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Odpowiedzialność demokratyczna i kontrola 
budżetowa organizacji pozarządowych  

finansowanych z budżetu UE 
 

STRESZCZENIE1 

Wprowadzenie 

Ogólnym celem tego badania jest zrozumienie: 

• które organizacje pozarządowe (NGO) mają największy wpływ na kształtowanie polityki w 
Unii Europejskiej (UE) przez zaangażowanie we współpracę z instytucjami europejskimi; 

• które organizacje pozarządowe otrzymują najwięcej dotacji od Komisji Europejskiej; 
• w jakim stopniu „wielcy gracze” w sektorze NGO przestrzegają przepisów ustawowych i 

wykonawczych oraz norm; 
• sytuacji w zakresie przejrzystości i odpowiedzialności demokratycznej w sektorze NGO. 

Pierwsze dwa punkty odnoszą się w szczególności do organizacji pozarządowych, które angażują 
się bezpośrednio we współpracę z instytucjami unijnymi lub otrzymują dotacje finansowe 
bezpośrednio od Komisji. Dwa ostatnie punkty dotyczą również organizacji pozarządowych, które 
nie współpracują bezpośrednio z instytucjami unijnymi, ani nie otrzymują finansowania od 
Komisji. Badanie koncentruje się na analizie przypadków pięciu organizacji pozarządowych – trzy z 
nich angażują się bezpośrednio we współpracę z instytucjami UE i otrzymują środki bezpośrednio 
od Komisji, a dwie pozostałe nie angażują się we współpracę z instytucjami UE ani nie otrzymują 
dofinansowania od Komisji. Wszystkie analizy dotyczą sieci lub grup organizacji pozarządowych. 

W badaniu uwzględniono również działania Komisji w zakresie monitorowania i kontroli 
finansowania w formie dotacji. Badanie koncentruje się na tych służbach Komisji, które udzielają 
dotacji organizacjom pozarządowym objętym analizą lub innym organizacjom pozarządowym 
wymienionym w badaniu. 

Badanie obejmuje ponadto wyzwania wynikające z braku wspólnej definicji „organizacji 
pozarządowej” obowiązującej na szczeblu Komisji. 

Badanie rozpoczęto w połowie lipca 2016 r., pierwotnie planując jego zakończenie w październiku 
2016 r. Termin zakończenia badania przeniesiono następnie na początek listopada, aby możliwe 
było uwzględnienie korekty jego zakresu. 

Na potrzeby badania, w niniejszym sprawozdaniu przez ‘organizacje pozarządowe’ rozumie się 
niekomercyjne osoby prawne, niezależne od rządu, innych organów państwowych oraz interesów 
politycznych i handlowych, a za cel mające dobro publiczne. 

  

                                                           
1 Wersja oryginalna w j. angielskim tego streszczenia, jak również całe opracowanie zostało opublikowane 
na: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572704/IPOL_STU(2016)572704_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572704/IPOL_STU(2016)572704_EN.pdf
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Ustalenia i wnioski 

Definicja organizacji pozarządowej 

Wciąż nie ma ogólnounijnej definicji „organizacji pozarządowych”. Poszczególne departamenty 
Komisji różnie stosują to określenie, a w niektórych przypadkach występują różnice w definicjach 
stosowanych w różnych programach zarządzanych przez ten sam departament. Niektóre 
zainteresowane strony w Komisji uważają, że określenie „organizacja pozarządowa” nie jest 
przydatne, ponieważ na ogół nie odpowiada kryteriom stosowanym w programach 
finansowanych przez UE. Na podstawie informacji uzyskanych od Komisji w odniesieniu do 
propozycji wprowadzenia ogólnounijnego statusu stowarzyszenia europejskiego można 
stwierdzić, że spotkała się ona z chłodnym przyjęciem. Nie ma pewności, jakie przyniesie korzyści, 
jej realizacja może dodatkowo skomplikować przedmiotową kwestię, a ponadto nowa definicja, 
podobnie jak inne typologie organizacyjne, może nie odpowiadać kryteriom stosowanym w 
poszczególnych programach wdrażanych przez Komisję. 

Przekrojowa analiza ram prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w sześciu 
państwach europejskich i pozaeuropejskich wskazuje na różnice w interpretowaniu i opisywaniu 
pojęcia „organizacji pozarządowej”, co sugeruje, że harmonizacja tego pojęcia może być 
problematyczna. 

