretnej grupy firm i 
przedsiębiorców36. 

Liczne badania dotyczące wiązania pomo-
cy wykazują, że podwyższa ono koszty jej 
udzielania o 15-30 proc., a w przypadku 
pomocy żywnościowej o 40 proc.37. 

Praktyka wiązania obniża zatem rzeczywistą 
wartość pomocy dostarczanej do krajów rozwi-
jających się, ponieważ ceny towarów i usług za-
kupionych w krajach donatorów są zazwyczaj 
wyższe od cen lokalnych. Pomoc wiązana jest 
także droższa ze względu na koszty pośred-
nie, np. dodatkowe koszty transportu. Na nie-
korzyść krajów biorców działają również m. in. 
opóźnienia w dostawach, niższa jakość zakupio-
nych towarów lub usług czy też zahamowanie 

rozwoju handlu lokalnego lub regionalnego. 

Wiązanie pomocy może osłabić w krajach roz-
wijających się własność pomocy (z ang. owner-
ship) – biorcy uczą się zabiegać o pomoc w tych 
sektorach, w których donatorzy chętnie przy-
znają środki38. Ponadto pomoc wiązana fawo-
ryzuje przedsięwzięcia wymagające kapitało-
chłonnego importu lub technicznego know-how 
donatorów, przez co pomija mniejsze, skupione 
na zwalczaniu ubóstwa programy. Ta tenden-
cja może prowadzić do dostarczania krajom roz-
wijającym się towarów, technologii i doradztwa 
niezgodnego z ich strategicznymi priorytetami 
rozwojowymi, co przeczy jednej z kluczowych 
zasad efektywności pomocy – dostosowaniu39. 

Państwa członkowskie OECD DAC zobowią-
zały się nie wiązać dwustronnej ODA udziela-
nej Krajom Najsłabiej Rozwiniętym (z ang. Le-
ast Developed Countries, LDC) oraz Wysoce Za-
dłużonym Ubogim Krajom (z ang. Heavily In-
depted Poor Countries, HIPC) w możliwie naj-
większym stopniu40. Choć to sformułowanie nie 
jest precyzyjne, według danych do 2008 r. 82 
proc. całkowitej dwustronnej ODA państw 
członkowskich DAC i 85 proc. pomocy wie-
lostronnej deklarowano jako niewiązane41. 
Formalnie więc kraje należące do OECD DAC 
stosują się do zalecenia, jednak sposób rapor-
towania pomocy wiązanej i niewiązanej pozo-
stawia jeszcze wiele do życzenia i w związku z 
tym procent faktycznej pomocy niewiązanej w 
rzeczywistości może być niższy. OECD zachęca 
jednocześnie kraje donatorów (w tym te, które 
nie są członkami DAC) do objęcia pomocą nie-
wiązaną innych krajów rozwijających się, nie 
tylko z grup LDC i HIPC, oraz innych sektorów 
niż te wymienione w dokumencie. 

Badania42 dowodzą, że niewiązanie pomocy nie 
przekłada się na znaczącą utratę dochodów 
przez gospodarkę kraju donatora. Możliwe ko-
rzyści wynikające z niewiązania pomocy przed-
stawione są w poniższej tabelce.

35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.

Por. OECD, http://www.oecd.org/document/32/0,3343,en_2649_33721_42632800_1_1_1_1,00.html#Tied_Aid
Overseas Development Institute, Thematic Study. The Developmental Effectiveness of Untied Aid: Evaluation of the Implementation of the  
Paris Declaration and of the 2001 DAC Recommendation on Untying ODA to the LDCs. Phase One Report, Edward J. Clay, Matthew Geddes, 
Luisa Natali and Dirk Willem te Velde, October 2008
M. in. C. Jepma, The Untying of Aid, OECD, Paris, 1991
Overseas Development Institute, op. cit.
OECD, Untying Aid to the Least Developed Countries, Policy Brief, July 2001
Zalecenie OECD DAC ws. niewiązania pomocy Krajom Najsłabiej Rozwiniętym z 2001r. oraz Zalecenie OECD DAC ws. niewiązania pomocy 
Krajom Najsłabiej Rozwiniętym oraz Wysoce Zadłużonym Ubogim Krajom z 2008 r., będąca rozszerzeniem i aktualizacją dokumentu z 2001 r. 
Overseas Development Institute, op. cit. 
Overseas Development Institute, op. cit., za: Morrissey O. and Rudaheranwa N., Research consultancy report on tied aid. London, ActionAid, 1998
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43.
44.
45.

Kwota wypłacona w 2008 r. w ramach umowy zawartej 1 marca 2006 r., dotyczącej projektu inwestycyjnego budowy, wyposażenia i programu szko-
leniowego Wyższej Szkoły Rybołówstwa w Namibe. Źródło: Monitor Polski.
Overseas Development Institute, op. cit. 
Źródło: From Monterrey to Doha and beyond - EU progress on financing for development and MDGs - Questionnaire for 2009 Report, udostępnio-
ny na podst. wniosku o informację publiczną. 

PODMIOTY KORZYŚCI
KRÓTKOOKRESOWE

KORZYŚCI
ŚREDNIOOKRESOWE

KORZYŚCI
DŁUGOOKRESOWE

Dwustronni i wielostronni 
donatorzy

Kraje rozwijające się 
z regionu

Podmioty z kraju donatora 
dostarczające pomoc 

(organizacje komercyjne 
i niekomercyjne)

Kraje przyjmujące pomoc 

Podmioty z krajów innych 
donatorów dostarczające 

pomoc

większe możliwości stoso-
wania innych metod pomocy; 

mniejsze koszty 
administracyjne

zacieśnienie regionalnej 
wymiany handlowej 

większa konkurencyjność; 
mniejsze koszty 
administracyjne

mniejsze obciążenia adminis-
tracyjne; większe zamówienia 

dla lokalnych dostawców 

większe możliwości udziału 
w przetargach

lepsza harmonizacja 
pomiędzy donatorami; lepsza 

koordynacja działań na linii 
donator – biorca

mniejsze koszty towarów i 
usług, szczególnie transpor-

towych

mniejszy koszt 
towarów i usług dzięki 

międzynarodowym, 
konkurencyjnym przetargom; 

towary i usługi lepiej 
dopasowane do warunków 

i potrzeb lokalnych

wzmocnienie systemów 
krajowych 

lepsza zdolność podmiotów 
w krajach rozwijających się do 

prowadzenia działań 
rozwojowych

większa własność i 
odpowiedzialność za rozwój 

kraju biorcy

lepsza wydajność udzielanej 
pomocy; 

skupienie się na celach 
rozwojowych – 

transparentność 
w przyznawaniu środków 

pomocowych 

większa własność i 
odpowiedzialność za rozwój 

kraju biorcy 

Tabela na podstawie modelu opracowanego przez Universalia, Evaluablility Assessment of the Policy in Tied-Untied Aid, 2008. 
Źródło: Development Oversea Institute, op. cit. 

W 2008 r. Polska zaliczyła do puli ODA środ-
ki wypłacone w ramach trzech umów kredyto-
wych, kwalifikujących się jako pomoc wiązana:

Warto zauważyć, że kredyty udzielane w ra-
mach pomocy wiązanej mogą prowadzić do 
wzrostu długu zagranicznego krajów rozwijają-
cych się, przynajmniej w perspektywie średnio-
okresowej44. 

Przykład: Angola jest jednym z najsłabiej 
rozwiniętych krajów na świecie (LDC). Po-
moc dla niej jest zatem jak najbardziej uza-

Umowa między polskim rządem 
a rządem Angoli43

Umowa między polskim rządem 
a rządem Chińskiej Republiki Ludowej

Umowa między polskim rządem 
a rządem Czarnogóry

Łączna suma

14 688 290,00 zł

46 191 950,00 zł

7 188 077,00 zł

68 068 317,00 zł

sadniona. Co więcej, zważywszy na to, iż 
państwa najuboższe są w dość znacznym 
stopniu uzależnione od pomocy rozwojowej 
i najpilniej potrzebują dodatkowych nakła-
dów na realizację MCR, pomoc ta zgodnie 
z rekomendacją OECD DAC powinna być 
niewiązana, aby nie obniżać jej realnej war-
tości. Polska deklaruje45, iż nie wiąże pomo-
cy udzielanej LDC, jednak – jak widać na 
przykładzie Angoli – jest to jedynie dekla-
racja. 

Przyjmując, że wiązanie pomocy obniża jej realną 
wartość o 15-30 proc., można obliczyć, iż Angola 
utraciła szacunkowo od 2 203 243,50 do 4 406 
487,00 zł, które otrzymałaby od Polski w przy-
padku udzielenia jej pomocy niewiązanej. Biorąc 
pod uwagę ogrom potrzeb rozwojowych Angoli, 
można założyć, że suma ta mogłaby być wykorzy-
stana na budowanie potencjału kraju – edukację 
czy też usprawnienie systemu opieki zdrowotnej. 
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Polska pomoc rozwojowa w przeważającej mie-
rze pozostaje pomocą wiązaną. Nasz kraj nie 
wdrożył w 2008 r. żadnych działań umożliwia-
jących udzielanie krajom potrzebującym pomo-
cy niewiązanej, nie posiada także planu zwięk-
szania wolumenu pomocy niewiązanej w przy-
szłości. 

Duża część polskiej pomocy dwustronnej prze-
znaczana jest na pomoc projektową realizowa-
ną przez polskie organizacje pozarządowe w ra-
mach konkursów grantowych MSZ oraz przez 
polskie ambasady w krajach objętych polską po-
mocą zagraniczną w ramach mechanizmu Fun-
duszu Małych Grantów. Rekomendacja OECD 
dot. niewiązania pomocy odnosi się do grantów 
udzielanych organizacjom pozarządowym jedy-
nie w takim zakresie, w jakim są one zaanga-
żowane w działania związane z zamówieniami 
usług i towarów.

Wiązanie pomocy, nawet w stosunku do LDC, 
obniża wiarygodność Polski jako donatora na 
forum UE. Fakt, iż nasz kraj nie wyraża chę-
ci zaangażowania się w proces niewiązania po-
mocy, ma negatywny wpływ na wartość i ogól-
ną jakość polskiej pomocy.

Rekomendacje

Polska powinna niezwłocznie zwiększyć środki na 
Oficjalną Pomoc Rozwojową, tak by wywiązać się 
z deklaracji osiągnięcia poziomu ODA w wysoko-
ści 0,17 proc. DNB w 2010 r. i 0,33 proc. w 2015 r. 
Polski rząd, planując budżet na 2010 r., powinien 
zwiększyć środki na Oficjalną Pomoc Rozwojową i 
wywiązać się z podjętej deklaracji przekazania na 
ten cel 0,17 proc. DNB.

MSZ powinno koordynować całą polską pomoc 
dwustronną, a pula środków wydatkowana za po-
średnictwem MSZ musi stale rosnąć w stosunku 
do wydatków innych instytucji wdrażających. Co 
więcej, MSZ powinien jak najszybciej zacząć uży-
wać programowych instrumentów przekazywania 
ODA: wsparcia budżetowego, wsparcia sektorowe-
go, a także – zgodnie z wymogami Deklaracji pary-
skiej ws. skuteczności pomocy – wspólnego z inny-
mi donatorami programowania i analizy potrzeb.

Redukcja ubóstwa oraz realizacja Milenijnych Ce-
lów Rozwoju powinny być rzeczywistymi celami 
polskiej pomocy. W tym celu MSZ powinien włą-
czyć do listy krajów priorytetowych dla polskiej 
pomocy przynajmniej jeszcze jeden kraj z regio-
nu Afryki Subsaharyjskiej oraz określać obszary 

wsparcia bezpośrednio wynikające z priorytetów 
krajów partnerskich (beneficjentów polskiej pomo-
cy).

MSZ powinien jak najszybciej opracować średnio-
okresowe strategie działań wobec poszczególnych 
krajów priorytetowych polskiej pomocy, nie pomi-
jając Afryki Subsaharyjskiej. Strategie te muszą 
powstać w ścisłej współpracy z władzami i społe-
czeństwem tych krajów i w porozumieniu z innymi 
donatorami działającymi w tych krajach.

Rząd polski powinien wywiązać się z podjętych na 
forum UE zobowiązań pomocowych wobec Afryki. 
MSZ powinno przedstawić konkretny, uwzględ-
niający realistyczne kanały transferu środków 
plan dotyczący zwiększania pomocy dla Afryki.

Polska musi niezwłocznie zaprzestać wiązania Ofi-
cjalnej Pomocy Rozwojowej udzielanej krajom naj-
mniej rozwiniętym, zgodnie z zaleceniami OECD 
DAC. Rząd powinien uchwalić plan odwiązania 
pomocy także dla pozostałych krajów. Polska może 
korzystać z doświadczeń niewiązania pomocy in-
nych donatorów, np. Irlandii, gdzie cała Oficjalna 
Pomoc Rozwojowa jest pomocą niewiązaną.
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DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA 
POLSKIEGO WOJSKA W AFGANISTANIE
Afganistan

Jednym z krajów priorytetowych dla polskiej 
Oficjalnej Pomocy Rozwojowej jest Afganistan. 
W Afganistanie mieszkają 33 mln ludzi. Wskaź-
nik rozwoju społecznego46 plasuje Afganistan na 
173. miejscu na 178 państw świata. Państwo 
afgańskie, którego budżet w 3/4 składa się dziś 
ze środków pomocy międzynarodowej, nazwane 
zostało w raporcie Index of State Weakness in 
the Developing World47 państwem upadłym i 
zajęło 2. miejsce w rankingu 141 państw (za-
raz za Somalią). W istocie wewnętrzny konflikt 
o władzę w sytuacji, w której dopiero budują się 
struktury państwowe, osłabia znacząco poten-
cjał rozwojowy kraju.48 

W tej krytycznej sytuacji długofalowa i skutecz-
na pomoc może przyczynić się do wydźwignię-
cia się z ubóstwa jego mieszkańców i zapewnie-
nia im możliwości stabilnego rozwoju. Niemniej 
jednak trzeba pamiętać, że rozwój Afganista-
nu jest i będzie warunkowany jego uni-
kalną kulturą, historią przebytych kon-
fliktów, swoistym sposobem funkcjonowa-
nia społeczeństwa oraz znaczącą rolą reli-
gii. W kraju targanym konfliktami wewnętrz-
nymi, w których uczestniczą siły międzynaro-
dowe, udzielanie pomocy rozwojowej napoty-
ka na ogrom problemów i jest wyzwaniem dla 
doświadczonych specjalistów. Przykładanie 
sprawdzonych klisz oceniających skuteczność 
pomocy międzynarodowej w przypadku Afgani-
stanu nie sprawdza się. Mimo że zasady Pary-
skiej deklaracji ws. skuteczności pomocy powin-
ny być drogowskazem dla wdrażania progra-
mów pomocowych, w kontekście afgańskim nie 
zawsze wystarczają, aby skuteczność tej pomo-
cy zapewnić, a z drugiej strony – ich stosowa-
nie wcale nie gwarantuje osiągnięcia zamierzo-
nych efektów.49 Dodając do tego zaangażowa-
nie wojska na terenie Afganistanu, rozmywają-
ce zupełnie neutralność powodów, dla których 
świadczy się pomoc, stajemy w obliczu jednego z 
większych wyzwań dla międzynarodowej współ-
pracy na rzecz rozwoju.

46.

47.
48.
49.
50.

51.

Wskaźnik uwzględnia średnią długość życia, ogólny wskaźnik skolaryzacji brutto dla wszystkich poziomów nauczania, wskaźnik umiejętności pisa-
nia i czytania ze zrozumieniem oraz PKB per capita w USD.  
S.E. Rice and S.Patrick, Index of State Weakness In the Developing Word.
Więcej informacji w rozdziale pt. „Międzynarodowa pomoc Afganistanowi”.
R. Roberts, Reflections on the Paris Declaration and Aid effectiveness in Afghanistan, AREU, kwiecień 2009
Siły NATO w ramach Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa (z ang. International Security Assistance Forces, ISAF) wykonują swoje 
zadania na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ Nr 1386 z 20 grudnia 2002 r., Rezolucji Nr 1510 z 13 października 2003 r. oraz Porozu-
mienia z Bonn z 5 grudnia 2001 r. dotyczącego tymczasowych ustaleń ws. odbudowy stałych instytucji rządowych w Afganistanie. 
Z odpowiedzi ministra obrony narodowej na interpelację nr 6828: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/645C4939

Wojsko

Międzynarodowa pomoc dla Afganistanu w 
obecnym kształcie jest nierozerwalnie zwią-
zana z działaniami NATO, poprzedzonymi 
amerykańsko-brytyjskim atakiem na Afgani-
stan w 2001 r.50 

Regionalne Zespoły ds. Odbudowy (z ang. 
Provincial Reconstruction Teams, PRT) po-
wstały w 2002 r. w ramach międzynarodo-
wej koalicji prowadzącej wojskową operację 
„Trwała wolność” (z ang. Enduring Freedom). 
Zespoły są strukturami o charakterze cywil-
no-wojskowym. Głównymi celami działalno-
ści PRT są:

• wspieranie rządu afgańskiego w zapew-
nianiu stabilizacji i bezpieczeństwa,

• zabieganie o wsparcie miejscowej ludno-
ści dla działań społeczności międzynaro-
dowej, ISAF i rządu afgańskiego,

• wspieranie działań państw grupy G8 na 
rzecz reform w sektorze bezpieczeństwa,

• wspieranie władz państwowych w zakre-
sie budowy struktur administracyjnych 
oraz odbudowy infrastruktury kraju,

• zapewnienie współdziałania cywilnych 
organizacji rządowych i pozarządowych w 
realizacji zadań na rzecz odbudowy kra-
ju51.

