
Działania Polski w zakresie 
współpracy rozwojowej w 2014 r.

Oficjalna pOmOc rOzwOjOwa 
(Official Development Assistance, ODA) 
to środki finansowe przekazywane przez 
rządy państw wysoko rozwiniętych 
krajom rozwijającym się w formie 
darowizn i pożyczek, mające na celu 
wsparcie rozwoju gospodarczego 
i dobrobytu w tych krajach.

pOlska współpraca 
rOzwOjOwa 2015
Podsumowanie raPortu  
GruPy ZaGranica

�� ocenę zaangażowania Polski w unijne i glo-
balne procesy dotyczące polityki współ-
pracy rozwojowej,
�� ocenę zaangażowania Polski w pomoc 
humanitarną w Syrii oraz
�� analizę debaty sejmowej na temat współ-
pracy rozwojowej w Sejmie RP VII kadencji 
(2012-2015).

raport „Polska współpraca rozwojowa 
2015” jest najnowszą edycją corocznej 
publikacji Grupy Zagranica, która ma na 

celu jakościową i ilościową analizę działań pol-
skiej administracji odpowiedzialnej za reali-
zację polityki współpracy rozwojowej. 

Tegoroczny raport oprócz analizy staty-
styk polskiej oficjalnej pomocy rozwojowej 
zawiera również:

współpraca rOzwOjOwa zorientowana jest na eliminację ubóstwa, ale obejmuje 
również działania z zakresu umacniania demokracji – wspierania wolności słowa, 
demokratycznych zasad i instytucji oraz promowania praw człowieka na świecie. 
Odrębną częścią współpracy rozwojowej jest pomoc humanitarna definiowana jako 
pomoc doraźna, która koncentruje się na zachowaniu życia i godności ofiar sytuacji 
nadzwyczajnych, takich jak kataklizmy, katastrofy czy konflikty zbrojne. Do obszaru 
współpracy rozwojowej zaliczamy także edukację globalną, czyli działania 
edukacyjne we własnym kraju na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia 
problemów globalnych oraz współzależności między państwami.

W ostatnich 5 latach polska oficjalna pomoc 
rozwojowa nie przekraczała rocznie 0,1% 
dochodu narodowego brutto. 75-80% tej 
kwoty trafiało do budżetu pomocowego 
Unii Europejskiej i – w znacznie mniejszym 
stopniu – do wybranych agend Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i innych organi-
zacji międzynarodowych. Jest to tak zwana 
pomoc wielostronna. Pozostała część, czyli 
tak zwana pomoc dwustronna, jest prze-
kazywana między innymi w formie poży-
czek i umorzeń długów przez Minister-
stwo Finansów oraz w formie programów 
i projektów realizowanych bezpośrednio 

Pomoc dwustronna

��kredyty preferencyjne dla krajów rozwijających się
��umorzenia długów
��projekty realizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

(w tym ambasady)
��projekty realizowane przez inne organy administracji publicznej
��projekty realizowane przez partnerów zewnętrznych  

(w tym organizacje pozarządowe)

Pomoc wielostronna

���składka do budżetu 
pomocowego Unii Europejskiej
��składka do Europejskiego 

Funduszu Rozwoju
��składka do niektórych 

agend Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i innych 
organizacji międzynarodowych



Z grona krajów unijnych w tym rankingu 
wyżej od Polski stoją m.in. Litwa, Rumunia, 
Chorwacja. 

Należy przypomnieć, że w 2005 r. kraje 
Unii Europejskiej podjęły zobowiązanie, że 
będą przekazywać na pomoc rozwojową 
0,7% DNB najpóźniej w 2015 r. Polska przyłą-
czyła się do tego zobowiązania, chociaż jako 
nowy kraj członkowski stawiając sobie nieco 
niższy cel - 0,33% DNB. Niestety od dekady 
nie udało nam się znacząco przybliżyć do 
realizacji tego celu.