Najbardziej wpływowi i najwięksi beneficjenci wśród organizacji pozarządowych 

Nie można wskazać 50 największych organizacji pozarządowych będących odbiorcami 
finansowania przyznawanego przez Komisję przy użyciu istniejących, publicznie dostępnych baz 
danych, takich jak system przejrzystości finansowej. Analiza danych pochodzących od Dyrekcji 
Generalnej Komisji Europejskiej ds. Budżetu (DG BUDG) wskazuje, że w 2015 r. służby Komisji 
przeznaczyły 610 mln EUR środków na zobowiązania na rzecz 28 organizacji pozarządowych 
będących największymi odbiorcami dotacji. Trzema największymi beneficjentami są duńska Rada 
ds. Uchodźców, która uzyskała dotacje stanowiące 8,4 % tej kwoty, Red Barnet Forening (Save The 
Children, Dania) (7,5 %), oraz norweska Rada ds. Uchodźców (7,3 %). Do organizacji 
pozarządowych z dwóch państw członkowskich (Danii i Wielkiej Brytanii) trafia niemal 40 % 
powyższej kwoty 610 mln EUR. Niemal 100 % tych zobowiązań przypada na służby Komisji 
zajmujące się sprawami zewnętrznymi: na Dyrekcję Generalną ds. Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwoju (DG DEVCO) oraz Dyrekcję Generalną ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony 
Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO) przypada łącznie 92 % powyższej kwoty 610 mln EUR 
na rzecz 28 organizacji pozarządowych będących największymi odbiorcami dotacji w 2015 r. 
Organizacje pozarządowe, którym Komisja udzieliła dotacji, mogą ponadto otrzymywać 
dodatkowe środki unijne w ramach zamówień publicznych. 

Dostęp do instytucji europejskich wydaje się być jednym z kluczowych kryteriów, które 
umożliwiają wywieranie wpływu na kształtowanie polityki UE. W praktyce oznacza to posiadanie 
przedstawicielstwa w Brukseli lub siedziby w sąsiednim państwie. Rejestr służący przejrzystości 
(Transparency Register) wskazuje, że „działania w dziedzinie klimatu”, „rozwój” i „środowisko” to 
główne obszary zainteresowania organizacji pozarządowych, które są najbardziej aktywne w 
dziedzinach związanych z kształtowaniem polityki UE; kolejne miejsca zajmują „sprawy 
gospodarcze i finansowe”, „energia” oraz „wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe”. Niektóre 
duże organizacje pozarządowe korzystające z dotacji Komisji, i niezarejestrowane w rejestrze 
służącym przejrzystości, mogą mimo to być uznane za bardzo wpływowe ze względu na ich ścisłe 
powiązania z organizacjami, które figurują w rejestrze. Niektóre organizacje, które figurują w 
rejestrze służącym przejrzystości, wywierają dodatkowy wpływ poprzez członkostwo w innych 
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organizacjach – lub powiązania z innymi organizacjami – które również są zarejestrowane w 
rejestrze służącym przejrzystości. 

Zarządzanie dotacjami udzielanymi przez Komisję i ich kontrola 

Instytucje Unii Europejskiej nie mają przepisów dotyczących wyłącznie organizacji pozarządowych 
jako takich, jednak przepisy dotyczące finansowania ze środków unijnych stosowane są zarówno 
wobec organizacji pozarządowych, jak i innych beneficjentów. Najważniejszy z nich określa 
kryteria wykluczenia stanowiąc, że beneficjenci nie mogą znajdować się w jednej z sytuacji 
określonych w art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego UE. Informacje uzyskane z dwóch 
departamentów Komisji sugerują, że poszczególne departamenty mogą stosować różne podejścia 
do kryteriów wykluczenia. 

Systemy finansowe Komisji nie pozwalają na dokładne przeanalizowanie finansowania 
przyznanego poszczególnym organizacjom pozarządowym, ani organizacjom pozarządowym w 
ogóle. W systemach stosowanych w Komisji nie korzysta się ze standardowej klasyfikacji 
organizacji pozarządowych, skłaniając się ku określeniu „non-profit”, które obejmuje wiele 
rodzajów organizacji. Ponadto dane Komisji nie odzwierciedlają redystrybucji finansowania z 
dotacji między uczestnikami konsorcjum. Różne służby Komisji nadal stosują odrębne systemy 
rejestrowania dotacji. Rozbieżności pod względem wprowadzania danych (np. nazwy 
beneficjenta) występują zarówno między systemami, jak i w ramach jednego systemu, co stanowi 
dodatkowe ograniczenie analizy. 