Dziś w całym Afganistanie działa 26 PRT. 
Najwięcej Zespołów prowadzą Amerykanie, 
ale mają je także m. in. Turcy, Kanadyjczycy, 
Niemcy oraz Litwini, Estończycy i Czesi. Pol-
ska nie dowodzi tym momencie żadnym Ze-
społem.
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52/ Ze strony http://www.isaf.wp.mil.pl/aktualnosc_641.html: „Dotychczas dowódcami PRT (POL), jak oficjalnie nazywa się polski Zespół Specjalistów, 
byli: ppłk Wiesław Pyć, ppłk Robert Pierzchała i obecnie ppłk Piotr Lewandowski.  Do wyróżniających się pracowników wojska – specjalistów – któ-
rzy pracowali bądź pracują w PRT należą niewątpliwie inż. Lech Martinka (12 miesięcy w Afganistanie), specjalista ds. infrastruktury, Marcin Ko-
stelic (6 miesięcy), specjalista ds. edukacji, Szymon Olechnowicz (6 miesięcy), specjalista ds. kulturoznawstwa, Szymon Wudarski (6 miesięcy), spe-
cjalista ds. administracji. Duży wpływ na efekty pracy Zespołu mieli również oficerowie z Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Woj-
skowej wchodzący w skład grupy specjalistów: por. Agnieszka Dolatowska (12 miesięcy), kpt. Jarosław Anioła (6 miesięcy) i kpt. Grzegorz Kotar-
ski (6 miesięcy)”.

Od 28 czerwca 2008 r. w amerykańskim Zespo-
le Odbudowy Prowincji Ghazni działa tzw. Pol-
ski Zespół Specjalistów (w ramach III zmia-
ny Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islam-
skiej Republice Afganistanu), nazywany PRT 
(POL)52. Jednostka ta realizuje projekty zalicza-
ne przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do 
polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. W skład 
Zespołu wchodzą cywilni specjaliści, których 
zgodnie z założeniami etatowymi powinno być 
ośmiu, oraz grupa ochrony. Specjaliści zatrud-
niani są na okres sześciu miesięcy z możliwością 
przedłużenia kontraktu, co – jak na razie – nie 
zdarza się często.

W strukturach wojskowych w Afganistanie dzia-
łają również Grupy Współpracy Cywilno-
Wojskowej (z ang. Civil-Military Cooperation, 
CIMIC), w tym polska Grupa Współpracy Cy-
wilno-Wojskowej CIMIC z Kielc. Głównym zada-
niem Grup CIMIC jest współpraca z lokalnymi 
społecznościami w celu budowania pozytywnego 
wizerunku sił zbrojnych. Z zasady w skład grup 
wchodzą wyłącznie żołnierze. 

Pomoc dla Afganistanu 
świadczona przez polskie 
wojsko w 2008 r.

W dokumencie „Program polskiej pomocy za-
granicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ 
w 2008 r.” dla Afganistanu, jako kraju priory-
tetowego dla polskiej pomocy, przeznaczono 

fundusze w wysokości 8,5 mln zł. Z tej kwo-
ty 6 mln zł zarezerwowano dla działań admi-
nistracji rządowej, w tym działań realizowa-
nych przez Grupę Wsparcia CIMIC, a 1 mln 
zł na ewentualne działania w ramach PRT 
(polski zespół PRT powstał dopiero w czerw-
cu 2008 r.). Zgodnie z założeniami progra-
mu działania pomocowe w Afganistanie mia-
ły być koncentrowane w następujących sek-
torach wsparcia: wzmocnienie struktur pań-
stwa i społeczeństwa obywatelskiego; dywer-
syfikacja gospodarki; dostęp do wody pitnej; 
ochrona zdrowia; edukacja. 

W praktyce ze środków polskiej pomocy za-
granicznej zrealizowanych zostało 20 pro-
jektów – 17 projektów przez PRT (POL) i 
trzy projekty przez Grupę CIMIC – na łącz-
ną kwotę 3 024 717 zł. Trzy z planowanych 
na 2008 r. projektów nie zostały zrealizowa-
ne. Propozycje projektów PRT (POL) zaczerp-
nięto z katalogu działań amerykańskiej czę-
ści PRT Ghazni, co nie dziwi, jeśli weźmie się 
pod uwagę, że jednostka powstała na przeło-
mie czerwca i lipca miała do końca roku zre-
alizować kilkanaście projektów rozwojowych. 
Projekty Grupy CIMIC stanowiły głównie po-
moc rzeczową rozdawaną społecznościom lo-
kalnym (artykuły gospodarstwa domowego, 
artykuły rolnicze, drewno opałowe). 
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Uprzywilejowany status wojska
24 października 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą 
jednostki wojskowe realizujące polską pomoc zagraniczną poza granicami Polski są zwolnione z obowiązku 
stosowania procedur zamówieniowych. Nowelizacja nie była jednak przydatna na etapie wdrażania projek-
tów w 2008 r. Spośród podmiotów realizujących pomoc zagraniczną poza granicami Polski jedynie jednost-
ki wojskowe zostały nią objęte. 

Może to sugerować praktykę stosowania przez państwo podwójnych standardów w podejściu do podmiotów 
realizujących działania zaliczane do polskiej pomocy zagranicznej. O ile procedura zamówieniowa, szczegól-
nie w jednorocznym systemie realizacji projektów, jest w niektórych rejonach świata wręcz niemożliwa do 
przeprowadzenia i tylko zwolnienie z niej pozwala na przeprowadzenie projektu, o tyle zupełnie niezrozu-
miała jest praktyka zwalniania z obowiązku stosowania tej procedury tylko niektórych podmiotów. Chyba 
że cel przyświecający tej decyzji został zdefiniowany inaczej, niż MSZ definiuje cele polskiej współpracy na 
rzecz rozwoju. 

Remont sierocińca w Ghazni1

Przebudowa bazaru w m. Gelan

Obszary zielone w mieście Ghazni

Budowa mostu w dystrykcie Jaghatu

Wsparcie departamentu rolnictwa w Dystrykcie
Nawur - eksperymentalna uprawa moreli i migdałów

Modernizacja dachu centrum kulturalnego w Gelan

Budowa boisk szkolnych w Makhur

Eksperymentalna farma uprawy winorośli

Odzież zimowa dla mieszkańców prowincji Ghazni

Studnie w ośrodku uchodźców w Ghazni

Modernizacja Kulah-e-Sabez Road w Ghazni

Remont oddziału położniczego w prowincjonalnym
szpitalu w Ghazni

Remont budynków zaplecza domu
gościnnego gubernatora Ghazni

Zakup przyborów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych 
dla departamentu edukacji w prowincji Ghazni

Wyposaenie rozgłośni radiowej DEHKADAH w Ghazni

Zakup i montaż lamp ulicznych zasilanych energią
słoneczną w miejscowości Anguri (Dystrykt Jaghori)

Mur dookoła szkoły dla dziewcząt
- Sultan Mahamood Rawza Girls High School

Dostawa drewna opałowego dla lokalnej ludności
prowincji Ghazni

Plac zabaw przy szkole Sayed Ahmad Makai
Primary School

System zasilania w prowincjonalnym szpitalu w Ghazni

Zakup podstawowych artykułów gosp. domowego

Podstawowe narzędzia rolnicze do gosp. domowego

Wyposażenie District Centre w Jaghori

258 600,00 PRT Ghazni zrealizowany

327 445,00

336 630,00

40 565,00

15 350,00

85 395,00

284 450,00

220 000,00

240 000,00

37 800,00

40 000,00

28 520,00

73 000,00

10 680,00

52 645,00

96 128,00

198 000,00

210 948,00

145 886,00

210 000,00

49 750,00

9 930,00

52 995,00

PRT Ghazni

PRT Ghazni

PRT Ghazni

PRT Ghazni

PRT Ghazni

PRT Ghazni

PRT Ghazni

PRT Ghazni

Grupa Wsparcia CIMIC

Grupa Wsparcia CIMIC

PRT Ghazni

PRT Ghazni

PRT Ghazni

PRT Ghazni

PRT Ghazni

PRT Ghazni

PRT Ghazni

PRT Ghazni

PRT Ghazni

Grupa Wsparcia CIMIC

PRT Ghazni

PRT Ghazni

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

niezrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

niezrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

niezrealizowany

2
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Projekty PKW Afganistan przyjęte do realizacji w 2008 r.
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Operacja o kryptonimie 
„Pomoc”

Od 2008 r. kwota polskiej pomocy dwustron-
nej dla Afganistanu wzrasta – z ok. 8 mln 
zł w 2008 r. do 40 mln zł w 2009 r. Więk-
szość środków jest przeznaczana na projek-
ty realizowane przez PRT (POL). Minister-
stwo Obrony Narodowej zapowiada podję-
cie starań o przejęcie koordynacji PRT Gha-
zni przez Polskę w 2011 r., co będzie wiąza-
ło się z dalszym wzrostem nakładów finanso-
wych na działania wojskowe zaliczane do pol-
skiej ODA. Pokazuje to wyraźny trend w po-
lityce pomocowej Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych. Wybór wojska jako podmiotu, któ-
ry realizuje pomoc, stawia pod znakiem za-
pytania skuteczność współpracy rozwojowej, 
która w ogromnej mierze zależy od podejścia, 
motywacji i celów tego, kto jej udziela. Poni-
żej przedstawione zostaną argumenty na po-
twierdzenie tej tezy.

Motywacja 
– zdobyć serca i umysły...

Techniczna możliwość zaliczenia środków 
wydanych przez polskie jednostki PRT i CI-
MIC w Afganistanie do puli polskiej Oficjal-
nej Pomocy Rozwojowej czy potrzeba promo-
cji wizerunku Polski na arenie międzynaro-
dowej nie są czynnikami, które powinny być 
brane od uwagę przy podejmowaniu decyzji 
o angażowaniu wojska we współpracę roz-
wojową. Nie bez znaczenia dla skuteczności 
pomocy pozostaje to, kto tej pomocy udziela. 
Pomysł, by strukturę wojskową realizującą 
działania zbrojne na tym samym terenie za-
angażować do realizacji programów pomoco-
wych, ma u swych źródeł przede wszystkim 
interes donatora. 

Fundamentalnym problemem nie tylko dla 
skuteczności działań pomocowych realizo-
wanych przez wojsko, ale też dla sprawne-
go funkcjonowania całej współpracy rozwojo-
wej w Afganistanie, jest to, że pomoc huma-

nitarna i rozwojowa realizowana przez woj-
sko jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu 
całej operacji wojskowej wyznaczonego przez 
pryzmat interesów politycznych donatorów. 
Jednostki PRT i CIMIC funkcjonują w ści-
słym powiązaniu z jednostkami bojowymi – 
siłami okupacyjnymi, i nie ma wątpliwości, 
że stanowią element wspierający je. Pomoc 
świadczona przez wojsko, motywowana po-
trzebami donatora, stoi w całkowitej sprzecz-
ności z podstawowymi zasadami współpra-
cy rozwojowej zawartymi w międzynarodo-
wych porozumieniach, których sygnatariu-
szem jest również Polska.53 W rozumieniu ce-
lów współpracy rozwojowej nie mieści się in-
teres polityczny donatora i każde działanie, u 
źródeł którego taka motywacja leży, powinno 
spotkać się z odpowiednią reakcją podmiotu 
odpowiedzialnego za skuteczność pomocy (w 
przypadku Polski tym podmiotem jest Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych). 

W kraju o tak słabo rozwiniętym systemie 
pomocowym jak Polska działania realizowa-
ne przez wojsko – uprzywilejowane, bo obję-
te uproszczonymi procedurami i z dużą pulą 
środków – pomagają zwiększać raportowa-
ne do OECD kwoty pomocy, a w kraju bu-
dować wizerunek rządu odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo swoich żołnierzy stacjonują-
cych w Afganistanie. Minister Bogdan Klich 
uzasadnia plany dotyczące rozbudowy pol-
skiego PRT w jeszcze inny sposób: „Szero-
kie zaangażowanie ministerstw i innych in-
stytucji państwowych, a także organizacji po-
zarządowych w odpowiednio skoordynowa-
ne działania o charakterze humanitarnym 
i rozwojowym oraz promocyjno-informacyj-
nym mogłoby pomóc polskim podmiotom go-
spodarczym w wejściu na rynek afgański”.54  
Kpt. Agnieszka Dolatowska, jedna ze specja-
listek PRT (POL), tak definiuje motywację 
do realizacji projektu polskiej pomocy: „Ce-
lem tego projektu nie jest pomoc Afgańczy-
kom, ale pokazanie społeczności Ghazni, że 
z jednej strony władze lokalne robią coś dla 
miasta, a z drugiej, że działania te możliwe 
są tylko dzięki obecności Polaków”.55 „Musi-
my zbudować dobre relacje z władzami oraz 
pozyskać przychylność lokalnej ludności – od 
tego w dużym stopniu zależy bezpieczeństwo 

53.
54.
55.

Np. Paryska deklaracja nt. efektywności pomocy, Program działań z Akry.
Z odpowiedzi ministra obrony narodowej na interpelację nr 6828: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/645C4939 
Cytat z:http://www.redakcjawojskowa.pl/gazeta/index.php?option=com_content&task=view&id=16852&Itemid=29
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naszych żołnierzy” – wielokrotnie mówił płk 
Wiesław Pyć, wskazując cele pierwszych mie-
sięcy działań zespołu PRT (POL).56 

Takie sformułowania, nawet incydentalnie 
padające z ust osób bezpośrednio odpowie-
dzialnych za kształt pomocy udzielanej przez 
wojsko dowodzą motywacji niezgodnej z cela-
mi współpracy rozwojowej.

Nigdy więcej 
neutralnej pomocy

Istnieje również druga strona medalu i realna 
obawa, że nadanie kryptonimu „pomoc” dzia-
łaniom PRT i CIMIC zatrze w oczach Afgań-
czyków różnicę między pomocą rozwojową 
a zbrojną walką z terrorem. Dzieje się tak 
zwłaszcza wtedy, gdy pomoc jest prezentowa-
na jako sposób na walkę z talibami i Al-Ka-
idą.57 Wydzielenie PRT jako osobnej jednost-
ki, częściowo tylko dowodzonej przez NATO, 
ma znaczenie jedynie w teoretycznej dyspu-
cie. Na afgańskiej prowincji nikt tego nie od-
dziela, tym bardziej że w skład PRT wchodzi 
również uzbrojona grupa ochrony, a CIMIC 
to jednostka wojskowa. Zasada neutralności 
wszystkich podmiotów realizujących projekty 
pomocowe w Afganistanie jest w ten sposób 
złamana, a o zwiększonym ryzyku dla cywil-
nych pracowników mówią największe organi-
zacje pomocowe.58 

Działania PRT wykraczają poza ich tymcza-
sowy, skupiony na zapewnieniu bezpieczeń-
stwa mandat.59 Co więcej, zgodnie z Wytycz-
nymi z Oslo (z ang. Guidelines on the Use of 
Foreign Military and Civil Defence Assets in 
Disaster Relief) siły zbrojne powinny angażo-
wać się w pomoc humanitarną i rozwojową 
tylko w przypadku, gdy istnieje krytyczna po-
trzeba pomocy humanitarnej i brak jest in-
stytucji cywilnej, która tej pomocy mogłaby 
udzielić. Coraz bardziej rozbudowane działa-
nia PRT (projekty z zakresu rolnictwa, edu-
kacji czy aktywizacji władz lokalnych) zda-
ją się widocznie wychodzić poza wspomnianą 
56.
57. 

58.
59.
60.

Tamże.
W.Malley, Prowincjalne Zespoły Odbudowy (PRT) w Afganistanie – skąd się wzięły i dokąd zmierzają?, dostępne na: http://www.nato.int/docu/re-
view/2007/issue3/polish/art2.html#header proc.23header 
M.Waldman, FALLING SHORT Aid Effectiveness in Afganistan, ACBAR Advocacy Series, marzec 2008
Tamże.
O przykładach palenia szkół wybudowanych przez PRT pisze D.Paprocka-Rzehak w Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym, nr 5/2008, 
w artykule pt. Strategia Rozwoju Afganistanu.

zasadę. W Afganistanie doprowadziło to do 
paradoksu. Im więcej pomocy świadczy woj-
sko, tym bardziej ryzykowna staje się dzia-
łalność instytucji cywilnych chcących realizo-
wać swój mandat pomocowy, bo obecność woj-
ska zwiększa niebezpieczeństwo ataku tali-
bów. W ten sposób zmniejsza się zasięg od-
działywania cywilnych podmiotów udziela-
jących pomocy. Podwójny mandat sił NATO 
może więc wręcz utrudniać świadczenie po-
mocy przez kogokolwiek. 

O bezpieczeństwie zwykłych Afgańczyków 
jako odbiorców pomocy wojskowej dyskutuje 
się niewiele. Afganistan nie jest jedynie bar-
dzo biednym krajem – od ośmiu lat toczy się 
w nim konflikt wewnętrzny o władzę (z ele-
mentem religijnym w tle) pomiędzy talibami 
a zwolennikami demokratycznych przemian 
silnie inspirowanymi przez kraje NATO. 
Wojsko jest więc stroną konfliktu, a ci, któ-
rzy współpracują z wojskiem, w pewnym sen-
sie opowiadają się po którejś ze stron. Dla-
tego też trudniej zachęcić społeczności lokal-
ne do wspólnej realizacji projektów, a tylko 
wspólne ich wdrażanie zapewnia stabilność 
rezultatów. Odmowa przyjęcia pomocy przez 
mieszkańców Afganistanu może z kolei bu-
dzić nieufność wojska.60 Walka z partyzanc-
kimi atakami talibów, których taktyką jest 
ukrywanie się wewnątrz społeczności lokal-
nych, może prowadzić do zmniejszenia kre-
dytu zaufania dla lokalnej ludności. Zwykły 
Afgańczyk zupełnie bezwiednie staje w obli-
czu sytuacji, w której każda decyzja naraża 
go na niebezpieczeństwo. 

Brytyjski parlament krytykuje 
mandat pomocowy wojska
„Komisja spraw zagranicznych brytyjskiego parlamentu 
skrytykowała rząd za sposób prowadzenia misji w Afgani-
stanie. W opublikowanym wczoraj raporcie komisja pisze, 
że głównym zadaniem dziewięciotysięcznego kontyngentu 
powinno być zapewnienie bezpieczeństwa. Tymczasem na 
barki żołnierzy rząd zrzuca coraz to nowe zadania, takie 
jak walka z narkobiznesem, niszczenie pól maków czy po-
moc w budowaniu afgańskiej państwowości”.
Źródło: Cytat z artykułu J. Pawlickiego „Brytyjczycy mają 
szczerze dość Afganistanu”, „Gazeta Wyborcza”, 3 sierp-
nia 2009 r.
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61.
62.
63.
64.