W lipcu 2015 roku rząd RP ponowił stano-
wisko, zgodnie z którym Polska będzie dążyć 
do zwiększenia oficjalnej pomocy rozwojowej 
na ODA do poziomu 0,33% DNB, tym razem 
do 2030 r. Zwracając uwagę na brak dotrzy-
mania swoich dotychczasowych dekla-
racji w ostatnich latach, Grupa Zagranica 

rekomenduje stworzenie wewnętrznego wią-
żącego planu (‚mapy drogowej’) dojścia do 
pułapu 0,33% DNB w najszybszym moż-
liwym czasie. 

W ramach pomocy dwustronnej naj-
większe środki przekazane zostały Etiopii, 
przy czym niemal w całości była to pierwsza 
transza udzielonego kredytu preferencyj-
nego. Co więcej, kredyt ten w całości objęty 
jest ograniczeniami pomocy wiązanej, tzn. 
wydany ma być na polskie dobra i usługi. 
Kolejną transzę kredytu na zasadach pomocy 
wiązanej przekazano także Angoli, co uczy-
niło z niej czwartego największego odbiorcę 
polskiej pomocy, mimo że nie znajduje się 
wśród krajów priorytetowych wskazanych 
w Wieloletnim Programie Współpracy Roz-
wojowej (Grupa Zagranica krytykowała tę 
sytuację w Raporcie 2014). 

Tradycyjnie w pierwszej trójce najwięk-
szych biorców polskiej pomocy znalazły się 
też Ukraina i Białoruś. Przy tym w strukturze 
wydatków na współpracę rozwojową z tymi 
krajami dominują koszty kształcenia ich oby-
wateli w Polsce, a także koszty stypendiów 
i wymian młodzieży. Jeśli chodzi o pozostałe 
działania, to w przypadku Ukrainy znaczące 
sumy przeznaczono na pomoc humanitarną. 
Poza tym liczne były działania z zakresu 
pomocy technicznej, tj. wsparcia organów 
administracji ukraińskiej przez ekspertów 
z Polski, w tym dotyczące reformy admini-
stracyjnej oraz otoczenia biznesu. Jeśli chodzi 
o Białoruś, przede wszystkim wspierane były 
media: TV Belsat, Radio Racja i Euroradio.

Na wszystkie kraje Partnerstwa Wschod-
niego przypadło 46% polskiej pomocy 
dwustronnej, zaś 28% na pozostałe kraje 
priorytetowe. 

Jednym z krajów spoza listy prioryteto-
wych, na rzecz którego przekazano istotną 
część pomocy, była Syria. Ogromna więk-
szość uchodźców syryjskich przebywa w kra-
jach ościennych Syrii. W ramach pomocy 
humanitarnej Polska przekazała w 2014 r. 
środki na zapewnienie schronienia i opieki 
zdrowotnej uchodźcom w Libanie, najbar-
dziej obciążonym ich napływem. Przekazane 
zostały także dobrowolne wpłaty UNHCR 
i UNOCHA.

Większość polskiej dwustronnej pomocy 
rozwojowej rozdysponowana została przez 
organy administracji rządowej. Największym 
dysponentem polskiej pomocy dwustronnej 
w 2014 r. było Ministerstwo Finansów, które 
udzieliło pożyczek i realizowało własne pro-
jekty na kwotę ponad 120 mln zł.  Minister-
stwo Spraw Zagranicznych, które finansuje 
pomoc humanitarną, konkursy na projekty 
pomocowe i edukacji globalnej, a także doko-
nuje wpłat na pomoc dwustronną realizo-
waną przez organizacje międzynarodowe, 
sytuuje się dopiero na drugim miejscu (dys-
ponując budżetem ok. 94 mln zł). Niewiele 

w krajach rozwijających się, za co odpo-
wiada Departament Współpracy Rozwojowej 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (pro-
jekty są realizowane przez różne jednostki 
administracji publicznej, ambasady, uczelnie 
i organizacje pozarządowe). 

Całkowita wartość pomocy rozwo-
jowej (ODA) udzielonej przez Polskę 
w 2014 r. wyniosła 1,42 mld złotych i stano-
wiła 0,08% polskiego dochodu narodowego 
brutto (DNB). Jest to mniej niż w roku ubie-
głym, zarówno w wartości bezwzględnej, jak 
i w stosunku do dochodu narodowego brutto.