Komisja dysponuje szeroko zakrojonymi procesami i systemami na potrzeby analizowania, 
monitorowania i kontroli dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym (i wszystkim innym 
organizacjom). Jednym z nich jest scentralizowany system, dostępny dla wszystkich odpowiednich 
służb, gdzie rejestrowane są ostrzeżenia dotyczące budzących zastrzeżenia organizacji. Na 
podstawie jednego dobitnego przykładu można jednak założyć, że procesy monitorowania i 
kontroli dotacji stosowane w Komisji mogą nie działać zgodnie z założeniami, w szczególności gdy 
ich działanie opiera się na informacjach dostarczanych przez beneficjentów. Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), który podlega Komisji Europejskiej, nie potrafi 
przedstawić informacji o niewłaściwym wykorzystaniu funduszy przez organizacje pozarządowe, 
ponieważ nie analizuje prowadzonych dochodzeń pod względem rodzaju organizacji. 

Przejrzystość i odpowiedzialność demokratyczna 

Organizacje pozarządowe  

Z przeprowadzonej analizy wyłania sie obraz gęstej siatki organizacji pozarządowych połączonych 
ze sobą poprzez członkostwo w wielu nakładających się na siebie sieciach, w wielu różnych 
obszarach działalności. Często trudno jest stwierdzić, które spośród organizacji należących do 
danej sieci lub danego konsorcjum podejmują określone działania, i w jaki sposób przepływają 
między nimi środki na te działania. Trudno jest powiązać publikowane opisy działań i rezultatów 
działalności organizacji pozarządowych z określonymi działaniami finansowanymi przez UE, ze 
względu na sposób ich przedstawiania przez beneficjentów, z pominięciem odniesień do tych 
konkretnych działań finansowanych przez UE. Niemożliwe jest wiarygodne skorelowanie 
informacji finansowych pochodzących z różnych źródeł, w tym z systemu przejrzystości 
finansowej, poszczególnych departamentów Komisji oraz rocznych sprawozdań organizacji 
pozarządowych. Ograniczone wydają się być merytoryczne, publicznie dostępne informacje na 
temat oceny skuteczności organizacji pozarządowych i działań finansowanych przez Komisję w 
ramach dotacji ze środków UE. 
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Organizacje pozarządowe, które otrzymują fundusze z UE, informują o prowadzeniu działalności z 
wykorzystaniem środków UE w różnym zakresie. Trudno stwierdzić, czy przyczyną tego stanu 
rzeczy są odnośne zasady Komisji, czy też sposoby stosowania tych zasad przez organizacje 
pozarządowe. Niektóre organizacje pozarządowe informują o korzystaniu ze środków UE na każdej 
stronie internetowej. Inne komunikują fakt korzystania z unijnego finansowania na swoich 
stronach internetowych i w swoich publikacjach w sposób ograniczony i sprawiający wrażenie 
przypadkowego. Na stronach internetowych niektórych spośród organizacji pozarządowych 
będących największymi odbiorcami unijnych dotacji trudno znaleźć potwierdzenie, że uzyskują 
one finansowanie ze środków UE. 

W przeciwieństwie do powiązań z darczyńcami instytucjonalnymi, finansowanie przez 
prywatnych/indywidualnych darczyńców umożliwia organizacjom pozarządowym 
wykorzystywanie środków finansowych bez konieczności spełnienia głównych wymogów z 
zakresu odpowiedzialności demokratycznej i przejrzystości, które byłyby wymagane przez 
darczyńców instytucjonalnych. 

Wydaje się, że istnieją rozbieżności między aspiracjami deklarowanymi przez organizacje 
pozarządowe w odniesieniu do odpowiedzialności demokratycznej i przejrzystości, a ich praktyką 
w tym zakresie. 

Komisja Europejska 

System przejrzystości finansowej ma ograniczone zastosowanie jako narzędzie do analizy 
finansowania w formie dotacji. System bazowy jest narzędziem służącym do analizy środków na 
zobowiązania, do celów budżetowych, i nie obejmuje rzeczywistych płatnosci. 