A.Minkiewicz, Wojna z bliska, tekst dostępny na: http://tygodnik.onet.pl/31,0,6491,artykul.html 
R.Roberts, Reflections on the Paris Declaration and Aid effectiveness in Afghanistan, AREU, kwiecień 2009
D.Paprocka-Rzehak, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 5/2008, artykuł pt. Strategia Rozwoju Afganistanu.
Cytat z wywiadu z dyrektorem Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ M.Ziółkowskim pt. Sensownie wydawać pieniądze. Dodatek do Rzecz-
pospolitej z dn. 20.12.2008r. pt. Klimat, rozwój, ubóstwo.

Kolejną znaczącą kwestią jest sposób funk-
cjonowania wojska w Afganistanie. Walka 
z nieprzewidywalną partyzantką powoduje 
stałe poczucie zagrożenia i bezkompromiso-
we reakcje. Wojsko bezwzględnie egzekwuje 
własne bezpieczeństwo, a specyfika konflik-
tu sprawia, że koszty tego ponoszą również 
cywile. By takie ekstremalne sytuacje prze-
trwać, żołnierze muszą oddzielać relacje pa-
nujące między ludźmi w czasie pokoju od czę-
sto radykalnych decyzji podejmowanych w 
ramach realizacji celów wojennych. „Żołnierz 
związany emocjonalnie z miejscowymi do 
walki z nimi się nie nadaje” – cytowała jed-
na z gazet polskiego oficera.61 Powinien wziąć 
to pod uwagę ten, kto decyduje o podwójnym 
mandacie wojska w Afganistanie. Wojna kie-
ruje się zasadami, które nie będą w tym tek-
ście dyskutowane, ale fakt ich istnienia zo-
stał przytoczony, by wykazać po raz kolejny 
nieadekwatność wojska jako podmiotu reali-
zującego mandat pomocowy.

Bez względu 
na koszty i ad hoc

Motywacja przyświecająca PRT skutku-
je prioretyzacją projektów nastawionych na 
szybkie i widoczne efekty, a niekoniecznie na 
mozolną, mało atrakcyjną wizerunkowo pra-
cę na rzecz redukcji ubóstwa i rozwoju spo-
łecznego. Nierzadko takie projekty okazu-
ją się być kosztowne i nietrwałe, co nie tylko 
zaprzepaszcza szanse na rozwój potrzebują-
cych społeczności, ale także marnuje pienią-
dze podatników. Silna niezależność wojska 
utrudnia harmonizację pomocy na poziomie 
międzynarodowym, co jest postulatem Pary-
skiej deklaracji nt. efektywności pomocy.62 
Niezależność jest tym większa, że PRT mają 
do dyspozycji ogromne środki finansowe, nie-
współmierne do wielkości budżetów np. wła-
dzy lokalnej. Sztucznie powiększa to rolę 
PRT w regionie i jednocześnie obniża ran-
gę wciąż początkującej administracji lokal-
nej. Według raportu o postępach w Afgani-
stanie zaprezentowanego na szczycie NATO 

w Bukareszcie (kwiecień, 2008 r.) PRT inge-
rowały w proces określania kierunków roz-
woju poszczególnych prowincji, formowanie 
rad rozwoju i formułowanie przez admini-
strację rządową regionalnych planów rozwo-
ju w 34 prowincjach.63 Umniejszenie roli ad-
ministracji rządowej i spowolnienie jej rozwo-
ju stoi w sprzeczności z mandatem nadanym 
PRT przez NATO i jest sprzeczne z zasada-
mi współpracy rozwojowej. Obowiązek dosto-
sowania pomocy do strategii krajów biorców 
pomocy, ich instytucji i procedur wskazuje na 
przykład zasada dostosowania zawarta w Pa-
ryskiej deklaracji nt. efektywności pomocy. 

Silne PRT realizują swoje projekty przede 
wszystkim tam, gdzie mogą one zbudować 
pozytywny wizerunek stacjonującego wojska. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowie-
dzialne za polską pomoc wspiera taki sposób 
planowania działań: „Przeprowadzimy kon-
kurs na projekty pomocowe dla Afganistanu, 
chociaż większość tych projektów powinna 
być osadzona w prowincji Ghazni, gdzie sta-
cjonuje polski kontyngent wojskowy” – mówi 
dyrektor Departamentu Współpracy Rozwo-
jowej MSZ.64 Czy ma to oznaczać, że obecność 
polskiego kontyngentu pogrążyła prowincję 
Ghazni w ubóstwie? Nie, powyższe stwier-
dzenie wyraźnie wskazuje na fakt obecności 
polskich żołnierzy jako decydujący o alokacji 
środków pomocowych. Mimo że nie o tym mó-
wią Milenijne Cele Rozwoju, polski MSZ pro-
muje ideę pomocy jako wspierającej działania 
wojskowe. 

Ostateczny beneficjent

Obserwowane zaangażowanie polskiego PRT 
w działania pomocowe i widoczne wspar-
cie MSZ w tym procesie każe sądzić, że jest 
to początek nowego rozdziału w historii pol-
skiej pomocy. Należy postawić pytanie: Czy 
największym beneficjentem polskiej pomo-
cy świadczonej przez wojsko nie jest Polska? 
Wszystko na to wskazuje. Zaangażowanie 
Polski w wojskową pomoc w Afganistanie po-
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kazuje, że nie mamy koncepcji na efektyw-
ną współpracę rozwojową i uparcie próbuje-
my wykorzystać ją dla realizacji swoich we-
wnętrznych celów. Tak jest przy okazji prze-
znaczania ogromnych sum na pomoc wiąza-
ną w ramach kredytów preferencyjnych i tak 
zaczyna być w przypadku wojskowej pomocy 
Afganistanowi.

Rekomendacje

MSZ powinien zaprzestać finansowania projek-
tów PRT i CIMIC ze środków polskiej pomocy 
rozwojowej. Dla celów redukcji ubóstwa i rozwo-
ju społecznego Afganistanu bardziej celowe bę-
dzie przekierowanie tych środków do budżetów 
afgańskiej administracji lokalnej i rządowej, z 
ukierunkowaniem ich na realizację istniejących 
strategii rozwoju na poziomie lokalnym i krajo-
wym.

PRT (POL) powinno ściśle realizować swój jasno 
określony mandat dotyczący zapewnienia bez-
pieczeństwa dla rozwoju zaplanowanego i reali-
zowanego głównie przez samych Afgańczyków, 
nie powielając błędów i nadużyć innych PRT. 
Jednocześnie powinno posiadać klarowny plan 
kończenia swojej działalności w momencie osią-
gnięcia przez obszar odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa, jak również metodologię oceny 
wspomnianego poziomu bezpieczeństwa. 

56.
57. 

58.
59.
60.

Tamże.
W.Malley, Prowincjalne Zespoły Odbudowy (PRT) w Afganistanie – skąd się wzięły i dokąd zmierzają?, dostępne na: http://www.nato.int/docu/re-
view/2007/issue3/polish/art2.html#header proc.23header 
M.Waldman, FALLING SHORT Aid Effectiveness in Afganistan, ACBAR Advocacy Series, marzec 2008
Tamże.
O przykładach palenia szkół wybudowanych przez PRT pisze D.Paprocka-Rzehak w Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym, nr 5/2008, 
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65. Dane na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu ds. Cudzoziemców w dn. 27 lipca 2009 roku (Nr pisma BOF-3027 /AA/09)

KOSZTY POMOCY UCHODŹCOM  
I STUDENTOM Z KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
W analizie zagadnień skutecznej polityki roz-
wojowej, w tym wydatków raportowanych jako 
ODA, istotna jest kwestia zaliczania części 
kwot do wydatków na walkę z ubóstwem, choć 
w rzeczywistości nie finansują one działań ma-
jących związek z rozwojem państw najbiedniej-
szych. Pojawia się tu problem zawyżania staty-
styk przez donatorów, którzy – chcąc wykazać, 
iż przeznaczają na walkę z ubóstwem określone 
sumy – raportują jako wydatki na pomoc roz-
wojową koszty takie, jak utrzymanie uchodź-
ców oraz studentów z krajów rozwijających się. 
Praktyka ta często nie uwzględnia także cha-
rakterystycznego zjawiska „drenażu mózgów” 
czy braku programów stypendialnych, które 
uwzględniałyby kontekst i potrzeby beneficjen-
tów, tak aby umożliwić im późniejsze zastoso-
wanie zdobytej przez nich wiedzy i umiejętno-
ści w kraju pochodzenia. Nie kwestionując ko-
nieczności finansowania pobytu uchodźców lub 
wspierania możliwości kształcenia się w bogat-
szych krajach studentów z krajów rozwijają-
cych się, w odniesieniu do celów pomocy rozwo-
jowej trzeba jasno zaznaczyć, że są to wydatki, 
które nie powinny być do niej zaliczane. Dopóki 
tego typu wydatki będą raportowane jako ODA, 
dopóty trudno będzie ocenić, czy olbrzymie wy-
zwanie naszych czasów, jakim jest walka z glo-
balnym ubóstwem, jest traktowane przez rządy 
państw bogatych poważnie. 

Koszty pomocy uchodźcom

Wśród zasad OECD dotyczących kwalifikowania 
kosztów Oficjalnej Pomocy Rozwojowej istnie-
je zapis o tym, że można zaliczać do niej koszty 
pomocy dla uchodźców w pierwszych 12 miesią-
cach ich pobytu w kraju udzielającym schronie-
nia (oraz koszty ew. repatriacji). Organizacje po-
zarządowe zajmujące się problematyką rozwoju 
postulują, aby nie wliczać do ODA kwot przezna-
czanych na ten cel, ponieważ pobyt uchodźców w 
innym kraju nie przyczynia się w żadnym stop-
niu do rozwoju kraju, z którego pochodzi uchodź-
ca. Ponadto udzielanie schronienia uchodźcom 
wiąże się z niezależnymi od polityki rozwojowej 
obligacjami donatorów wynikającymi z zapisów 
o ochronie praw człowieka (Polska przystąpiła 
do Konwencji genewskiej w 1991 r., a więc sie-
dem lat przed podjęciem pierwszych działań w 
dziedzinie pomocy zagranicznej). Pogląd ten po-

dziela wielu ekspertów zajmujących się współ-
pracą rozwojową, jak np. Fritz Meijndert, były 
przewodniczący Grupy Roboczej OECD ds. sta-
tystyk, który apeluje o zaprzestanie tej praktyki. 
Dobry przykład daje tu Wielka Brytania, która 
przestała wliczać koszty pomocy uchodźcom do 
kwot Oficjalnej Pomocy Rozwojowej.
W 2008 r. koszty związane z przyjęciem uchodź-
ców i kwalifikowane jako część polskiej Oficjal-
nej Pomocy Rozwojowej wyniosły 4,067 mln zł. 
W ramach tej sumy Urząd do Spraw Cudzoziem-
ców udzielił pomocy socjalnej 319 uchodźcom z 
krajów rozwijających się, a średni roczny koszt 
utrzymania jednej osoby wyniósł 12 748 zł.65  

Koszty pomocy studentom

W wytycznych OECD dotyczących zasad ra-
portowania jako Oficjalnej Pomocy Rozwojo-
wej kosztów nauki i stypendiów dla studentów 
z krajów rozwijających się istnieje zapis mó-
wiący, że ich wliczanie do ODA możliwe jest w 
przypadku, gdy istnieje udokumentowane pro-
gramowe podejście do specyfiki potrzeb kraju 
pochodzenia studenta (odpowiedni wybór sek-
tora oraz poziomu edukacji beneficjenta). Po-
trzebne są w takim wypadku konkretne zało-
żenia umożliwiające dostosowanie kierunku 
studiów, na które uczęszcza cudzoziemiec, do 
strategii rozwoju oraz priorytetowych dziedzin 
wsparcia dla kraju jego pochodzenia. W Pol-
sce nie istnieje wyraźna korelacja pomiędzy li-
stą krajów priorytetowych pomocy a listą kra-
jów pochodzenia stypendystów, których koszty 
są wliczane do ODA (wyjątkiem są studenci z 
Ukrainy i Białorusi). Można więc wnioskować, 
że koszty związane z kształceniem studentów 
w większości przypadków nie są wynikiem pla-
nowej realizacji strategii polskiej pomocy roz-
wojowej (jedynym planowanym programem 
jest Program im. K. Kalinowskiego). Co wię-
cej, wobec braku krajowych strategii reduk-
cji ubóstwa dla poszczególnych krajów, którym 
Polska udziela wsparcia, nie można mówić o 
jakiejkolwiek polityce stypendialnej będącej 
wynikiem podejścia strategicznego. W konse-
kwencji trudno udowodnić tezę, że studia, na 
które uczęszcza osoba z kraju biorcy pomocy, 
po jej powrocie przyczynią się w jakimkolwiek 
stopniu do rozwoju kraju jej pochodzenia. 
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„Drenaż mózgów”
Istotnym argumentem przeciwko wliczaniu kosztów stu-
dentów z krajów rozwijających się do ODA jest również 
to, że w rzeczywistości po skończeniu studiów bardzo czę-
sto studenci nie wracają z powrotem do swoich krajów, 
zaczynając pracę w krajach rozwiniętych. Można stwier-
dzić, że zamiast wspierania rozwoju, mamy w takiej sytu-
acji do czynienia ze zjawiskiem „drenażu mózgów” – dzia-
łającym na korzyść państw rozwiniętych, a nie rozwijają-
cych się. Choć wytyczne OECD zakładają konieczność po-
dejmowania kroków zaradczych przeciwko zjawisku „dre-
nażu mózgów”, autorom raportu nie udało się uzyskać in-
formacji o jakimkolwiek działaniu polskich instytucji w 
tym kierunku. 

Za kwestie związane ze wspieraniem studen-
tów z krajów rozwijających się odpowiada Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, De-
partament Obsługi Programów Międzynarodo-
wych i Uznawalności Wykształcenia oraz pod-
ległe mu biuro Uznawalności Wykształcenia i 
Wymiany Międzynarodowej. W chwili obecnej 
nie istnieje dokument przyznający ministrowi 
spraw zagranicznych kompetencje do nadzoru 
i koordynowania innych resortów w zakresie 
realizacji programów stypendialnych.

Przy kwalifikowaniu kosztów związanych ze 
stypendiami jako ODA uwzględniane są tylko 
koszty stypendiów minimum rocznych; stypen-
dia krótsze, kursy, staże itd. nie są wliczane do 
ODA. Liczba cudzoziemców z krajów rozwija-
jących się, którzy studiowali w Polsce w rapor-
towanym okresie, wynosiła 4964 osoby (4486 
studentów studiów 1. lub 2. stopnia; 478 dokto-
rantów i stażystów długoterminowych). W su-
mie koszty wypłaconych stypendiów wyniosły 
17 293 715 zł, koszty kształcenia 35 226 000 
zł, dając łączną kwotę 52 519 715 zł. W powyż-
szych kwotach zawarte są koszty funkcjonowa-
nia Programu stypendialnego im. K. Kalinow-
skiego dla obywateli Białorusi realizowane-
go przez Studium Europy Wschodniej (finan-
sowanego ze środków MSZ przeznaczonych na 
wspieranie przemian demokratycznych). Kosz-
ty stypendiów wypłaconych w tym Programie 
w 2008 r. wyniosły 3 498 040 zł, a pozostałe 
koszty 425 988 zł. Szacunkowe koszty funkcjo-
nowania Biura Uznawalności Wykształcenia 
i Wymiany Międzynarodowej związane z wy-
konywaniem zadań pomocowych wyniosły ok. 
800 tys. zł.66

Rekomendacje

MSZ, dostosowując się do nowych trendów i wy-
zwań polityki rozwojowej, powinno dążyć do za-
przestania wliczania kosztów uchodźców z kra-
jów rozwijających się do kwot Oficjalnej Pomo-
cy Rozwojowej.

W celu spełnienia wytycznych OECD MSZ musi 
co najmniej stworzyć takie programy stypen-
dialne, które odzwierciedlą strategiczne podej-
ście do redukcji ubóstwa w krajach otrzymują-
cych wsparcie. MSZ powinien również podjąć 
kroki zapobiegające zjawisku „drenażu mózgów” 
– przede wszystkim zaplanować programowe 
wsparcie reintegracji studentów po powrocie ze 
stypendiów w Polsce. 

66. Dane na podstawie informacji uzyskanych od Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej z dn. 17 marca 2009 (BMW-1-312/
BMW-1-312/BS/2009) PO
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EDUKACJA ROZWOJOWA I BUDOWANIE 
ZROZUMIENIA SPOŁECZNEGO  
DLA WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ
Z roku na rok coraz więcej Polaków uważa, że 
powinniśmy wspierać rozwój biedniejszych kra-
jów. W badaniu TNS OBOP wykonanym dla 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r. 
za tego typu działaniami opowiedziało się aż 84 
proc. respondentów. Jednocześnie te same ba-
dania pokazują, że Polacy często nie rozumie-
ją, co oznaczają terminy „pomoc rozwojowa” i 
„współpraca rozwojowa”. W skrajnych przypad-
kach nasi rodacy mylą nawet polską pomoc roz-
wojową z pomocą, którą Polska miałaby otrzy-
mać. Badanie z 2008 r. pokazuje także, że wielu 
Polaków nie umie nawet w przybliżeniu umiej-
scowić Polski na rozwojowej mapie świata. W 
oczach swoich mieszkańców Polska nadal wy-
daje się znacznie biedniejsza niż to faktycznie 
ma miejsce – tymczasem na 177 państw zajmu-
jemy 39. miejsce w rankingu rozwoju społeczne-
go UNDP. Dlatego też edukacja społeczeństwa 
nt. globalnych współzależności, w tym sytuacji 
krajów rozwijających się i ich potrzeb rozwojo-
wych, jest tak konieczna. MSZ od kilku lat w co-
raz większym stopniu wspiera inicjatywy z za-
kresu edukacji rozwojowej. 