W gronie członków Komitetu Pomocy 
Rozwojowej OECD Polska usytuowała się na 
ostatnim miejscu pod względem wielkości 
pomocy do dochodu narodowego brutto, 
zaś wśród krajów 28 Unii Europejskiej zajęła 
pod tym względem miejsce trzecie od końca. 

KrAj WielKOść pOmOcy  
(W miliOnAch złOtych)

UDziAł W cAłKOWitej  
pOmOcy bilAterAlnej

1    Etiopia 74,05 23%
2    Ukraina 68,11 21%
3    Białoruś 63,03 19%
4    Angola 46,96 14%
5    Mołdawia 9,75 3%
6    Gruzja 7,88 2%
7    Syria 4,21 1%
8    Afganistan 4,06 1%
9    Kazachstan 3,85 1%
10    Kenia 3,55 1%

 
tabela 1. najwięksi odbiorcy polskiej pomocy (kolorem zaznaczono kraje priorytetowe wskazane  
w wieloletnim Programie współpracy rozwojowej na lata 2012-2015).
Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP do DAC OECD  2015.

wykres 1. kierunki polskiej dwustronnej pomocy rozwojowej w 2014 roku – regiony.
Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP do DAC OECD, 2015.
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Skutecznym narzędziem mogą też być 
wprowadzone w maju 2015 roku zapisy 
w ramach tzw. Oceny Skutków Regulacji, 
które zobowiązują administrację do przepro-
wadzenia oceny potencjalnego wpływu pol-
skiego ustawodawstwa na kraje rozwijające 
się, zgodnie z podejściem spójności polityki 
na rzecz rozwoju.

wspólne prOgramOwanie  
(joint programming) jest 
mechanizmem będącym odpowiedzią na 
wyzwania związane ze współdzieleniem 
kompetencji w zakresie współpracy 
rozwojowej między Wspólnotę i kraje 
członkowskie a także na wyzwania 
związane z dzieleniem tych kompetencji 
między różnymi unijnymi agendami. 

Idea przygotowywania wspólnych strategii 
unijnych donorów wobec poszczególnych 
krajów docelowych pomocy rozwojowej zna-
lazła miejsce już w tzw. Konsensusie Euro-
pejskim w sprawie Rozwoju, jednak dopiero 
niedawno zaczęto wprowadzać ją w życie. 
Do tej pory wspólnym programowaniem 
zostały objęte 42 kraje, w tym aż dziewięć 
z dziesięciu krajów priorytetowych polskiej 
współpracy rozwojowej w latach 2016-2020: 
Etiopia, Gruzja, Kenia, Mołdawia, Birma/
Mjanma, Palestyna, Senegal, Tanzania, 
Ukraina (wszystkie oprócz Białorusi). 

Z informacji uzyskanej w Departamencie 
Współpracy Rozwojowej MSZ wynika, że 
Wspólne Programowanie było brane pod 
uwagę przy opracowywaniu polskiej strategii 
współpracy rozwojowej. Mimo to brakuje 
do niego bezpośrednich odniesień zarówno 
w Wieloletnim Programie Współpracy Roz-
wojowej na lata 2016-2020, jak i w Planie 
Rocznym Współpracy Rozwojowej na rok 
2016. Również opisane w tych programach 
priorytety nie wskazują na to, by wspólne 
dokumenty programowe zostały w nich nale-
życie uwzględnione. W programie rocznym 
priorytety tematyczne dla różnych krajów 
priorytetowych są do siebie łudząco podobne 
i wydają się w niewielkim stopniu uwzględ-
niać lokalną specyfikę krajów priorytetowych. 

