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Grupa robocza ds. polityki rozwojowej serdecznie zaprasza organizacje zajmujące się tematyką 
współpracy rozwojowej do włączenia się w pracę grupy. 

 

Grupa robocza ds. polityki rozwojowej (w skrócie: Grupa PoRo), która stanowi rozszerzenie działań grupy ds. 
monitoringu polskiej pomocy w Grupie Zagranica, chciałaby serdecznie zaprosić wszystkie organizacje działające 
na rzecz rozwoju do współpracy.  

Celem funkcjonowania grupy roboczej jest analiza polskiej polityki w zakresie współpracy rozwojowej oraz 
społeczny nadzór jej wdrażania przez polityków i  instytucje publiczne. Grupa prowadzi też działania rzecznicze, 
ponieważ jest przekonana że poprzez stały dialog z decydentami ma szansę wesprzeć powstanie efektywnej i 
spójnej polityki rozwojowej z pomocą rozwojową jako ważną, lecz nie jedyną, dziedziną działań. 

Działania pomocowe polskich organizacji będą miały większy wpływ, jeśli ogólna polityka rozwojowa polskich 
władz będzie lepsza. Przewidywalna, przejrzysta i strategicznie realizowana polityka rozwojowa państwa będzie 
tworzyła przyjazne środowisko dla działań polskich organizacji. Aby tak się stało, potrzebne jest aktywne 
zaangażowanie ze strony NGOs, jasne komunikowane postulatów ws. polityki rozwojowej i prowadzenie stałego 
dialogu z przedstawicielami administracji państwowej. 

W skład grupy wchodzą przedstawiciele różnych organizacji członkowskich GZ, jak również innych organizacji 
pozarządowych. Obecnie do najaktywniejszych członków, których reprezentanci regularnie uczestniczą w 
pracach grupy roboczej należą, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Karat, Polska Akcja Humanitarna, Polska 
Zielona Sieć oraz Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa. W różnych okresach istnienia grupy zaangażowane były 
także osoby z organizacji takich jak: Centrum Stosunków Międzynarodowych, Efte, Fundacja Batorego, Fundacja 
Edukacji dla Demokracji, Global Development Research Group, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i 
inne.  Grupa zaprasza serdecznie inne organizacje do włączenia się w jej pracę. 

Jak organizacja może skorzystać z uczestnictwa w pracach tej grupy?  

NGOs angażujące się w pracę tej grupy roboczej GZ tworzą sieć wymiany informacji i wiedzy na temat stanu i 
perspektyw polityki rozwojowej a także forum wypracowania wspólnych stanowisk. Dzięki uczestnictwu w grupie 
NGOs: 

1. posiadają wiedzę o aktualnych debatach dotyczących polskiej i europejskiej polityki rozwojowej; 
2. mają możliwość skutecznego wyrażania swoich postulatów poprzez uczestnictwo w tworzeniu 

wspólnego stanowiska NGOs wobec administracji rządowej i innych podmiotów; 
3. wzajemnie wspierają się w realizacji projektów własnych organizacji - poprzez wymianę informacji i 

wiedzy, networking i promocję; 
4. uczestniczą w merytorycznej pracy Grupy Zagranica. 
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Jak przystąpić do tej grupy?  

W pracach grupy roboczej mogą brać udział zarówno organizacje członkowskie GZ jak i inne polskie NGOs. 
Podstawowym warunkiem jest aktywne zaangażowanie w pracę grupy poprzez uczestnictwo w spotkaniach oraz 
w pracy pomiędzy spotkaniami. Nowe organizacje łatwo integrują się z pozostałymi, gdyż styl pracy grupy sprzyja 
włączaniu nowych NGOs i umożliwianiu im realizacji własnego potencjału do pracy w grupie. Organizacje 
rozważające przyłączenie się do grupy roboczej prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu Grupy Zagranica, który 
przekaże zgłoszenie członkom grupy roboczej. 

Spotkania grupy stanowią forum wymiany informacji i doświadczeń, identyfikowania potrzeb i problemów w 
zakresie polskiej współpracy rozwojowej, formułowania wspólnych stanowisk oraz planowania kolejnych działań. 
Wśród najważniejszych osiągnięć grupy (jeszcze pod nazwą Grupa ds. monitoringu polskiej pomocy) wymienić 
należy coroczne (począwszy od 2006 r.) publikowanie Raportu "Polska Pomoc Zagraniczna" i debaty z 
przedstawicielami administracji na temat postulatów zawartych w raportach. Publikacje te są dostępne w 
zakładce "Publikacje Grupy Zagranica". Członkowie grupy angażują się też w działania prowadzone na poziomie 
europejskim – są autorami strony poświęconej polskiej pomocy rozwojowej w europejskim raporcie 
publikowanym co roku przez sieć CONCORD, której Grupa Zagranica jest członkiem. Grupa robocza regularnie 
spotyka się co ok. 6 tygodni. Spotkania trwają ok. 6 godzin, odbywają się w Warszawie. NGOs z innych miast 
mogą uzyskać zwrot kosztów podróży. Pomiędzy spotkaniami komunikacja odbywa się za pośrednictwem 
wewnętrznej listy mailowej. Organizacje wymieniają się informacjami, wypracowują wspólne stanowiska, 
komentują dokumenty administracji rządowej i instytucji UE.  

Rok 2011 jest jednym z ważniejszych dla działań grupy, ponieważ po raz pierwszy od wielu lat istnieje realna 
szansa na powstanie w Polsce ustawy regulującej działanie systemu pomocowego, a także na wypracowanie 
wieloletniego programu Polskiej Pomocy, który zastąpi nieaktualną już dawno Strategię polskiej współpracy na 
rzecz rozwoju, czy też stworzenie nieistniejącego - mimo wielu lat udzielania pomocy rozwojowej - mechanizmu 
ewaluacji pomocy. W 2011 r. odbędzie się również czwarte już Forum Wysokiego Szczebla nt.  Skuteczności 
Pomocy w koreańskim Busan, w trakcie którego Polska będzie pełnić prezydencję w Radzie Europejskiej i może 
odgrywać kluczową rolę w wypracowaniu stanowiska całej Unii Europejskiej. To ważna okazja do wprowadzenia 
tematu efektywności pomocy do polskiej debaty politycznej. Grupa planuje nad tymi tematami pracować.  

 
 