Rozumienie edukacji 
rozwojowej i kryteria jakości

Cele i metody prowadzenia działań w ramach 
edukacji rozwojowej w Polsce nadal nie zosta-
ły jasno sformułowane. Z uwagi na specyfikę 
swoich kompetencji MSZ posługuje się przede 
wszystkim terminem „edukacja rozwojowa”, na-
tomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej ter-
minem „edukacja globalna”. Ta ostatnia rozu-
miana jest jako szerszy wymiar edukacji oby-
watelskiej obejmujący jako jeden z komponen-
tów edukację rozwojową. W materiałach promo-
cyjnych67 MSZ wskazuje, że edukacja rozwojo-
wa to proces, który „przybliża polskiemu społe-
czeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboż-
szych krajów, pokazuje wzajemne zależności 
między Polakami a mieszkańcami krajów roz-
wijających się” oraz powinien „pobudzać do kry-
tycznej i świadomej refleksji nad własnym sty-
lem życia i codziennymi wyborami”. Jednocze-
śnie, odpowiadając na pytanie „Dlaczego Eduka-
cja Rozwojowa?”, jako cele edukacji rozwojowej 
MSZ wymienia m. in. „zwiększenie zaintereso-

wania Polaków działalnością pomocową Polski 
na arenie międzynarodowej” oraz przyczynienie 
się do „lepszego zrozumienia i uzyskania akcep-
tacji ze strony Polaków dla polskich działań po-
mocowych”, a także do zwiększenia skuteczności 
współpracy na rzecz rozwoju. 

Jeszcze inaczej edukację rozwojową definiują 
program polskiej pomocy oraz regulamin kon-
kursu Edukacja Rozwojowa w 2008 r. (przygo-
towanego przez Fundację Edukacja dla Demo-
kracji ze środków MSZ), które koncentrują się 
na podnoszeniu świadomości i ułatwianiu zro-
zumienia globalnych współzależności. Promo-
wany przez Komisję Europejską i inne instytu-
cje „Konsensus europejski w sprawie rozwoju: 
Wkład edukacji rozwojowej i podnoszenia świa-
domości” stanowczo podkreśla konieczność wy-
chodzenia w rozumieniu edukacji rozwojowej 
poza kwestie pomocy rozwojowej oraz unikanie 
traktowania edukacji rozwojowej jako public re-
lations dla działań rozwojowych lub konkretnej 
instytucji. 

Wspomniany dokument zaleca również prowa-
dzenie i publikację ewaluacji projektów eduka-
cji rozwojowej oraz szacowanie wpływu działań 
edukacyjnych w oparciu o jasno określone stan-
dardy jakości. Takich kryteriów w Polsce nadal 
brakuje, np. w regulaminie programu grantowe-
go Edukacja Rozwojowa, a MSZ mógłby odegrać 
istotną rolę w ich tworzeniu. Na poziomie euro-
pejskim takie standardy proponowane są m. in. 
przez Centrum Północ-Południe Rady Europy68.

Wsparcie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych 
dla edukacji rozwojowej

W 2008 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
znacząco zwiększyło w stosunku do roku po-
przedniego środki na edukację, promocję i infor-
mację o pomocy rozwojowej – z 2 do 3 mln zł. Na-
dal jednak poziom tych wydatków jest dziesię-
ciokrotnie mniejszy od rekomendowanego przez 
Unię Europejską i UNDP (3 proc. wartości ca-
łej pomocy rozwojowej). Ministerstwo wprowa-
dziło także nowe formy budowania zrozumienia 
społecznego dla współpracy rozwojowej skiero-
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wane do różnych grup odbiorców: uczniów, na-
uczycieli, studentów, pracowników i wolontariu-
szy NGO, młodych naukowców i całej opinii pu-
blicznej. Jednak nie wszystkie okazały się możli-
we w realizacji – na konkurs w zakresie organi-
zacji wizyt dziennikarzy w krajach rozwijających 
się, w których rezultacie miałyby powstać repor-
taże na temat globalnego rozwoju, nie wpłynęła 
żadna oferta, co może świadczyć m. in. o tym, że 
oczekiwania i procedury MSZ były nieadekwat-
ne do możliwości polskich instytucji potencjal-
nie zainteresowanych realizacją takiego projek-
tu. Istotnym działaniem MSZ jest także umoż-
liwienie sfinansowania działań edukacyjnych w 
ramach realizacji projektów pomocowych w kra-
jach rozwijających się. O rosnącym znaczeniu 
budowania zrozumienia społecznego dla współ-
pracy rozwojowej świadczy także powołanie w 
2008 r. przez Departament Współpracy Rozwo-
jowej MSZ specjalnego pięcioosobowego zespołu 
ds. informacji i edukacji rozwojowej. 

W 2008 r. MSZ przeznaczyło na działalność in-
formacyjną i promocyjną 1,25 mln zł, z czego sfi-
nansowano m. in. stronę internetową, publika-
cje, materiały promocyjne, monitoring mediów 
oraz filmy. Na działalność edukacyjną przezna-
czono 1,75 mln zł. Większość działań z zakre-
su edukacji rozwojowej zostało zrealizowanych 
przez organizacje pozarządowe. 

MSZ sfinansowało m. in. konkurs grantowy 
Edukacja Rozwojowa, Akademię Międzynarodo-
wej Współpracy na rzecz Rozwoju, dofinansowa-
ło projekty uczelni publicznych, stypendia konfe-
rencyjne dla naukowców, szkolenia dla nauczy-
cieli oraz wyjazdy studyjne dziennikarzy Pol-
skiego Radia do krajów rozwijających się.

Podobnie jak w poprzednim roku, na inicjaty-
wy edukacyjne dla organizacji pozarządowych 
MSZ przeznaczyło 650 tys. zł (program Eduka-
cja Rozwojowa). Program ten jest dla organiza-
cji pozarządowych niezwykle ważny – pozwala 
m. in. nowo powstałym organizacjom na rozpo-
częcie realizacji projektów edukacyjnych. Dota-
cje otrzymały projekty w ramach trzech ścieżek 
dotacyjnych: wydawniczej, szkoleniowej oraz po-
pularyzatorskiej. Tematyka projektów obejmo-
wała stan realizacji Milenijnych Celów Rozwo-
ju i ograniczania ubóstwa oraz wpływ zmian kli-
matycznych na kraje rozwijające się. W sumie 
dofinansowanie otrzymało 36 projektów eduka-
cyjnych, które obejmowały m. in. szkolenia na-

uczycieli i edukatorów, seminaria, podnoszenie 
wiedzy nt. rozwoju wśród pracowników organi-
zacji pozarządowych, przygotowanie scenariuszy 
lekcji i materiałów pomocniczych dla nauczycie-
li, wydanie publikacji, komiksów, konkursy czy 
festiwal filmowy. Dyskusyjny jest często sam do-
bór tematów priorytetowych. Tematy zbyt wą-
skie niejednokrotnie nie pozwalają na realiza-
cję oryginalnych i potrzebnych projektów, któ-
re po prostu nie pasują do priorytetów danego 
roku. Równie znaczący jest brak wśród ścieżek 
konkursu tematu rzecznictwa i współpracy np. z 
parlamentarzystami i innymi decydentami w za-
kresie polityki rozwojowej. Konieczne jest także 
stworzenie takiego mechanizmu oceny rezulta-
tów i jakości projektów, który wykroczy poza wy-
rywkowe wizyty monitoringowe. 

W 2008 r. MSZ po raz pierwszy sfinansowa-
ło udział polskich naukowców w międzynarodo-
wych konferencjach z zakresu rozwoju (75 tys. 
zł). Program ten był zarządzany przez Fundację 
Partners Polska. 

W 2008 r. dzięki środkom ministerstwa przezna-
czonym na edukację rozwojową odbyła się Aka-
demia Międzynarodowej Współpracy na Rzecz 
Rozwoju i Demokracji, przeprowadzona w ra-
mach projektów dwóch organizacji pozarządo-
wych: stowarzyszenia Global Development Re-
search Group oraz Domu Spotkań im. Angelusa 
Silesiusa, na ten cel zostało przeznaczone odpo-
wiednio 207 i 118 tys. zł. W warsztatach i szkole-
niach w ramach Akademii wzięło udział w sumie 
140 studentów i pracowników organizacji poza-
rządowych zajmujących się pomocą rozwojową. 
Dodatkowo MSZ sfinansowało szkolenia na te-
mat rozwoju dla blisko 500 nauczycieli, prowa-
dzone przez Centralny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli (119 tys. zł), projekt „Pokaż mi swój 
świat – pokaż mi swoją szkołę” Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza, obejmujący szeroki program 
edukacyjny zrealizowany w Mali i w Polsce (79 
tys. zł), oraz projekt „Globalny rozwój – lokal-
na edukacja” Instytutu Studiów Regionalnych i 
Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego, obej-
mujący międzynarodową konferencję o rozwoju 
oraz konkurs na esej „Polska jest Rajem” (103 
tys. zł).  

Po raz pierwszy w historii polskiej edukacji roz-
wojowej MSZ dofinansowało przygotowanie re-
portaży z krajów rozwijających się. W ramach 
postanowień umowy koprodukcyjnej z Progra- PO
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mem III Polskiego Radia (o wartości 95 tys. zł) 
dziennikarze mogli osobiście przekonać się, jak 
realizowane są projekty rozwojowe w Mołdawii, 
Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, Ghanie i Suda-
nie. Owocem tych delegacji było kilkanaście od-
cinków reportaży dla każdego z odwiedzonych 
krajów.

Doświadczenia tej współpracy otworzyły istotny 
rozdział we współpracy MSZ z mediami. W 2009 
r. zostały zawarte kolejne umowy koprodukcyj-
ne na przygotowanie reportaży o współpracy roz-

wojowej, m. in. z Radiem TOK FM. Inną nową 
– i ważną – formą zainteresowania dziennika-
rzy tematyką rozwoju jest realizacja przez sto-
warzyszenie Global Development Research Gro-
up w 2009 r. pierwszego szkolenia dla dzienni-
karzy z zakresu rozwoju, połączonego z wyjazda-
mi studyjnymi do krajów rozwijających się. Dzia-
łania te powinny przyczynić się do lepszego zro-
zumienia przez dziennikarzy tematyki rozwoju i 
współpracy rozwojowej. 

0

“Edukacja Rozwojowa” - Fundacja Edukacja dla Demokracji

“Akademia Międzynarodowej Wspópracy na Rzecz Rozwoju” - Global Development Research Group

Szkolenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

“Akademia Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju” - Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

“Globalny rozwój - lokalna edukacja” - Uniwersytet Warszawski

Współpraca z Polskim Radiem

“Pokaż mi swój świat - pokaż mi swoją szkołę” - Uniwersytet im. A. Mickiewicza

“Nauka dla polskiej pomocy” - Fundacja Partners Polska
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Wydatki MSZ na edukację rozwojową w 2008 r. (tys. zł)
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Działania rzecznicze

Coraz więcej polskich organizacji pozarządo-
wych angażuje się w projekty rzecznicze, któ-
rych celem jest budowanie poparcia dla współ-
pracy rozwojowej wśród decydentów, w tym 
parlamentarzystów (krajowych i europej-
skich), wysokiej rangi przedstawicieli rządu, a 
także instytucji międzynarodowych. Rola par-
lamentarzystów w efektywnej realizacji współ-
pracy rozwojowej każdego demokratycznego 
kraju jest niezwykle istotna. Parlament ak-
ceptuje m. in. projekty budżetu, w tym środ-
ki na pomoc rozwojową, i rozlicza rząd z reali-
zacji programów pomocowych, także z jakości 
tej pomocy. 

Polskie organizacje w coraz większym stopniu 
angażują się w działania rzecznicze, organizu-
jąc konferencje dla parlamentarzystów, przy-
gotowując materiały merytoryczne dla decy-
dentów, podnosząc własne kwalifikacje i moż-
liwości w zakresie rzecznictwa. Działania te fi-
nansowane są przede wszystkim ze środków 
EuropeAid. Ewaluatorzy programów unijnych 
z zakresu edukacji rozwojowej rekomendują 
zwiększenie liczby takich projektów.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
do tej pory nie realizowało jednak programów 
grantowych na tego typu działania. Konkur-
sy na projekty z zakresu edukacji rozwojowej 
zawierają istotne zastrzeżenie, że „w ramach 
konkursu nie mogą zostać przyznane dotacje 
na projekty zakładające przeprowadzenie akcji 
o charakterze politycznym, akcji lobbujących 
i zbierania podpisów pod petycjami do władz 
centralnych lub samorządowych”. 

Przykłady innych państw pokazują, że możli-
we jest finansowanie przez rząd danego kraju 
działań rzeczniczych lub wręcz lobbingowych 
na rzecz pomocy rozwojowej. Wymaga to jed-
nak odważnej decyzji politycznej oraz świado-
mości korzyści płynących z większej wiedzy o 
rozwoju wśród parlamentarzystów. Konkur-
sy grantowe z zakresu edukacji rozwojowej w 
Czechach i na Słowacji obejmują także dzia-
łania rzecznicze. W ramach czeskiej pomocy 

rozwojowej od 2005 r. finansowana jest m. in. 
kampania społeczna „Czesi przeciwko biedzie”, 
która obejmuje na przykład wysyłanie listów 
do decydentów w sprawie poparcia dla pomocy 
rozwojowej. Rządy obu krajów współfinansują 
także projekty rzecznicze słowackich i czeskich 
organizacji, które otrzymały główną część fi-
nansowania ze środków EuropeAid.

Edukacja rozwojowa 
a system edukacji

Szeroko rozumiana edukacja rozwojowa jest 
dziś nieodzownym elementem kształcenia od-
powiadającego na potrzeby współczesnego 
świata69. Bez krytycznie myślących obywateli 
i obywatelek, rozumiejących globalne współza-
leżności, poczuwających się do odpowiedzialno-
ści za losy świata, chcących i umiejących dzia-
łać wspólnie z innymi nie sposób wyobrazić so-
bie aktywnego, dobrze funkcjonującego w wa-
runkach zglobalizowanego świata społeczeń-
stwa.

Wybory parlamentarne w październiku 2007 
r. i związane z nimi zmiany personalne w 
MEN umożliwiły podjęcie dyskusji nt. włącze-
nia edukacji rozwojowej do podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego70. Działania grupy 
roboczej ds. edukacji rozwojowej Grupy Zagra-
nica doprowadziły do wpisania w 2008 r. treści 
edukacji rozwojowej do reformowanej właśnie 
podstawy programowej. 

W ramach spotkań przedstawicieli MEN i gru-
py roboczej ds. edukacji rozwojowej ustalono 
także inne formy współpracy, wspierające pod-
noszenie świadomości nauczycieli i uczniów w 
zakresie problemów globalnych – m. in. szko-
lenia dla nauczycieli, metodyków i dyrektorów 
szkół (we współpracy z Centralnym Ośrod-
kiem Doskonalenia Nauczycieli) oraz współ-
pracę przy organizacji Tygodnia Edukacji Glo-
balnej i w dalszych pracach nad podstawą pro-
gramową. 

Warto podkreślić, że tworzenie i wdrażanie 
systemu edukacji rozwojowej wymaga – ze 

69.

70.
71.

Więcej informacji na temat roli edukacji rozwojowej w systemie szkolnym w dokumencie opracowanym przez grupę roboczą ds. ER „Edukacja roz-
wojowa: od teorii do praktyki” (http://swm.pl/wp-content/uploads/swm/2008/05/wstep-do-edukacji-rozwojowej.pdf) 
Za informacje dotyczące prac nad podstawą programową dziękujemy J. Witkowskiemu z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
EC Development Education and Awareness Raising Evaluation (http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/civil-society/documents/de-ar_eva-
luation2008.pdf)
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67.

68.

Broszura „Edukacja Rozwojowa w programie polskiej pomocy zagranicznej”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2007 oraz strona internetowa 
www.polskapomoc.gov.pl
Global Education Guidelines, 2008 (http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GE-Guidelines/GEguidelines-web.pdf)

względu na swoją kompleksowość – współpra-
cy międzyresortowej oraz między poszczegól-
nymi szczeblami administracji. Raport ewalu-
acyjny działań z dziedziny edukacji rozwojo-
wej finansowanych z EuropeAid71 wzywa pań-
stwa członkowskie w szczególności do koordy-
nacji działań ministerstw odpowiedzialnych za 
sprawy zagraniczne, edukację i ochronę środo-
wiska w tym zakresie oraz rekomenduje two-
rzenie wielosektorowych ciał doradczych na 
poziomach krajowym, regionalnym i lokalnym, 
aby zapewnić większą spójność i społeczną le-
gitymację działań. W Polsce brakuje określe-
nia podziału kompetencji w zakresie eduka-
cji rozwojowej między poszczególnymi resorta-
mi, co może stanowić barierę w skutecznym jej 
wdrażaniu.

Finansowanie edukacji 
rozwojowej – polskie 
organizacje i EuropeAid

Ważnym źródłem finansowania projektów z 
dziedziny edukacji rozwojowej są środki unij-
ne administrowane w ramach EuropeAid i od 
2004 r. dostępne również dla polskich organi-
zacji pozarządowych. EuropeAid pozwala orga-
nizacjom pozarządowym prowadzić działalność 
bardziej systematyczną, ponieważ realizowane 
projekty mogą trwać do trzech lat. Inicjatywy 
te umożliwiają także nawiązanie współpracy 
z partnerami z krajów Południa. W związku 
z brakiem doświadczenia w latach 2004-2005 
organizacje z nowych państw członkowskich w 
niewielkim stopniu uczestniczyły w projektach 
finansowanych z EuropeAid. W 2006 r. środki 
pieniężne na projekty otrzymały z EuropeAid 
trzy polskie organizacje (jako organizacje apli-
kujące), a kilka innych uczestniczyło w projek-
tach jako partnerzy. 

Od 2007 r. finansowanie projektów rozwojo-
wych z EuropeAid dystrybuowane jest w opar-
ciu o nową strategię obejmującą lata 2007-10, 
która zakłada pewne ułatwienia dla organiza-
cji z nowych państw członkowskich, chociaż nie 
przyznaje już oddzielnej puli środków na dzia-
łania w tym regionie. Te ułatwienia to m. in. 
krótsze wymagane doświadczenie (2 zamiast 3 
lat) oraz niższa minimalna wartość projektu (25 
tys. euro zamiast 100 tys. euro), a także wyż-
szy stopień dofinansowania (do 90 proc.). Prio-
rytety konkursu ogłoszonego w 2007 r. to Mi-
lenijne Cele Rozwoju, spójność polityk rozwojo-
wych oraz rola mediów w rozwoju. Mimo tych 
ułatwień, wśród projektów wybranych do reali-
zacji znalazł się tylko jeden, w którym organiza-
cją aplikującą była organizacja polska.