Obecny etap wspólnego programowania 
daje Polsce szansę - z jednej strony pozwala 
na wykorzystanie istniejących już doku-
mentów wspólnotowych dla krajów takich 
jak Etiopia, Birma/Mjanma, Kenia, Senegal 
do programowania swojej pomocy w tych 
krajach i odnalezienia nisz, w których polska 
pomoc – jakkolwiek niewielka – może być 
najbardziej efektywna, z drugiej strony brak 
takich dokumentów dla krajów Partnerstwa 
Wschodniego (zwłaszcza Ukrainy i Moł-
dawii) stwarza Polsce okazję do aktywnego 

włączenia się w tworzenie wspólnotowych 
dokumentów dla tych krajów. Czerpanie ze 
wspólnych dokumentów programowych dla 
krajów Afryki i Azji oraz aktywne włączenie 
się w tworzenie dokumentów programowych 
Partnerstwa Wschodniego, gdzie posiada 
największą ekspertyzę, pozwoliłoby Polsce 
najefektywniej wykorzystać jej zasoby. 

Wyzwaniem dla Polski w kontekście 
Wspólnego Programowania są także: nie-
wielka ilość funduszy przeznaczanych na 
współpracę rozwojową oraz niedostatki 
instytucjonalne. Ponieważ Polska przeznacza 
niewielkie fundusze na współpracę rozwo-
jową, to jej głos ma dużo mniejsze znaczenie 
niż głos państw, których budżety we  wspól-
nych krajach partnerskich są znaczące. 
Z kolei brak rozwiniętych instytucji bardzo 
często staje na drodze do pełnego wyko-
rzystania potencjału Polski w realizacji pro-
jektów pomocowych. 

Wydaje się pożądane zintensyfikowanie 
zaangażowania Polski w tworzenie wspól-
nych dokumentów programowych dla krajów 
Partnerstwa Wschodniego (zwłaszcza 
Ukrainy i Mołdawii), a nawet objęcie prze-
wodnictwa w tym obszarze. Ponadto polskie 
dokumenty strategiczne w zakresie współ-
pracy rozwojowej winny być przygotowy-
wane w oparciu o wspólnotowe dokumenty 
programowe dla tych krajów.

Polska pomoc humanitarna 
w i wokół Syrii

pOmOc humanitarna  
to działania mające na celu ratowanie 
i ochronę życia oraz zapewnienie 
poszanowania godności ludzkiej 
osobom dotkniętym skutkami klęsk 
i katastrof spowodowanych warunkami 
naturalnymi lub wywołanych 
działalnością człowieka. Są to przede 
wszystkim działania krótkoterminowe 
biorące pod uwagę, o ile to możliwe, 
długoterminowe cele współpracy 
rozwojowej, ale także wsparcie osób 
dotkniętych długotrwałymi kryzysami 
(protracted crises) oraz działania na 
rzecz zapobiegania katastrofom oraz 
ograniczania ich skutków.

Krajowa pomoc humanitarna jest finanso-
wana ze środków z rezerwy celowej budżetu 
państwa administrowanej przez Departa-
ment Współpracy Rozwojowej Minister-
stwa Spraw Zagranicznych (DWR MSZ). 
Polskie organizacje pozarządowe dzia-
łania humanitarne finansują ze środków 
pozyskanych w konkursach grantowych 
MSZ, środków dużych międzynarodowych 

mniejsza część polskiej pomocy dwustronnej 
realizowana jest przez MNSiW (ok. 86 mln 
zł), co wynika z dużego w niej udziału sty-
pendiów i kosztów kształcenia. Polskie orga-
nizacje pozarządowe zaangażowane były 
w wydatkowanie 16% środków polskiej 
pomocy, głównie realizując projekty dofinan-
sowane w konkursach MSZ, a także wymiany 
młodzieży finansowane z MNiSW. W tej puli 
mieści się też nieco ponad 13 mln zł dofinan-
sowania dla Fundacji Solidarności Międzyna-
rodowej, która zarówno prowadzi konkursy 
grantowe skierowane do innych organizacji, 
jak i realizuje zadania zlecone przez MSZ.

Polska w unijnym systemie 
współpracy rozwojowej

spójnOść pOlityki na rzecz 
rOzwOju (policy coherence for 
Development, pcD) jest jednym 
z podstawowych mechanizmów, 
które mają za zadanie zapewniać 
efektywność unijnej i polskiej polityki 
współpracy rozwojowej, a ściślej 
– zabezpieczać, aby polityki wdrażane 
w innych obszarach nie będą szkodziły 
rozwojowi krajów partnerskich. 

Zasada ta została zapisana w Traktacie 
Lizbońskim. W roku 2009 Rada Unii Europej-
skiej przyjęła stanowisko, zgodnie z którym 
wydzielono pięć obszarów priorytetowych 
PCD: handel i finanse, zmiany klimatu, glo-
balne bezpieczeństwo żywnościowe, politykę 
migracyjną oraz politykę bezpieczeństwa. 

Wszystko wskazuje na to, że w najbliż-
szych latach priorytetem dla Polski w zakresie 
spójności polityki na rzecz rozwoju będzie 
walka z nielegalnymi przepływami finanso-
wymi, w szczególności: walka z unikaniem 
opodatkowania oraz walka z praniem pie-
niędzy. Priorytet został zapisany jako główny 
priorytet PCD w Wieloletnim Programie 
Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020.

Głównym gwarantem zapewniania spój-
ności polityki ma być, według Minister-
stwa Spraw Zagranicznych, Rada Progra-
mowa Współpracy Rozwojowej, w skład 
której wchodzą przedstawiciele poszcze-
gólnych ministerstw, organizacji pozarzą-
dowych oraz parlamentu. Aby tak się stało, 
niezbędne jest, aby przedmiotem opinio-
wania przez Radę były nie tylko projekty 
aktów prawnych dotyczących stricte współ-
pracy rozwojowej, ale także legislacja w klu-
czowych z punktu widzenia PCD obszarach, 
czyli min. polityce fiskalnej, inwestycyjnej 
czy klimatycznej. 



Analiza debaty sejmowej  
na temat współpracy 
rozwojowej w Sejmie RP VII 
kadencji (2012-2015)

Tematyka współpracy rozwojowej w sposób 
znaczący zaistniała w polskim parlamencie 
dopiero w 2011 roku, kiedy to trwały prace nad 
Ustawą o współpracy rozwojowej, która osta-
tecznie weszła w życie w styczniu 2012 roku. 
Posłowie zajęli się tym tematem ponownie 
w lipcu 2013 roku, w związku z nowelizacją 
tejże ustawy. Była to jedyna w ciągu całej 
kadencji oddzielna debata sejmowa poświę-
cona polskiej współpracy rozwojowej. 

Poza tym temat polskiego zaangażo-
wania w pomoc rozwojową, w tym humani-
tarną, pojawił się na 22 posiedzeniach Sejmu 
przy okazji omawiania m.in.: ogólnych celów 
polityki zagranicznej, budżetu ministerstwa, 
polityki unijnej na Wschodzie oraz kryzysów 
w północnej Afryce i na Ukrainie. Problema-
tyka rozwojowa była poruszana podczas 
posiedzeń komisji, przede wszystkim spraw 
zagranicznych i do spraw Unii Europejskiej. 
Posłowie w trakcie kadencji chętnie dekla-
rowali solidarność z tzw. młodymi demokra-
cjami: krajami Partnerstwa Wschodniego 
i północnej Afryki w okresie tzw. Arabskiej 
Wiosny. 

Temat relacji z krajami afrykańskimi poja-
wiał się praktycznie wyłącznie w kontekście 
rozwijania relacji gospodarczo-biznesowych. 
Biznes, jako element współpracy rozwojowej, 
był także przedmiotem zainteresowania 
posłów podczas debaty o Europejskim Fun-
duszu Rozwoju, dysponującym środkami na 
pomoc rozwojową dla najuboższych krajów. 
Kwestia walki z ubóstwem i prowadzenia 
działań pomocowych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych (głównie w krajach Afryki Sub-
saharyjskiej), m.in. Somalii, Etiopii czy Rwan-
dzie, prawie w ogóle nie była przedmiotem 
wypowiedzi posłów. 

Z krajów azjatyckich z kolei najwięcej 
miejsca poświęcono Afganistanowi, co miało 
związek z obecnością w tym kraju polskiego 
kontyngentu wojskowego. Pytania posłów 
o udzielanie przez Polskę niemilitarnej 
pomocy Afgańczykom padły podczas dys-
kusji nad strategią wycofania polskich wojsk 
z tego kraju.