Jedną z barier dla uczestnictwa polskich orga-
nizacji pozarządowych w działaniach finanso-
wanych z EuropeAid jest problem z pozyska-
niem wymaganego wkładu własnego. Przykła-
dy rozwiązań stosowanych w innych krajach, 
m. in. w Czechach, pokazują, że ogromne zna-
czenie może mieć wsparcie finansowe ze środ-
ków krajowych, a przeszkodą nie jest nawet 
jednoroczny tryb wydatkowania środków. Wy-
korzystanie środków z krajowych budżetów po-
mocowych jako wkładu własnego jest jednym z 
rozwiązań rekomendowanych we wspomnianej 
już ewaluacji działań z zakresu edukacji rozwo-
jowej finansowanych z EuropeAid. Rozwiąza-
nie to byłoby niezwykle korzystne dla polskie-
go MSZ, które, finansując zaledwie 10 proc. du-
żego projektu, znacząco przyczyniłoby się do bu-
dowania społecznego zrozumienia dla proble-
matyki rozwoju, a także do upowszechnienia 
wiedzy o polskiej pomocy. Na poziomie krajo-
wym wykorzystane mogłyby być np. środki dys-
trybuowane w ramach Programu Operacyjne-
go Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). 
Obecne wytyczne dotyczące wydatkowania tych 
środków niestety nie obejmują działań z zakre-
su edukacji rozwojowej72.
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Rekomendacje

Organizacje pozarządowe, MSZ i MEN powin-
ny wspólnie stworzyć strategię działań w zakre-
sie edukacji rozwojowej – taką, która wyznaczy 
priorytety działań, określi sposoby finansowania 
oraz ureguluje koordynację działań, a także po-
dział odpowiedzialności w zakresie edukacji roz-
wojowej na poziomie międzyresortowym (pomię-
dzy MEN, MSZ i Ministerstwem Środowiska). 
Strategia powinna być opracowana i uchwalona 
równolegle z przygotowywaną obecnie strategią 
polskiej współpracy rozwojowej.

MSZ, MEN i inne ministerstwa powinny zwięk-
szyć ilość środków na edukację rozwojową do 3 
proc. oficjalnej pomocy rozwojowej, zgodnie z re-
komendacjami Unii Europejskiej i UNDP. 

MSZ powinno dopuścić możliwość finansowania 
projektów o tematyce rzeczniczej w ramach pro-
gramów MSZ związanych z edukacją rozwojową, 
ponieważ przyczyniają się one do wypełnienia 
celów tych programów.

MSZ, MEN i inne ministerstwa powinny stwo-
rzyć nowe możliwości finansowania działań z za-
kresu edukacji rozwojowej, m. in. poprzez włą-
czenie edukacji rozwojowej do Programu Opera-
cyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz 
wprowadzenie współfinansowania ze środków 
MSZ projektów z zakresu edukacji rozwojowej 
przyznanych polskim organizacjom w ramach 
konkursów EuropeAid i innych konkursów eu-
ropejskich.

Wszystkie zaangażowane podmioty powinny 
wspólnie ustalić kryteria jakości działań edu-
kacyjnych i dokonywać ewaluacji oraz oceny od-
działywania edukacji rozwojowej, np. na podsta-
wie kryteriów jakości Centrum Północ-Południe 
Rady Europy (m. in. przez działania informacyj-
ne, szkoleniowe oraz w ramach realizacji kon-
kursów grantowych). 

Instytucje państwowe powinny wspierać budo-
wę potencjału organizacyjnego i merytorycznego 
organizacji i instytucji zajmujących się edukacją 
rozwojową. MSZ powinno wspierać podnoszenie 
świadomości w dziedzinie rozwoju wśród innych 
podmiotów będących potencjalnymi wykonawca-
mi działań w ramach współpracy rozwojowej, w 
szczególności jednostek administracji rządowej, 
samorządowej i jednostek akademickich. 

MSZ oraz inne ministerstwa i instytucje publicz-
ne, a także organizacje pozarządowe powinny po-
szerzyć współpracę z mediami w zakresie eduka-
cji rozwojowej i budowania zrozumienia współ-
pracy rozwojowej, np. poprzez włączanie dzien-
nikarzy do udziału w projektach rozwojowych. 
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73.

74.

75.

76.

77.
78.

Stwierdza to IV Raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (z ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), wydaje się, że 
najbardziej kompleksowy tekst naukowy traktujący o przyczynach i aktualnych oraz przyszłych skutkach zmian klimatu.
Straty materialne związane ze zmianami szacowane są na 125 mld dolarów. Dane z: Human Impact Report: Climate Change – The Anatomy of a 
Silent Crisis, Global Humanitarian Forum, 2009.
50 najuboższych krajów (LDC) jest odpowiedzialnych za 1 proc. światowych emisji dwutlenku węgla. Dane z: Suffering the Science - Climate Chan-
ge, People and Poverty, 130 Oxfam Briefing Paper, 9 June 2009, dostępny na stronie: http://www.oxfam.org.uk/resources/policy/climate_change/do-
wnloads/bp130_suffering_science.pdf
Dane zebrane z raportów:Human Impact Report: Climate Change – The Anatomy of a Silent Crisis, Global Humanitarian Forum, 2009;  Suffering 
the Science - Climate Change, People and Poverty, 130 Oxfam Briefing Paper, 9 June 2009.
Cytat z artykułu: http://www.wprost.pl/ar/163610/Rostowski-walka-o-klimat-powinni-zajac-sie-najbogatsi/ 
Aby powstrzymać globalne ocieplenie na bezpiecznym dla naszej cywilizacji poziomie, światowe emisje muszą zostać zredukowane o 40 proc. do roku 
2020. O bezpiecznych granicach wzrostu średniej globalnej temperatury mówi m.in. IV Raport IPCC.

Zmiany klimatu są faktem73 i stanowią największe wyzwanie dla rozwoju ludzkości w tym stuleciu. Już dziś globalne 
ocieplenie jest przyczyną cierpienia milionów ludzi w krajach rozwijających się oraz źródłem strat przewyższających cał-
kowitą roczną pomoc rozwojową74. Paradoksalnie to państwa najbiedniejsze, w najmniejszym stopniu odpowiedzialne 
za zaistniałą sytuację75, są najbardziej narażone na skutki zmian klimatu. Rocznie ginie 300 tys. osób, 26 mln zostaje 
wysiedlonych, a dodatkowe 50 mln cierpi głód właśnie w wyniku zmian klimatycznych. Według prognoz liczby te mają 
się podwoić w przeciągu następnych 20 lat76, co stanie się finansowym wyzwaniem dla pomocy humanitarnej i przyczy-
ni się do powiększenia grona odbiorców pomocy rozwojowej. 

Podział obciążeń finansowych wewnątrz Unii, związanych z adaptacją i wsparciem krajów biedniejszych w redukcji ich 
emisji gazów cieplarnianych powinien być określany w odniesieniu do odpowiedzialności historycznej za poziomy emisji 
poszczególnych krajów, jak również w oparciu o poziom zamożności członków UE. Polska propozycja, aby składki kra-
jów członkowskich na adaptację krajów rozwijających się do skutków zmian klimatu ustalone zostały według takiego 
samego klucza jak w przypadku ODA (w przypadku Polski byłoby to 0,17 proc. DNB w 2010 r. i 0,33 proc. DNB w 2015 
r.), jest nie do przyjęcia z kilku powodów. Wsparcie krajów rozwijających się w walce ze zmianami klimatu jest związa-
ne z odpowiedzialnością krajów uprzemysłowionych za emisję gazów cieplarnianych i nie powinno się go określać arbi-
tralnie. Można także zaobserwować, że rządy wielu krajów UE nie przywiązują wielkiej wagi do swoich obietnic udzie-
lenia pomocy rozwojowej i już dziś wiadomo, że spełnienie ich w 2015 r. jest co najmniej wątpliwe. Tym bardziej, opisa-
na powyżej propozycja podziału składki na walkę ze zmianami klimatu nie wzbudza zaufania krajów biedniejszych, już 
dziś dotkniętych tymi zmianami. 

W obecnej sytuacji zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju i są główną przyczy-
ną pogłębiania się ubóstwa. Powodzie, cyklony, huragany, susze, stale podnoszący się poziom mórz, wzrost temperatu-
ry, topnienie lodowców – to zjawiska, które zagrażają bezpośrednio zdrowiu i życiu ludzi, a ponadto oznaczają głód, brak 
lub ograniczony dostęp do wody pitnej, choroby, epidemie, spadek produkcji rolnej, spowolnienie wzrostu gospodarcze-
go, masowe migracje, konflikty, a w rezultacie społeczną i polityczną destabilizację. 

Niezahamowanie wzrostu temperatury na bezpiecznym poziomie oznacza przekreślenie ostatnich 50 lat 
walki z ubóstwem. Kraje bogate, w tym Polska (39. pozycja w rankingu rozwoju ludzkiego UNDP), mają 
zarówno środki, jak i wiedzę oraz technologie, które pozwoliłyby najbiedniejszym adaptować się do zmie-
niających się warunków klimatycznych oraz na realizację celów redukcji emisji gazów cieplarnianych78. 
Aby zapobiec globalnej katastrofie, państwa uprzemysłowione powinny zredukować swoje poziomy emi-
sji o 40 proc. do roku 2020 oraz przeznaczać 150 mld dol. rocznie dla krajów rozwijających się na adaptację 
do skutków zmian klimatu oraz na wsparcie w realizacji celów redukcji. Środki te muszą być wyłączone 
z puli Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, jako że stanowią odpowiedź na nowe problemy stojące przed kra-
jami walczącymi z ubóstwem – problemy, których źródłem jest emisja gazów cieplarnianych przez kraje 
uprzemysłowione, w tym Polskę.

POMOC ROZWOJOWA
A ZMIANY KLIMATU

Stanowisko Polski w sprawie walki ze zmianami klimatu wydaje się kwestionować zasadę globalnej solidar-
ności w czasach kryzysu klimatycznego. W trakcie spotkania ministrów finansów w Luksemburgu w 2009 
r. minister finansów Jacek Rostowski stwierdził, że „jeżeli najbogatszym krajom bardzo zależy na walce ze 
zmianami klimatycznymi, co rozumiemy, to muszą wziąć koszty tego na siebie”77. 

ZAGADNIENIA TOWARZYSZĄCE POLITYCE ROZWOJOWEJ
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W maju 2008 r., pięć lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej, Polska i Szwecja wystąpiły z pomysłem Partnerstwa 
Wschodniego, które ma na celu pogłębienie relacji z sześcioma wschodnimi sąsiadami UE – Armenią, Azerbej-
dżanem, Gruzją, Mołdawią, Ukrainą oraz Białorusią. Inicjatywa była ukoronowaniem wysiłków nowych państw 
członkowskich, które dążyły do nowego otwarcia w stosunkach UE ze wschodnimi sąsiadami i dostosowania in-
strumentów współpracy do specyfiki regionu. Prace nad koncepcją Partnerstwa Wschodniego przyspieszył sierp-
niowy konflikt w Gruzji. Uroczysta inauguracja nowej inicjatywy odbyła się pod auspicjami czeskiej prezydencji 
w Pradze 7 maja 2009 r.

Głównym celem, jaki stoi przed Partnerstwem Wschodnim, jest stworzenie warunków niezbędnych do przyspie-
szenia procesu stowarzyszenia politycznego i dalszej integracji gospodarczej pomiędzy UE a krajami partnerskimi.

W wymiarze dwustronnym Partnerstwo zakłada wypracowanie nowych podstaw współpracy pomiędzy UE a za-
interesowanym państwem w postaci umów stowarzyszeniowych i stref wolnego handlu. Realizacja Partnerstwa 
oznacza m. in. podjęcie działań na rzecz pełnej liberalizacji reżimu wizowego i rozwój współpracy w sferze bezpie-
czeństwa energetycznego.

Wielostronny wymiar Partnerstwa ma wzmocnić swobodny i otwarty dialog pomiędzy partnerami, stworzyć fo-
rum wypracowywania wspólnych stanowisk oraz wymiany informacji i doświadczeń. Komisja Europejska zapro-
ponowała cztery platformy tematyczne: demokracja, dobre zarządzanie i stabilność; integracja gospodarcza i kon-
wergencja z politykami sektorowymi UE; bezpieczeństwo energetyczne; kontakty międzyludzkie. W ich ramach 
odbywać się będą regularne spotkania obu stron. Specjalne inicjatywy będą miały na celu nadanie Partnerstwu 
widoczności, dynamiki i konkretnej treści.

W latach 2010–2013 UE planuje przeznaczyć na Partnerstwo Wschodnie 600 mln euro, w tym 350 mln euro z 
nowych środków. Mimo że suma ta nie jest traktowana jako wystarczająca dla rozwiązania problemów regionu, 
to samo uznanie, że polityka UE wobec wschodnich sąsiadów wymaga dodatkowego finansowania, jest krokiem 
w dobrym kierunku. 

Trudno w chwili obecnej ocenić, jak w dobie kryzysu gospodarczego potoczą się losy tej nowej inicjatywy. Będzie to 
w głównej mierze zależało od zaangażowania i woli politycznej członków UE. Partnerstwo Wschodnie jest niewąt-
pliwie sukcesem nowych państw członkowskich, zwłaszcza Polski. Pozytywnie przyjęte zostało również przez part-
nerów, dla których jest czytelnym sygnałem, że stosunki z tym regionem mają dla UE znaczenie i nie są jedynie 
kolejnym zagadnieniem na długiej liście priorytetów.

Wraz z pozytywnymi aspektami działalności Partnerstwa Wschodniego pojawia się jednak wiele 
wątpliwości i pytań o jego faktyczny wpływ na polską pomoc. Czy ta nowa inicjatywa poprawi sku-
teczność udzielanej pomocy? Czy zwiększony zostanie jej finansowy zakres, o co od dawna apelują 
organizacje pozarządowe? Czy nie sprawi, że Polska zapomni o swoich zobowiązaniach wobec kra-
jów Globalnego Południa, zwłaszcza krajów Afryki Subsaharyjskiej? Na razie pytania te pozostają 
bez odpowiedzi79. 

 
PARTNERSTWO WSCHODNIE

Wprowadzenie w życie koncepcji Partnerstwa Wschodniego ma znaczenie dla kształtowania się polskiej 
współpracy rozwojowej. Od 2004r., kiedy to Polska zaczęła udzielać pomocy zagranicznej, wschodni sąsiedzi 
– a zwłaszcza Gruzja, Mołdawia, Białoruś i Ukraina – byli jej głównymi odbiorcami. Partnerstwo Wschod-
nie legitymizuje prowadzone od wielu lat w ramach dwustronnej współpracy rozwojowej działania na rzecz 
demokratyzacji Europy Wschodniej i Kaukazu. W programie opracowanej przez Ministerstwo Spraw Za-
granicznych polskiej pomocy zagranicznej na rok 2009 jest wyraźnie zaznaczone, że „Polska w istotny spo-
sób zaangażuje się w rozwój Europy Wschodniej. Dzięki inicjatywie Partnerstwa Wschodniego, przyjętej w 
czerwcu 2008 r. przez wszystkie kraje unijne, pojawiła się dodatkowa możliwość rozwoju stosunków Unii 
Europejskiej m. in. z krajami Europy Wschodniej”. 

79. Tekst powstał na podstawie: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Partnerstwo Wschodnie, COM(2008) 823, 3.12.2008 r. 
Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu partnerstwa wschodniego w Pradze, Praga, 7.5.2009 r. B. Wojna, M. Gniazdowski (red.), Partnerstwo 
Wschodnie – raport otwarcia, PISM, Warszawa, 2009 C. Hillion, A. Mayhew, The Eastern Partnership– something new or window-dressing, SEI 
Working Paper No 109, Sussex European Institute, 2009. PO
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80. Tekst na podst. „ODA in V4”, Polska Zielona Sieć, 2008

W przeciągu ostatnich lat wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) dokonały znaczących postępów w budowie sys-
temu pomocy rozwojowej i humanitarnej. Decydującą rolę w tym względzie odegrał proces integracji europejskiej i 
spełnianie związanych z nim wymagań, m. in. przyjęcie międzynarodowych zobowiązań odnośnie jakości i wysoko-
ści pomocy. 

Przed przystąpieniem do UE każdy z krajów uchwalił dokument strategiczny wytyczający priorytety tworzonego pro-
gramu pomocowego oraz przedstawiający zarys systemu udzielania pomocy (Polska najpóźniej, bo dopiero w 2003 r.). 
Wszystkie cztery strategie były krytykowane za brak konsultacji przy ich tworzeniu, skupienie na krajach sąsiedz-
kich oraz przedkładanie stabilności politycznej i bezpieczeństwa w regionie ponad cele związane z redukcją ubóstwa. 

Początkowo wszystkie kraje powierzyły zarządzanie pomocą wydzielonym departamentom w ramach swoich mini-
sterstw spraw zagranicznych. Podstawowymi wadami tego rozwiązania były: prowizoryczność, brak odpowiednich 
ram prawnych oraz ograniczone możliwości działania, które przekładały się na mało przejrzysty, nieefektywny i trud-
ny w zarządzaniu system współpracy rozwojowej. Przyjęte rozwiązania traktowano jako tymczasowe, ale proces bu-
dowania nowych struktur okazał się wyjątkowo powolny.

Tworzenie odpowiednich ram prawnych pozostaje największym wyzwaniem w procesie budowania systemu współ-
pracy rozwojowej w każdym z krajów V4. Prace nad zmianami prawnymi umożliwiającymi zwiększenie efektywno-
ści pomocy są szczególnie zaawansowane w Czechach i na Słowacji, gdzie wyodrębnione zostały agendy odpowiedzial-
ne za zarządzanie programem ODA. Brak regulacji prawnych oraz silnych instytucji rządowych, odpowiedzialnych za 
zarządzanie środkami pomocowymi, w dalszym ciągu odbijają się niekorzystnie na jakości pomocy udzielanej przez 
Polskę i Węgry (gdzie uchwalenie odpowiedniej ustawy oczekiwane jest jeszcze w 2009 r.). Warto podkreślić, że choć 
wszystkie omawiane kraje startowały z podobnej pozycji, Czechom i Słowacji udało się zbudować system pozwalający 
na efektywne wykorzystanie środków pomocowych. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja Polski, gdzie brak odpowied-
nich rozwiązań instytucjonalnych uniemożliwia skoncentrowanie wysiłków na podnoszeniu jakości pomocy. 