Najczęściej posłowie wypowiadali się 
w sprawach pomagania krajom w proce-
sach demokratyzacji, zwłaszcza Ukrainie 
i Białorusi. Temat niesienia pomocy rozwo-
jowej i humanitarnej pojawiał się w sytuacji 
konfliktów zbrojnych, w mijającej kadencji 
przede wszystkim w Syrii i na Ukrainie. 

organizacji pozarządowych oraz agend ONZ 
i departamentu Komisji Europejskiej ds. 
Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności 
(DG ECHO).  

Dotychczasowy udział Polski w kryzysie 
w i wokół Syrii ograniczał się do zaangażo-
wania w krajach  ościennych czyli udzielania 
wsparcia uchodźcom oraz lokalnym społecz-
nościom. Polskie organizacje humanitarne 
angażują się jednak także wewnątrz samej 
Syrii dzięki środkom pozyskanym z innych 
źródeł. Z uzyskanych informacji wynika, że 
polski MSZ poważnie rozważał rozszerzenie 
dotychczas dopuszczającego działania tylko 
na terytorium Libanu i Jordanii konkursu 
o operacje typu cross-border z terytorium 
Turcji. Ostatecznie się na to nie zdecydo-
wano. Jak do tej pory na pomoc humanitarną 
wobec kryzysu syryjskiego Polska zaangażo-
wała ok. 27 milionów złotych, przeznaczając 
na ten cel w kolejnych latach 20-50% całości 
pomocy humanitarnej. 

Polskie organizacje pozarządowe, które 
podzieliły się swoimi opiniami przy okazji 
prac nad raportem nie są w pełni usatysfak-
cjonowane funkcjonowaniem polskiego sys-
temu pomocy humanitarnej zarządzanego 
przez MSZ.  Oprócz kwestii braku możliwości 
realizacji działań w samej Syrii, zwrócono 
między innymi uwagę na:
�� brak inwestowania środków w budowę 
potencjału polskich pracowników huma-
nitarnych i polskich organizacji huma-
nitarnych, zwłaszcza podnoszenia 
możliwości i zdolności szybkiego reago-
wania, jak również ubiegania się o środki 
międzynarodowe,
�� przyznawanie praktycznie całej dotacji 
w ramach corocznego konkursu gran-
towego dot. pomocy humanitarnej jed-
nemu podmiotowi na jeden typ działania 
i w jednej lokalizacji geograficznej oraz
�� brak udziału zewnętrznych ekspertów przy 
okazji oceny wniosków w corocznym kon-
kursie grantowym dot. pomocy humani-
tarnej ze środków MSZ.

2012 2013 2014 2015 2012-2015
Pomoc humanitarna  
– kryzys syryjski 4,297,672 7,899,958 4,099,087 11,215,962 27,512,679

� Wpłaty wielostronne 2,554,907 4,800,000 1,600,000 9,000,000 17,954,907

� Konkursy (Jordania, Liban) 1,742,765 3,099,958 2,499,087 1,999,910 9,341,720

� System małych grantów -- -- -- 216,052 216,052

Pomoc humanitarna – całość 13,956,267 15,747,747 18,355,018 22,427,669 70,486,701

Stosunek pomocy humanitarnej 
wobec  kryzysu syryjskiego  
do jej całości

31% 50% 22% 50% 39%

 
tabela 2. Polska pomoc humanitarna wobec kryzysu syryjskiego. 
Opracowanie własne.

raporty z monitoringu 
współpracy rozwojowej 
dostępne są na stronie 

internetowej  
Grupy zagranica:

Grupa zagranica jest federacją 
61 organizacji pozarządowych 
zaangażowanych we współpracę rozwojową 
i wspieranie demokracji, w pomoc 
humanitarną i edukację globalną. 

www.zagranica.org.Pl

Raport oraz niniejsze podsumowanie zostało wydane dzięki wsparciu 
finansowemu w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego 

ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (fundusze EOG).
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