Jeśli chodzi o wydatki pomocowe, wszystkie kraje V4 znalazły się w podobnej pułapce. Z jednej strony, starając się wy-
pełnić zobowiązania międzynarodowe dotyczące zwiększania pomocy, sztucznie zawyżają jej wysokość poprzez zalicza-
nie do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej m. in. kredytów preferencyjnych czy umarzania długów (z ang. inflated aid). Oce-
nia się, że wydatki niebędące prawdziwą pomocą rozwojową to aż 88 proc. wydatków zaliczonych do pomocy dwustron-
nej w 2007 r. przez Polskę, największego donatora wśród krajów V4 (dla porównania, na Słowacji ocenia się, że sztucz-
nie zawyżono 30 proc. wydatków, w Czechach poniżej 20 proc.). Z drugiej strony, brak politycznego poparcia dla kwe-
stii rozwoju ogranicza możliwości zwiększenia wydatków pomocowych kosztem innych wydatków budżetowych. Obec-
ny poziom wydatków oznacza, że żaden z krajów nie osiągnie do 2010 r. zakładanego przez UE poziomu 0,17 proc. DNB.

Innym często podnoszonym problemem, również wpływającym na jakość pomocy, jest kwestia dostępu 
do informacji i uczestnictwa partnerów społecznych w kształtowaniu systemu pomocy. W Czechach i na 
Węgrzech powołano ciała doradcze przy strukturach zarządzających pomocą, złożone z przedstawicie-
li administracji oraz organizacji pozarządowych, biznesu i środowiska akademickiego, w pozostałych 
krajach konsultacje mają charakter mniej sformalizowany. Ciągle brak jednak mechanizmów pozwala-
jących na większe zaangażowanie w proces formułowania celów pomocy czy monitorowanie jej rezulta-
tów przez społeczności z krajów partnerskich.

We wszystkich krajach V4 wyzwaniem pozostaje jakość udzielanej pomocy. Jej ocena jest bardzo trudna, po-
nieważ w żadnym z opisywanych systemów pomocy nie istnieją procedury ewaluacyjne pozwalające zmie-
rzyć efektywność pomocy oraz jej wpływ na społeczności w krajach partnerskich. Jednym z warunków efek-
tywnej pomocy jest tworzenie kilkuletnich strategii współpracy z poszczególnymi krajami (z ang. Country 
Strategy Papers, CSP) z aktywnym udziałem partnerów z krajów otrzymujących pomoc. Wśród krajów V4 
wyróżniają się w tej dziedzinie Czechy, które mają strategie dla ośmiu krajów priorytetowych (dla porówna-
nia, Węgry mają trzy CSP, Słowacja jeden, a Polska deklarowała pracę nad pierwszym). 

KRAJ 2005 2006 2007 2008

CZECHY 0,114 0,120 0,110 0,11

POLSKA 0,07 0,09 0,09 0,08

SŁOWACJA 0,120 0,103 0,093 0,10

WĘGRY 0,09 0,12 0,083 0,07

Wydatki na Oficjalną Pomoc Rozwojową (ODA) jako proc. DNB

SYSTEMY POMOCOWE W KRAJACH
GRUPY WYSZEHRADZKIEJ80
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81. Tekst powstał na podstawie: Commission Working Paper, EU Report on Policy Coherence for Development, 20.9.2007; Wspólne oświadczenie Rady i 
przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwojowej Unii 
Europejskiej: Konsensus Europejski, 24.02.2006; ECDPM, ICEI, PARTICIP GmbH, Evaluation of the EU institutions & Member States’ mechani-
sms for promoting policy coherence for development, Studies in European Development Co-operation Evaluation No 7, 2007

Oprócz współpracy na rzecz rozwoju duży wpływ na sytuację państw rozwijających się mają inne działania 
prowadzone przez donatorów pomocy międzynarodowej. Dzięki odpowiednio prowadzonej polityce handlowej 
czy rolnej można w trwały sposób wesprzeć rozwój krajów najuboższych, niekiedy nawet bardziej efektywnie, 
niż przekazując środki na pomoc rozwojową. 

Zapis, iż wszelkie działania prowadzone przez Unię Europejską i mające bezpośredni lub pośredni wpływ na 
państwa rozwijające się powinny być spójne z celami współpracy na rzecz rozwoju, pojawił się po raz pierw-
szy w 1992 r. w traktacie z Maastricht. Zasada spójności rozumiana w ten sposób znalazła się w wielu póź-
niejszych dokumentach UE, w tym m. in. w Europejskim konsensusie ws. rozwoju podpisanym również przez 
Polskę. Państwa UE zobowiązały się w tym dokumencie do wzmocnienia procedur, mechanizmów i instru-
mentów polityki spójności na rzecz rozwoju (ang. Policy Coherence for Development – PCD). Zdefiniowano ob-
szary, w których należy zwrócić szczególną uwagę na dążenie do spójności. Sektory te to: handel, środowi-
sko naturalne, zmiany klimatu, bezpieczeństwo, rolnictwo, rybołówstwo, społeczny wymiar globalizacji, za-
trudnienie i praca w godziwych warunkach, migracja, badania naukowe i innowacja, społeczeństwo informa-
cyjne, transport i energia. Komisja Europejska zobowiązana została do przedstawiania okresowych raportów 
na temat postępów osiągniętych w dążeniu do spójności działań mających wpływ na państwa rozwijające się. 
Pierwszy taki raport przedstawiony został w 2007 r. 

Polityka spójności na rzecz rozwoju powinna jednak być prowadzona nie tylko na poziomie europejskim, lecz 
także na poziomie krajowym. Organizacje zajmujące się problematyką rozwoju wskazują, że państwom człon-
kowskim brakuje świadomości zobowiązań podjętych w zakresie realizowania zasady spójności oraz woli 
strategicznego, długookresowego planowania działań mających na celu zwiększenie synergii pomiędzy ini-
cjatywami prorozwojowymi w różnych sektorach. Polityka spójności na rzecz rozwoju to zagadnienie delikat-
ne, wymagające często skomplikowanych, kompleksowych negocjacji pomiędzy stronami o sprzecznych in-
teresach, a co za tym idzie, zmuszające do dużego zaangażowania i wymagające silnej motywacji po stronie 
państw członkowskich.

Istotnym elementem zapewnienia spójności działań na rzecz rozwoju jest także zbudowanie w ramach istniejących in-
stytucji formalnych i nieformalnych dróg komunikacji, które pozwalałyby na lepszą koordynację działań w różnych ob-
szarach (np. urzędnicy ministerstw zajmujący się z pozoru odległymi od siebie dziedzinami mogliby konsultować swoje 
działania w międzyresortowych komitetach).

Trzecia kategoria mechanizmów wspomagających osiągnięcie spójności działań na rzecz rozwoju odnosi się przede 
wszystkim do budowania odpowiedniego otoczenia eksperckiego dla instytucji państwowych, umożliwiającego kory-
gowanie ewentualnych błędów czy proponowanie alternatywnych rozwiązań. Nie do przecenienia w tym zakresie jest 
rola organizacji pozarządowych i sektora prywatnego, które w tej ważnej debacie mogą być partnerami dla rządu. 

Polska, jeszcze przed objęciem prezydencji w roku 2011, powinna dostrzec potrzebę spójności polityki 
na rzecz rozwoju. Pozwoli to nam na równi z bardziej doświadczonymi członkami UE uczestniczyć w 
europejskiej polityce rozwojowej. Podjęcie tematu spójności pozwoli także lepiej zrozumieć wiele pro-
cesów zachodzących w Unii i da nową perspektywę spojrzenia na jej reformy. Przede wszystkim jednak 
pozwoli Polsce skutecznie włączyć się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.81
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Pierwszym etapem w dążeniu podmiotów politycznych do realizacji zasady spójności jest zrozumienie i 
uznanie przez te podmioty, że cele rozwojowe powinny przyświecać wszystkim ich działaniom, a nie tylko 
tym związanym z realizacją polityki rozwojowej. Tematyka zrównoważonego rozwoju powinna być obecna 
we wszystkich dziedzinach polityki poszczególnych państw. Jest to możliwe wyłącznie dzięki nadaniu celom 
rozwojowym odpowiedniej wagi w dyskursie politycznym oraz uczynieniu z nich jednego z priorytetów pro-
gramu każdej liczącej się siły politycznej. W przeciwnym razie sens dążenia do zrealizowania zasady spój-
ności w polityce rozwojowej państwa może zagubić się wśród innych, często „bardziej medialnych”, postula-
tów społecznych. 



82.

83.
84.

85.

86.
87.

88.

89.

No Aid Effectiveness without Gender Equality, UNIFEM, EC, ILO, 2 September 2008. Tekst dostępny na: http://www.unifem.org/news_events/sto-
ry_detail.php?StoryID=721
Artykuł 11. Pełny tekst dostępny na: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/eu_consensus_en.pdf
Gender Equality and Women’s Empowerment In Development Cooperation. Pełny tekst dostępny na: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/
st09/st09561.en07.pdf 
Artykuł 3. Pełny tekst dostępny na: 
http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/AAAFinalDraft-25July2008.pdf
Pełny tekst dostępny na: http://www.polskapomoc.gov.pl/Dokumenty,i,publikacje,83.html
Pełny tekst dostępny na: http://www.polskapomoc.gov.pl/files/inne proc.20dokumenty proc.20PDF/POMOC proc.20ZAGRANICZNA proc.202008/
Wytyczne2008_final proc.2008.pdf
Należy tu podkreślić, że polskie organizacje pozarządowe realizują projekty bezpośrednio skierowane do kobiet. Przykładem mogą być tu działania 
Polskiej Zielonej Sieci w Ghanie czy też Polskiej Akcji Humanitarnej w Palestynie.
Informacja na podst. odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, MSZ DWR, 09.07.2009r. 

„Ponad miliard kobiet na świecie cierpi z powodu ubóstwa. Brak postępu w polepszaniu możliwości życiowych 
kobiet poważnie zagraża realizacji krajowych strategii oraz Milenijnych Celów Rozwoju. Nie może być mowy o 
skuteczności pomocy dla krajów rozwijających się bez skupienia wysiłków na promocji równości płci”.82

(Ines Alberdi, UNIFEM Executive Director, wrzesień 2008 )  

Europejski konsensus ws. rozwoju – najważniejszy dokument podkreślający wagę praw kobiet w polityce współpracy 
rozwojowej – definiuje równość płci jako tzw. zagadnienie przekrojowe (z ang. cross-cutting issue), które powinno sta-
nowić zasadniczy trzon wszelkich strategii i polityk na rzecz rozwoju83. Uzupełnieniem tego dokumentu oraz pierwszą 
próbą koordynacji europejskiej polityki względem płci jest Komunikat Komisji Europejskiej z 15 maja 2007 r.84, który 
zaleca krajom UE wdrożenie tzw. podejścia dwutorowego (z ang. twin-track approach). Oznacza to w praktyce, że efek-
tywna pomoc rozwojowa wymaga nie tylko włączenia do polityki współpracy perspektywy równości płci jako zagadnie-
nia przekrojowego (tzw. gender mainstreaming), ale także zarezerwowania konkretnych środków finansowych oraz 
zastosowania specyficznych narzędzi bezpośrednio skoncentrowanych na promocji praw kobiet. Zdaniem sygnatariu-
szy Programu działań z Akry, w tym Polski, „równość płci (…) jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia rzeczywi-
stej poprawy losu ubogich kobiet, mężczyzn i dzieci”85. Niestety, prócz zobowiązań na forum międzynarodowym Polska 
robi bardzo niewiele, aby włączyć perspektywę płci do prowadzonej przez siebie polityki współpracy na rzecz rozwoju. 

Promocja praw kobiet w dokumentach polskiej pomocy nie jest należycie wyeksponowana także na poziomie za-
gadnień przekrojowych. Prawdą jest, że wytyczne dla organizacji realizujących projekty polskiej pomocy zawie-
rają wymóg równości szans – zwłaszcza ze względu na płeć – w dostępie do korzyści płynących z projektu87. W 
praktyce jednak to przede wszystkim od podmiotów realizujących projekt zależy, czy i na ile kwestia płci będzie 
priorytetowym lub też przekrojowym tematem podejmowanego działania88. 

Zwracamy uwagę, że MSZ całkowicie pomija kwestię płci w procesie gromadzenia danych na temat realizacji pro-
jektów rozwojowych. Ministerstwo nie jest w stanie obliczyć wysokości środków spożytkowanych na promocję rów-
ności płci w 2008 r. ani nawet podać liczby projektów skierowanych wprost do kobiet. Jest to bezpośredni dowód 
na to, że włączanie perspektywy płci do działań pomocowych wymaga stosowania konkretnych wskaźników, wy-
chodzących poza ogólnikowe deklaracje w dokumentach programowych. Niestety Departament Współpracy Roz-
wojowej MSZ nie widzi potrzeby ani możliwości stworzenia strategii równości płci i promocji praw kobiet w ra-
mach polskiego programu pomocy rozwojowej. Stanowisko to uzasadniane jest m. in. kwestią różnorodności kul-
turowej w krajach partnerskich, jak również wszechstronnym podejściem Departamentu Współpracy Rozwojowej 
do polskiej pomocy, która obejmować ma „zrównoważone cele o charakterze ekonomicznym, politycznym i społecz-
nym, (…) co samo w sobie zakłada promowanie (…) równości płci i równości kobiet wobec prawa”89. Jak pokazu-
je praktyka bardziej doświadczonych donatorów oraz dokumenty międzynarodowe, których sygnatariuszem jest 
także Polska, tego rodzaju podejście nie wystarcza. 

Nieuwzględnianie perspektywy praw kobiet w konsekwencji przełoży się na znaczne obniżenie efektywności 
polskiej pomocy. Kwestia płci dotyczy bowiem każdego obszaru polityki i praktyki współpracy na rzecz rozwo-
ju. Kobiety są najbardziej dyskryminowaną grupą bez względu na to, czy mówimy o dobrym rządzeniu, konflik-
cie zbrojnym, dostępie do edukacji, wody czy zmianach klimatycznych. Donatorzy zgadzają się dziś co do tego, 
że skuteczna walka z ubóstwem wymaga w pierwszej kolejności zaangażowania i awansu społecznego kobiet. 
Taką perspektywę, przez rzeczywiste wdrożenie zasad podejścia dwutorowego, powinna przyjąć także Polska.

W swojej polityce pomocowej Polska powinna kierować się podejściem dwutorowym. Tymczasem oprócz 
ogólnej deklaracji, że „polska pomoc udzielana będzie zgodnie z zasadami równości płci” zamieszczonej w 
Strategii z 2003 r.86, zagadnieniu temu nie poświęca się żadnej dodatkowej uwagi. Ta ogromna luka doty-
czy zarówno dokumentacji, jak i działań podejmowanych w ramach polskiej pomocy, w których promocja 
demokracji i praw człowieka zajmuje przecież bardzo ważne miejsce. Wsparcia praw kobiet oraz równości 
płci nie ma także wśród podstawowych celów polskiej współpracy rozwojowej ani wśród priorytetowych ob-
szarów wsparcia zdefiniowanych w programach rocznych MSZ na dany rok. Mamy więc do czynienia z bra-
kiem konkretnych środków i narzędzi bezpośrednio skoncentrowanych na kwestii płci. 

PRAWA KOBIET W POLSKIEJ
WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ
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90.
91.
92.
93.
94.
95.

O pomocy świadczonej przez polskie wojsko więcej w rozdziale pt. „Działalność pomocowa polskiego wojska w Afganistanie”.
ISAF Report on Progress in Afghanistan, 2008, Bucharest Summit 2-4 April 2008, s. 4.
 Dane do połowy 2008 r., Amina Khan, Afganistan siedem lat później: ciągle na rozdrożu, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 5, 2008 r., s. 13. 
 UNDP, Afghanistan MDGs Overview, 2008
M.Waldman, FALLING SHORT Aid Effectiveness in Afganistan, ACBAR Advocacy Series, marzec 2008.
Ibidem.

Poniższy tekst jest próbą przedstawienia bardzo skomplikowanej i jednocześnie wyjątkowej sytuacji Afganistanu 
– jednego z krajów priorytetowych dla polskiej pomocy zagranicznej. Afganistan to państwo, w którym pomoc mię-
dzynarodowa – mająca na celu zarówno zapewnienie bezpieczeństwa i demokratyzację kraju, jak też poprawę po-
ziomu życia Afgańczyków – świadczona jest na ogromną skalę przez niezliczone podmioty. Tekst jest zaledwie zary-
sem problematyki lecz może przyczynić się do lepszego zrozumienia innych artykułów, analizujących pomoc rozwo-
jową udzielaną przez Polskę.90

W Afganistanie od ponad trzydziestu lat nieprzerwanie trwa konflikt zbrojny (wojna z ZSRR 1979-1989, wojna domowa 
między różnymi frakcjami mudżahedinów 1989-1996, reżim talibów 1996-2001, operacja militarna zainicjowana przez 
Stany Zjednoczone „Trwała Wolność” rozpoczęta w 2001 r.), który kosztował życie miliony ofiar i spowodował jeden z 
największych eksodusów uchodźczych na świecie (ok. 3 milionów Afgańczyków wciąż przebywa w Iranie i Pakistanie). 

Pogarszające się bezpieczeństwo
Od ośmiu lat międzynarodowa społeczność podejmuje wysiłki na rzecz stabilizacji i demokratyzacji kraju, co zdaje 
się nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Sytuacja bezpieczeństwa ulega z roku na rok drastycznemu pogorszeniu. 
Według danych UNAMA (Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie), w 2008 r. w Afganistanie zginę-
ło 2118 cywilów, co stanowi najgorszy wynik od czasu obalenia reżimu talibów. 
W przygotowanym na szczyt NATO w Budapeszcie raporcie Międzynarodowych Sił Wsparcia Pokoju (ISAF) czyta-
my, iż w chwili obecnej ok. 60 proc. (inne źródła podają, iż jest to 50 proc.) kraju jest względnie stabilne91. Od począt-
ku operacji militarnej w działaniach wojennych zginęło ponad 15 tys. osób92. Siły ISAF, którymi od 2003 r. kieruje 
NATO, liczą blisko 60 tys. żołnierzy z 42 krajów. Liczebność polskiego kontyngentu wojskowego wynosi w przybliże-
niu 2 tys. żołnierzy.  

Pozorne sukcesy w odbudowie
Pomoc międzynarodowa dla Afganistanu mimo takich osiągnięć, jak m. in. wybudowanie 3 tys. km nowych dróg, po-
wrót 5 mln uchodźców, blisko 6 mln dzieci zapisanych do szkół, zmniejszenie areału uprawy maku o 20 proc., po-
stęp w immunizacji dzieci, utworzenie rządu i przeprowadzenie wyborów w 2004 r., nie poprawiła znacząco warun-
ków życia Afgańczyków. Kraj nadal pozostaje jednym z najbiedniejszych i najbardziej zadłużonych państw świata 
(HIPC). UNDP podaje, iż poniżej granicy ubóstwa żyje 42 proc. społeczeństwa93. Blisko 20 proc. ludności wiejskiej 
(stanowi ona 75 proc. populacji Afganistanu) cierpi z powodu chronicznego niedożywienia. Tylko 34 proc. Afgańczy-
ków w wieku od 15 do 24 lat potrafi czytać i pisać, tylko 18 proc. z tej liczby stanowią kobiety. Śmiertelność dzieci 
do lat pięciu jest jedną z najwyższych na świecie – Afganistan pod tym względem plasuje się zaraz po Angoli, Libe-
rii i Sierra Leone.

Ubóstwo, chaos i rozlew krwi dopełniają słaba i mało skuteczna władza państwowa, wszechobecna korupcja (Afga-
nistan plasuje się na 172. pozycji ze 180 w Indeksie Percepcji Korupcji) i uzależnienie od pomocy międzynarodowej. 
Około 90 proc. budżetu narodowego stanowią zagraniczne środki pomocowe, pochodzące głównie od rządu Stanów 
Zjednoczonych, Japonii, państw skandynawskich, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanady (pomoc dwustronna), 
Unii Europejskiej, Azjatyckiego Banku Rozwoju, Banku Światowego i Narodów Zjednoczonych (pomoc wielostronna). 

Państwa i różne instytucje międzynarodowe, biorące udział w odbudowie Afganistanu, podjęły szereg zobowią-
zań finansowych, z których się nie wywiązały (w Bonn – 2001, Tokio – 2002, Berlinie – 2004, Londynie – 2006 i 
Paryżu – 2008). Z obiecanych 25 mld dol. Afganistanowi przekazano do tej pory jedynie 15 mld. 
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MIĘDZYNARODOWA POMOC
DLA AFGANISTANU

ZAGADNIENIA TOWARZYSZĄCE POLITYCE ROZWOJOWEJ

Efekty wysiłków społeczności międzynarodowej
W 2008 r. organizacja Oxfam sporządziła raport o efektywności pomocy w Afganistanie94, z którego wyni-
ka m. in., iż: ok. 40 proc. środków pomocowych wraca z powrotem do kraju dawcy (tylko 20 dol. na 100 wy-
danych trafia bezpośrednio do potrzebujących), a rząd afgański nie ma żadnych informacji o tym, jak zosta-
ła wydana 1/3 środków pomocowych (ok. 5 mld dol.). Ponadto wskutek braku skutecznej koordynacji między 
donatorami, organizacjami międzynarodowymi, NGO, wojskiem oraz rządem wiele działań jest duplikowa-
nych, a ok. 2/3 pomocy w ogóle omija rząd afgański. Średnia płaca zagranicznego konsultanta wynosi rocznie 
ok. 250–500 tys. dol. Ponad połowa udzielanej pomocy jest wiązana. Istnieje olbrzymia dysproporcja w roz-
dziale środków pomocowych – najwięcej otrzymują jej prowincje południowe, które są najbardziej niestabil-
ne ze względu na trwające tam walki, donatorzy nie kierują się realnymi potrzebami beneficjentów, a priory-
tetami politycznymi, zaś wiele projektów nastawionych jest bardziej na szybki, doraźny efekt, niż na trwałe 
zmniejszanie ubóstwa95. 



96.

97.
98.
99.

Liczba ta może obejmować prywatne afgańskie formy, które rejestrują się jako NGO nie będąc nimi w rzeczywistości. Liczba podana jest za 
Przeglądem Dyplomatycznym, nr 5, 2008 r. 
Katarzyna Hołdak, Zaangażowanie UE w odbudowę Afganistanu w „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr I-II-2007/3-4, ss. 192-173.
O pomocy świadczonej przez wojsko więcej w rozdziale pt. „Działalność pomocowa polskiego wojska w Afganistanie”.
Afghanistan National Development Strategy, 2008. Tekst dostępny na stronie www.ands.gov.af

Cywilno-militarny rynek pomocy humanitarnej i rozwojowej
Działania pomocowe w Afganistanie prowadzi ponad tysiąc96 międzynarodowych i lokalnych organizacji pozarzą-
dowych (około stu zarejestrowanych jest w platformie ACBAR), których rola stopniowo zaczyna być marginali-
zowana. UE zmniejszyła pomoc udzielaną Afganistanowi za pośrednictwem organizacji pozarządo-
wych – do 2001 r. była to większość, w 2002 r. ok. 40 proc., a w 2004 r. już tylko 20 proc. środków97. Co-
raz większe fundusze są natomiast przeznaczane na działania prowadzone przez wojskowo-cywilne 
Prowincjonalne Zespoły Odbudowy (PRT), których obecnie jest na terenie całego kraju 2698.
W kwietniu 2008 r. na konferencji w Paryżu rząd afgański zaprezentował pięcioletnią Narodową Strategię Roz-
woju99, w której zobowiązuje się do tego, że Afganistan do 2020 r. będzie krajem stabilnym z dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą, oświatą i opieką zdrowotną, zaś poziom życia przeciętnego obywatela Afganistanu nie będzie od-
biegał od średniego światowego. Koszt wdrożenia tej strategii to ok. 50 mld dol.
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Pierwsza w historii polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej będzie miała miejsce w okresie od 1 lipca do 
31 grudnia 2011 r. Zasadnicze wyzwania związane z tym wydarzeniem w obszarze współpracy rozwojowej można po-
dzielić na organizacyjne i merytoryczne. Te pierwsze odnoszą się do wydarzeń, które będą miały miejsce tak w kraju, 
jak i za granicą (w krajach rozwiniętych i rozwijających się). 

Wyzwania organizacyjne w kraju to przede wszystkim organizacja spotkań gremiów unijnych dotyczących współpracy 
rozwojowej na szczeblu politycznym i eksperckim. Oznacza konieczność wyboru lokalizacji spotkania (chyba że będą 
one organizowane w Brukseli lub w innym miejscu poza Polską) oraz samej organizacji i obsługi logistycznej przed-
sięwzięcia. Wyzwania organizacyjne za granicą związane są głównie z obsługą procesu decyzyjnego w Radzie UE. 
Chodzi o zwoływanie (wspólnie z Sekretariatem Rady) posiedzeń, a wcześniej przygotowywanie i rozsyłanie agendy, 
z uwzględnieniem spraw zgłoszonych do Sekretariatu Rady. Wiąże się z tym obowiązek brania aktywnego udziału 
we wszystkich posiedzeniach Rady i jej grup roboczych/eksperckich, a przede wszystkim przewodniczenia obradom. 
Z tymi wyzwaniami organizacyjnymi łączą się też konieczność oceny propozycji Komisji Europejskiej, panowania nad 
tour de table, negocjowania wspólnego stanowiska, wypracowywania konkluzji itp. 

Wyzwania organizacyjne prezydencji nie ograniczają się jednak do działań w kraju i Brukseli. Ważnym zadaniem 
jest m. in. wypracowanie i prezentowanie wspólnego stanowiska UE w sprawach rozwoju globalnego na forum ta-
kich instytucji, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) czy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwo-
ju (OECD). Do tego dochodzi koordynacja działań donatorów UE w krajach rozwijających się. Polskie placówki dyplo-
matyczne (często kilkuosobowe i już dziś bardzo obciążone pracą) zajmować się będą w 2011 r. monitorowaniem sy-
tuacji rozwojowej i humanitarnej krajów akredytacji, monitorowaniem i zbieraniem informacji nt. działań donatorów 
UE, organizacją regularnych spotkań donatorów (w ramach procesu komplementarności i podziału pracy), prowadze-
niem dialogu w imieniu UE z władzami krajów biorców oraz pośrednictwem w relacjach UE – administracja biorcy. 
Będą także musiały szybko reagować w imieniu UE na ewentualne lokalne problemy rozwojowe lub humanitarne. 

Co zatem należy uczynić, aby sumiennie przygotować się do prezydencji w obszarze współpracy rozwojowej? Naj-
ważniejsze kwestie można streścić w kilku punktach:
Kwestie organizacyjne:
• Identyfikacja ekspertów z różnych dziedzin współpracy rozwojowej i zbadanie możliwości ich wykorzystania do obsługi 

prezydencji.
• Wzmocnienie kadrowe Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, zwłaszcza części zajmującej się planowaniem polityki 

rozwojowej i współpracą z instytucjami międzynarodowymi, oraz wyselekcjonowanie zespołu na bieżąco śledzącego zmie-
niającą się agendę pomocową Rady UE, inicjatywy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 

• Wzmocnienie kadrowe polskiego przedstawicielstwa przy UE i innych instytucjach międzynarodowych oraz ambasad w 
kluczowych krajach rozwijających się.

• Zacieśnienie współpracy DWR – UKIE ws. organizacji spotkań mających odbyć się na terenie Polski i podział pracy w tym 
zakresie.

• Zaplanowanie szkoleń dla urzędników MSZ i personelu placówek dyplomatycznych mających zajmować się polską prezy-
dencją w obszarze współpracy rozwojowej (zakres: współpraca rozwojowa, polityka rozwojowa UE, negocjacje międzyna-
rodowe itp.).

• Wydelegowanie przez DWR na staż po jednej osobie do monitorowania prezydencji Szwecji (II połowa 2009 r.), Hiszpanii 
(I połowa 2010 r.) i Belgii (II połowa 2010 r.).

• Zacieśnienie współpracy z departamentem pomocowym MSZ Węgier (prezydencja przed nami w I połowie 2011 r.) – stałe 
konsultacje w zakresie przygotowań merytorycznych i organizacyjnych. 

Kwestie merytoryczne:
• Identyfikacja wydarzeń międzynarodowych ważnych z punktu widzenia współpracy rozwojowej i przewidzianych na I i II 

połowę 2011 r.
• Zainicjowanie dyskusji i prac merytorycznych dotyczących stanowiska polskiej prezydencji w kwestii współpra-

cy rozwojowej (współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, wzmocniony dialog z biorcami  
pomocy).

• Sporządzenie wstępnej listy priorytetów, uwzględniających międzynarodową agendę rozwojową, cele Polski, potencjalne 
cele dwóch poprzednich prezydencji (Belgii i Węgier) oraz interesy pozostałych członków UE.

• Przygotowanie zarysu szczegółowego planu – kalendarza prezydencji w obszarze współpracy rozwojowej. 
• Zaproponowanie spotkań (międzyrządowych, konferencji, seminariów) w Polsce na tematy istotne dla współpracy rozwo-

jowej globalnie, UE i Polski, a potem koordynacja ich organizacji.

Wyzwań organizacyjnych będzie więc wiele, co nie powinno jednak przesłonić nam potrzeby właściwego przygo-
towania prezydencji od strony merytorycznej. Poza naszymi własnymi priorytetami, które już dziś rysują się na 
horyzoncie (Partnerstwo Wschodnie, promocja demokracji, odbudowa krajów pokonfliktowych, najpewniej też 
zmiany klimatyczne), trzeba będzie w programie prezydencji uwzględnić najważniejsze globalne sprawy rozwo-
jowe oraz sprawy ważne dla innych członków UE, takie jak skuteczność pomocy rozwojowej, likwidowanie szkód, 
jakie w krajach Południa poczynił światowy kryzys gospodarczy, ratowanie Milenijnych Celów Rozwoju (zwłasz-
cza w Afryce) i dyskusja o przyszłości – zwłaszcza o działaniach po 2015 r., a wreszcie spójność polityki na rzecz 
rozwoju. Nie uciekniemy też od nowych zobowiązań w zakresie wielkości pomocy, co może być szczególnie bole-
sne, bo po pierwsze, nie będziemy już zapewne mogli liczyć na taryfę ulgową jak w 2005 r., a po drugie, prezy-
dencji nie wypada być na szarym końcu. 
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Już po raz czwarty organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju z wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej podjęły wspólnie inicjatywę 
AidWatch, realizowaną w ramach CONCORD (European NGO Confederation for Relief and Development), której efektem jest raport. CONCORD 
to europejska konfederacja 18 międzynarodowych sieci i 22 platform krajowych, reprezentująca ponad 1600 organizacji pozarządowych działają-
cych na rzecz rozwoju. 
Obietnica złożona została przez Europę w 2002 roku i jest kluczowa dla osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju.
W tym Grupa Zagranica, będąca członkiem CONCORD od 2005 r. 

Rządy europejskie odpowiadają za 60 proc. globalnych przepływów pomocowych w 2008 r. i zobowiązały się 
do objęcia przywództwa w zwalczaniu ubóstwa i nierówności. Jednak jak wynika z tegorocznego raportu 
CONCORD, Unia Europejska nie dotrzymuje swoich obietnic. 

W 2008 r. Europa przeznaczyła 0,4 proc. łącznego DNB na wydatki pomocowe. Choć w porównaniu z ze-
szłym rokiem oznacza to wzrost o 4 mld euro, potrzebnych jest kolejnych 20 mld euro w ciągu następ-
nych dwóch lat, aby wypełnić podjęte zobowiązania. Obecny wzrost wydatków w żadnym razie nie zaspo-
kaja potrzeb i, według oficjalnych szacunków Komisji Europejskiej, Unia Europejska osiągnie przewidzia-
ny na 2010 r. wspólny cel 0,56 proc. DNB przeznaczonego na pomoc dopiero w 2012 r. Wiele z 15 starych 
państw członkowskich (EU-15) nie osiągnie swoich indywidualnych celów 0,51 proc. DNB do 2010 r., podob-
nie większość spośród 12 nowych państw członkowskich (EU-12), dla których cel wynosił 0,17 proc. DNB. 

Jeśli obecne trendy się utrzymają, najwyżej 10 państw wypełni podjęte zobowiązania do 2010 r. To ozna-
cza, że Europa jest daleko od spełnienia swojego celu przeznaczania 0,7 proc. DNB na pomoc do 2015 r.101. 
Wśród państw EU-15 największy spadek wydatków pomocowych zanotowała Austria, tuż za nią plasuje się 
Holandia. Wśród państw EU-12 zdecydowanie najgorzej wypadają Bułgaria i Malta, ze spadkami rzędu 27 
proc. Za nimi uplasowały się Estonia (19 proc. spadku), Polska (10 proc.), Węgry (9 proc.) i Czechy (1 proc.). 

Oficjalne statystyki pomocowe pokazują, że Europa nie wypełni swoich międzynarodowych zobowiązań na 
2010 r. 

Jeśli obecne trendy się utrzymają, kraje europejskie przekażą do 2010 r. krajom rozwijającym się o 39 mld euro mniej 
niż obiecały, zarówno ze względu na wydatki poniżej wyznaczonego pułapu, jak i sztuczne zawyżanie pomocy. 
Pomoc jest bardziej wartościowa, kiedy jest długookresowa, przewidywalna i udzielana z myślą o rzeczywistym wspar-
ciu rozwoju beneficjentów. To właśnie takie czynniki decydują o efektywności pomocy. Tymczasem wbrew międzynaro-
dowym zobowiązaniom pomoc nadal stanowi instrument realizacji priorytetów kraju jej udzielającego, prowadząc do de-
stabilizacji struktur decyzyjnych oraz braku poczucia odpowiedzialności i własności w kraju przyjmującym, co znaczą-
co obniża efektywność pomocy. Wiele spośród kwestii kluczowych dla efektywności pomocy, m. in. równouprawnienie 
płci czy przejrzystość, od dawna są podnoszone przez kraje rozwijające się, ale nie doczekały się odpowiednich działań.  

1600 organizacji pozarządowych reprezentowanych przez CONCORD102 wzywa rządy europejskie do obję-
cia rzeczywistego przywództwa w dziedzinie rozwoju poprzez następujące działania:
• Wypełnienie europejskich zobowiązań dotyczących wysokości pomocy na 2010 i 2015 r. bez sztucznego zawyżania po-

mocy i zapewnienie, że nie będzie dalszych cięć wydatków pomocowych w ramach walki z kryzysem finansowym.
• Uchwalenie obowiązujących planów finansowych, pokazujących rok po roku, w jaki sposób europejskie rządy wypełnią 

swoje zobowiązania dotyczące wzrostu wydatków pomocowych.
• Zakończenie sztucznego zawyżania wydatków pomocowych poprzez wliczanie do nich wartości umorzonych długów, 

kosztów przyjęcia studentów czy kosztów związanych z uchodźcami.
• Sprzeciw wobec rozszerzenia definicji Oficjalnej Pomocy Rozwojowej i włączania w nią działań związanych ze zmiana-

mi klimatu, bezpieczeństwem czy migracją.
• Wykazanie postępu w realizacji międzynarodowych i europejskich zobowiązań dotyczących efektywności pomocy dzię-

ki wdrożeniu Programu działań z Akry i Deklaracji paryskiej.
• Wypełnienie zobowiązań odnośnie traktowania równouprawnienia i wzmocnienia pozycji kobiet jako kluczowej kwe-

stii dla współpracy rozwojowej.
• Wykazanie, w jaki sposób wszystkie polityki europejskie są spójne z celami polityki rozwojowej, szczególnie w dziedzi-

nie handlu, zmian klimatycznych, migracji i bezpieczeństwa żywnościowego.
• Zapewnienie, że realizacji zobowiązań związanych z pomocą będzie towarzyszyć systemowa reforma globalnego syste-

mu finansowego i gospodarczego, tak aby ograniczyć negatywne skutki ich obecnego funkcjonowania dla krajów ubogich.

Trzeba jednak pamiętać, że te statystyki obejmują również rosnącą porcję wydatków, które nie powinny być 
zaliczane do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) i tylko sztucznie ją zawyżają. Z niemal 50 mld euro, które 
europejskie rządy wydały na pomoc w 2008 r., prawie 5 mld euro to wartość umorzonych długów, 2 mld euro to 
koszty przyjęcia zagranicznych studentów, a niemal 1 mld euro to koszty związane z uchodźcami. Kiedy odej-
miemy wymienione wyżej wydatki od szumnie ogłaszanych oficjalnych statystyk, okaże się, że europejska po-
moc wynosiła zaledwie 0,34 proc. wspólnego DNB, zdecydowanie poniżej oficjalnie przedstawianych 0,40 proc. 
DNB i bardzo daleko od planowanego na 2010 r. 0,56 proc. DNB. 

MONITORING POMOCY ROZWOJOWEJ
NA POZIOMIE EUROPEJSKIM - CONCORD100

ZAGADNIENIA TOWARZYSZĄCE POLITYCE ROZWOJOWEJ
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Ustawa o pomocy zagranicznej powstaje już od pięciu lat. O konieczności jej uchwalenia przekonują od lat 
polskie organizacje pozarządowe, jak również Departament Współpracy Rozwojowej MSZ. Jednak wszyst-
kie dotychczasowe projekty ustawy, które co jakiś czas trafiały na ścieżkę legislacyjną, były wstrzymywane 
w pół drogi. Pomoc zagraniczna powinna stanowić integralny element polityki zagranicznej państwa pol-
skiego jako członka Unii Europejskiej, tymczasem regulacje prawne nadal nie są przystosowane do efek-
tywnej pomocy rozwojowej. 

Pierwszy i jedyny na razie strategiczny dokument dotyczący polskiej pomocy rozwojowej – Strategia pol-
skiej współpracy na rzecz rozwoju – został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej 21 paź-
dziernika 2003 r. W myśl strategii miała powstać ustawa dotycząca współpracy międzynarodowej na rzecz 
państw rozwijających się i przechodzących proces transformacji. Do uchwalenia ustawy jeszcze nie doszło. 
Polska trwa więc w systemie prawa zupełnie niedostosowanym do obecnych wyzwań polityki rozwojowej. 
Jednym z podstawowych problemów jest alokacja środków finansowych, które muszą być dopasowywane 
każdorazowo do nowego budżetu, co uniemożliwia powstawanie wieloletnich programów. Co więcej, skom-
plikowany proces uruchamiania funduszy uniemożliwia szybkie działanie w sytuacjach nadzwyczajnych, 
takich jak powodzie, trzęsienia ziemi czy tsunami. 

Jeden z ostatnich projektów ustawy o pomocy zagranicznej z 26 lutego 2007 r., który powstał z inicjatywy 
MSZ i który był konsultowany z organizacjami pozarządowymi, określał zasady, formy, warunki realizacji i 
sposób finansowania współpracy rozwojowej. Ustawa nie trafiła jednak nigdy do Sejmu – zatrzymała się na 
etapie konsultacji międzyresortowych. W rezultacie Polska będzie miała małe szanse sprostać takim zobo-
wiązaniom podjętym na forum Unii Europejskiej, jak zwiększenie wydatków na rzecz rozwoju do 0,17 proc. 
DNB do 2010 r. (w 2008 r. współczynnik ten wynosił 0,08 proc.). Pozostajemy wciąż w tyle za państwami, 
które wraz z Polską przyjęły członkostwo (Czechy, Słowacja, Węgry). 

W listopadzie ubiegłego roku MSZ podjął kolejną już próbę wznowienia prac nad ustawą, two-
rząc „Założenia do ustawy o współpracy rozwojowej”. W kwietniu tego roku założenia te były 
konsultowane z przedstawicielami organizacji pozarządowych. MSZ nie ustalił jednak żadnych 
ram czasowych dotyczących nowej ustawy. Wśród osób zajmujących się w Polsce tematyką roz-
wojową nie ma nikogo, kto miałby wątpliwość co do konieczności szybkiego przyjęcia ustawy.
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HISTORIA NIEPOWODZEŃ USTAWY
O POMOCY ZAGRANICZNEJ

ZAGADNIENIA TOWARZYSZĄCE POLITYCE ROZWOJOWEJ

Problemem jest również brak efektywnej koordynacji działań na rzecz rozwoju, przez co różne resorty działają 
często bez wiedzy ministra spraw zagranicznych, a niekiedy wbrew polityce rozwojowej Polski. Obecne przepi-
sy prawne utrudniają także organizację projektów wielostronnych z udziałem Polski. „Wadliwy system pomo-
cy stawia Polskę w niekorzystnym świetle na tle innych państw europejskich”103 – czytamy w liście Grupy Za-
granica do najwyższych organów państwowych z maja 2009 r. Problem jest tym bardziej istotny, że w 2011 r.  
Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Należy się spodziewać, że w tym czasie polska po-
lityka zagraniczna będzie poddana ostrzejszej niż dotychczas ocenie. 

103. List Grupy Zagranica do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 31.03.2009 r.



104.

105.
106.

Suma w dolarach amerykańskich wynosi 373 750 000. Suma w polskich złotych jest liczona według kursu 1 dolar = 2,4092 zł, wskazanego przez 
DWR MSZ. 
W 2007r. polska pomoc przekroczyła miliard złotych, co stanowiło 0,09 proc. DNB. 
Program polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP  w roku 2008, str. 21.

REALIZACJA REKOMENDACJI
ZESZŁOROCZNEGO RAPORTU
Od 2007 r. grupa robocza ds. monitoringu polskiej pomocy zagranicznej pracująca w ramach Grupy Za-
granica przygląda się procesowi kształtowania polskiej polityki pomocowej. Rezultatami tej pracy są 
coroczne raporty komplementarne do raportów rocznych publikowanych przez MSZ. Zeszłoroczny ra-
port „Polska Pomoc Rozwojowa 2007” zawierał rekomendacje, które były wynikiem analizy istniejącej 
sytuacji. Analizę pomocy zagranicznej udzielonej w 2008 r. autorzy niniejszego raportu rozpoczęli od 
przeglądu zeszłorocznych rekomendacji i oceny stopnia ich realizacji.

Poniżej przedstawione są ubiegłoroczne zalecenia wraz z komentarzami co do zakresu ich wdrożenia.

REKOMENDACJA UWAGI

Jak najszybsze przyjęcie ustawy 
o pomocy zagranicznej, która 
umożliwiałaby zastosowanie w pol-
skiej pomocy mechanizmu finansowe-
go pozwalającego na podejmowanie 
kilkuletnich zobowiązań finansowych. 

Projekt Ustawy o pomocy zagranicznej z 26 lutego 2007 
r. nie trafił do Sejmu – zatrzymał się na etapie konsultacji 
międzyresortowych. W listopadzie 2008 r. MSZ podjął 
kolejną już próbę rozpoczęcia prac nad ustawą, wydając 
„Założenia do ustawy o współpracy rozwojowej”. W kwi-
etniu 2009 r. założenia te były konsultowane z przedsta-
wicielami organizacji pozarządowych. Nie są znane jednak 
żadne ramy czasowe dotyczące prac nad przyjęciem 
nowej ustawy.

Zwiększenie koncentracji na reali-
zacji działań pomocowych w krajach 
określonych jako priorytetowe dla 
polskiej pomocy. 

Stworzenie co najmniej 3-5-letnich 
(średniookresowych) strategii działań 
wobec poszczególnych krajów 
priorytetowych polskiej pomocy 
w ścisłej współpracy z władzami i 
społeczeństwem obywatelskim tych 
krajów.

Liczba krajów, którym Polska pomaga, jest o wiele większa 
niż liczba krajów priorytetowych dla polskiej pomocy. 
Dopóki MSZ nie będzie realnie decydował o przeznaczeniu 
całej pomocy dwustronnej, dopóty nie będzie pewności, 
że priorytet nadany ośmiu krajom będzie odzwierciedlony 
w nakładach finansowych na pomoc. 

Dotychczas nie powstała żadna strategia działań wobec 
któregokolwiek z krajów priorytetowych polskiej pomocy.

Zwiększenie środków przeznaczanych 
na Oficjalną Pomoc Rozwojową, w tym 
na pomoc dwustronną pozostającą w 
bezpośredniej dyspozycji MSZ.

Wzmocnienie kadrowe Departa-
mentu Współpracy Rozwojowej MSZ 
ułatwiające zwiększenie efektywności 
planowania polskiej pomocy. 

W 2008 r. Polska przeznaczyła na pomoc 900 mln zł104, czyli 
0,08 proc. DNB. Kwota udzielonej pomocy w stosunku do 
DNB jest więc o 0,04 pkt proc. niższa od planowanej. Po 
raz pierwszy od 2005 r. wartość polskiej ODA zmalała w 
porównaniu z rokiem poprzednim105. 

Zespół Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ 
powiększa się, choć nie zwiększa to w widoczny sposób 
efektywności planowania polskiej pomocy.

REALIZACJA

PO
LSKA

 PO
M

O
C

 ZA
G

RA
N

IC
ZN

A
 2008

48



PO
LS

KA
 P

O
M

O
C

 Z
A

G
RA

N
IC

ZN
A

 2
00

8

49

Stworzenie i jak najszybsze wdrożenie 
systemu niezależnej ewaluacji 
polskiej pomocy uwzględniającego 
efektywność w redukcji ubóstwa oraz 
zagadnienia przekrojowe, takie jak 
poszanowanie zasady gender main-
streaming oraz ochrona środowiska 
naturalnego. 

Nie powstał niezależny system ewaluacji polskiej pomocy, 
mimo że w programie rocznym na 2008 r. przeznaczone 
zostały środki na stworzenie podstaw pod przyszły system 
ewaluacji działań pomocowych.106

REKOMENDACJA UWAGIREALIZACJA

Szersze uwzględnienie perspektywy 
rozwojowej w polskiej polityce 
zagranicznej w zgodzie z zasadami 
spójności polityki na rzecz rozwoju. 

Zwiększenie przejrzystości i wprow-
adzenie dobrych praktyk info-
mowania o działaniach i planach MSZ 
zarówno polskiego społeczeństwa, 
jak i społeczeństwa krajów biorców 
pomocy. 

Nie uzyskano żadnych informacji potwierdzających 
dążenia polskiego rządu do zapewnienia spójnej polityki 
wspierającej lub przynajmniej nie szkodzącej rozwojowi 
krajów biedniejszych. 

Przystąpienie Polski do Komitetu 
Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD 
do końca 2010 r. i dostosowanie 
polskiej pomocy do jego kryteriów 
jakościowych. 

Polska pomoc nie spełnia kryteriów jakościowych OECD 
DAC, czego przykładem są kryteria dot. uwzględniania 
kosztów studentów w ramach ODA.

Polacy coraz częściej informowani są o działaniach po-
mocowych podejmowanych przez Polskę. Niestety wciąż 
niewystarczający jest poziom informowania społeczeństw 
krajów partnerskich (biorców polskiej pomocy).



 
REKOMENDACJE RAPORTU 2009
Polska pomoc – skuteczna i wiarygodna

• Polska powinna niezwłocznie zwiększyć środki na Oficjalną Pomoc Rozwojową, tak by wy-
wiązać się z deklaracji osiągnięcia poziomu ODA w wysokości 0,17 proc. DNB w 2010 r. 
i 0,33 proc. w 2015 r. Polski rząd, planując budżet na 2010 r., powinien zwiększyć środki 
na Oficjalną Pomoc Rozwojową i wywiązać się z podjętej deklaracji przekazania na ten cel 
0,17 proc. DNB.

• MSZ powinno koordynować całą polską pomoc dwustronną, a pula środków wydatkowa-
na za pośrednictwem MSZ powinna stale rosnąć w stosunku do wydatków innych insty-
tucji wdrażających. Co więcej, MSZ powinno jak najszybciej zacząć używać programowych 
instrumentów przekazywania ODA: wsparcia budżetowego, wsparcia sektorowego, a tak-
że – zgodnie z wymogami Deklaracji paryskiej ws. skuteczności pomocy – wspólnego z in-
nymi donatorami programowania i analizy potrzeb.

• Redukcja ubóstwa oraz realizacja Milenijnych Celów Rozwoju powinny być rzeczywistymi 
celami polskiej pomocy. W tym celu MSZ powinno włączyć do listy krajów priorytetowych 
dla polskiej pomocy przynajmniej jeszcze jeden kraj z regionu Afryki Subsaharyjskiej oraz 
określać obszary wsparcia bezpośrednio wynikające z priorytetów krajów partnerskich (be-
neficjentów polskiej pomocy).

• MSZ powinno jak najszybciej opracować średniookresowe strategie działań wobec poszcze-
gólnych krajów priorytetowych polskiej pomocy, nie pomijając Afryki Subsaharyjskiej. 
Strategie te powinny powstać w ścisłej współpracy z władzami i społeczeństwem obywa-
telskim tych krajów i w porozumieniu z innymi donatorami działającymi w tych krajach.

• MSZ powinien zaprzestać finansowania projektów realizowanych przez polskie wojsko ze 
środków polskiej pomocy rozwojowej. Dla celów redukcji ubóstwa i rozwoju społecznego w 
Afganistanie (gdzie wojsko realizuje obecnie projekty) bardziej celowe byłoby przekierowa-
nie tych środków do budżetów afgańskiej administracji lokalnej i rządowej, z ukierunko-
waniem ich na realizację istniejących strategii rozwoju na poziomie lokalnym i krajowym.

• Polskie wojsko w Afganistanie powinno ściśle realizować swój jasno określony mandat do-
tyczący zapewnienia bezpieczeństwa dla rozwoju zaplanowanego i realizowanego głównie 
przez samych Afgańczyków, nie powielając błędów i nadużyć innych krajów. Jednocześnie 
powinno posiadać jasny plan kończenia swojej działalności w momencie osiągnięcia przez 
obszar odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a także metodologię oceny wspomnianego 
poziomu bezpieczeństwa.

Deklaracje na forum międzynarodowym 
– traktowane poważnie

• Rząd polski powinien wywiązać się z podjętych na forum UE zobowiązań pomocowych wo-
bec Afryki. MSZ powinno przedstawić konkretny plan dotyczący zwiększania pomocy dla 
Afryki, uwzględniający dostępne kanały transferu środków.

• Zgodnie z wcześniejszymi planami Polska powinna przystąpić do Komitetu Pomocy Rozwo-
jowej OECD do końca 2010 r. i dostosować polską pomoc do jego kryteriów jakościowych.

• Polska powinna – zgodnie z zaleceniami OECD DAC – niezwłocznie zaprzestać wiązania 
Oficjalnej Pomocy Rozwojowej udzielanej krajom najmniej rozwiniętym. Rząd powinien 
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uchwalić plan odwiązania pomocy również dla pozostałych krajów. W tym zakresie Polska 
może korzystać z doświadczeń niewiązania pomocy przez innych donatorów, np. Irlandii, 
której cała ODA jest niewiązana.

• MSZ, dostosowując się do nowych trendów i wyzwań polityki rozwojowej, powinno dążyć 
do zaprzestania wliczania kosztów pomocy uchodźcom z krajów rozwijających się do kwot 
Oficjalnej Pomocy Rozwojowej.

• Do spełnienia kryteriów OECD DAC niezbędne jest stworzenie przez MSZ programów sty-
pendialnych, odzwierciedlających strategiczne podejście do redukcji ubóstwa w krajach, 
którym udzielane jest wsparcie. MSZ powinno również podjąć kroki zapobiegające zjawi-
sku tzw. „drenażu mózgów”, planując programowe wspieranie reintegracji studentów po 
powrocie ze stypendiów w Polsce.

Polska pomoc obecna w debacie publicznej
- rola edukacji rozwojowej

• Przy udziale organizacji pozarządowych, MSZ i MEN powinna zostać stworzona strate-
gia działań w zakresie edukacji rozwojowej, wyznaczająca priorytety działań, określają-
ca finansowanie oraz regulująca koordynację działań i podział odpowiedzialności w zakre-
sie edukacji rozwojowej na poziomie międzyresortowym (pomiędzy MEN, MSZ i Minister-
stwem Środowiska). Strategia powinna być opracowana i uchwalona równolegle z przygo-
towywaną obecnie strategią polskiej współpracy rozwojowej.

• MSZ, MEN i inne ministerstwa powinny zwiększyć ilość środków na edukację rozwojo-
wą do 3 proc. oficjalnej pomocy rozwojowej, zgodnie z rekomendacjami Unii Europejskiej i 
UNDP. MSZ powinno dopuścić możliwość finansowania projektów o tematyce rzeczniczej 
w ramach programów MSZ edukacji rozwojowej, ponieważ przyczyniają się one do wypeł-
nienia celów tych programów.  

• MSZ, MEN i inne ministerstwa powinny stworzyć nowe możliwości finansowania działań 
z zakresu edukacji rozwojowej, m. in. poprzez włączenie edukacji rozwojowej do PO Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich oraz wprowadzenie współfinansowania ze środków MSZ 
projektów z zakresu edukacji rozwojowej przyznanych polskim organizacjom w ramach 
konkursów EuropeAid i innych konkursów europejskich.

• Wszystkie zaangażowane podmioty powinny wspólnie ustalić kryteria jakości działań edu-
kacyjnych i dokonywać ewaluacji oraz oceny oddziaływania edukacji rozwojowej, np. na 
podstawie kryteriów jakości Centrum Północ-Południe Rady Europy (m. in. przez działa-
nia informacyjne, szkoleniowe oraz w ramach realizacji konkursów grantowych).

• Instytucje państwowe powinny wspierać budowę potencjału organizacyjnego i merytorycz-
nego organizacji i instytucji zajmujących się edukacją rozwojową. MSZ powinien pomagać 
w podnoszeniu świadomości w dziedzinie rozwoju wśród innych podmiotów będących po-
tencjalnymi wykonawcami działań w ramach współpracy rozwojowej, w szczególności jed-
nostek administracji rządowej, samorządowej i jednostek akademickich. 

• MSZ, inne ministerstwa i instytucje publiczne, a także organizacje pozarządowe powinny 
poszerzyć współpracę z mediami w zakresie edukacji rozwojowej i budowania zrozumienia 
współpracy rozwojowej, np. poprzez włączanie dziennikarzy do udziału w projektach roz-
wojowych.