Baza danych programu LIFE systematycznie udostępnia wiele przydatnych i ważnych informacji o 
działaniach finansowanych z dotacji od roku 1992. Trudno orzec, na ile inne służby Komisji są w 
stanie przekazywać opinii publicznej informacje w takim zakresie. Niemniej informacje dotyczące 
trwających wieloletnich projektów, które rozpoczęły się rok lub kilka lat temu, wydają się być 
ograniczone, a informacje, które można pobierać w formie arkuszy kalkulacyjnych, nie zawierają 
danych finansowych. Baza ta nie wydaje się być powiązana bezpośrednio z systemem 
przejrzystości finansowej, zmuszając użytkowników do ręcznego przeszukiwania obu systemów, 
aby znaleźć to samo działanie.  

Aby zapoznać się z odpowiednimi zasadami i wymogami dotyczącymi finansowania ze środków 
UE, wnioskodawcy na ogół muszą przejrzeć wiele dokumentów, w części powielających te same 
informacje. Niektóre departamenty Komisji udostępniają te informacje w większym stopniu niż 
inne, przedstawiając je w bardziej czytelny sposób na swoich stronach internetowych. Występują 
pewne różnice w przepisach dotyczących poszczególnych instrumentów finansowania, na 
przykład w zależności od grupy docelowej lub celu danego instrumentu. Przeszkody w znalezieniu 
przepisów i zapoznaniu się z nimi mogą utrudniać organizacjom pozarządowym ich 
przestrzeganie, co z kolei wpływa niekorzystnie na odpowiedzialność tych organizacji przed opinią 
publiczną, której w takiej sytuacji trudniej jest stwierdzić, do czego zobowiązały się poszczególne 
organizacje pozarządowe. 
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Rejestr służący przejrzystości 
Rejestr służący przejrzystości (Transparency Register) jest głównym narzędziem dostępnym w celu 
identyfikacji organizacji pozarządowych (jak i innych podmiotów) związanych z instytucjami UE2. 
Nie jest to jednak wiarygodne źródło informacji. Rejestracja jest dobrowolna, informacje 
dostarczone przez różnego rodzaju podmioty nie są weryfikowane, a rejestr zawiera liczne błędy. 
Dane pobrane z rejestru służącego przejrzystości wymagają zaawansowanej obróbki, aby można 
było poddać je różnego rodzaju analizom. Taka sytuacja stanowi przeszkodę dla zachowania 
przejrzystości. 

Przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych przez organizacje pozarządowe 

W badaniu natrafiono na tylko dwa, i to kwestionowane, przykłady organizacji pozarządowych, 
które w opinii jednej ze stron na którymś etapie naruszyły przepisy ustawowe lub wykonawcze. 
Orzeczenie lokalnego urzędu podatkowego w jednym z państw członkowskich przeciwko jednej z 
organizacji pozarządowych, o których jest mowa w sprawozdaniu, zostało następnie uchylone 
przez sąd z korzyścią dla tej organizacji pozarządowej. Drugi przykład dotyczy organizacji 
pozarządowej, którą krajowy organ branżowy ds. regulacji w dziedzinie pozyskiwania funduszy 
uznał za winną naruszenia kodeksu pozyskiwania funduszy. Według jednego z departamentów 
Komisji należałoby oczekiwać, że przedmiotowa organizacja, która otrzymuje wysokie kwoty 
dofinansowania z Komisji, powiadomi Komisję o tym zdarzeniu, podczas gdy w opinii tej 
organizacji nie było to konieczne, ponieważ wspomniany kodeks jest kodeksem o charakterze 
samoregulacyjnym w branży. Te dwa przykłady pokazują, że – podobnie jak w każdej innej sferze 
działalności – przepisy dotyczące organizacji pozarządowych mogą być interpretowane i 
stosowane na różne sposoby. 

Brak danych statystycznych na temat niezgodności dotyczących organizacji pozarządowych 
sugeruje, że albo wszystkie organizacje pozarządowe przestrzegają przepisów ustawowych i 
wykonawczych, albo naruszenia nie są wykrywane, bądź przypadki ich wykrycia nie są podawane 
do publicznej wiadomości. Jeśli chodzi o finansowanie przyznawane przez Komisję, systemy 
Komisji mogą wskazywać i rejestrować naruszenia ze strony poszczególnych organizacji 
pozarządowych, ale nie można z nich wygenerować statystyk dotyczących organizacji 
pozarządowych, ze względu na, na przykład, trudności związane z typologią organizacyjną, lub 
ponieważ systemy te nie analizują naruszeń według rodzajów organizacji. 

Zalecenia 

Definicja organizacji pozarządowych 

Zamiast szukać precyzyjnej definicji pojęcia „organizacja pozarządowa” lub innych pojęć o równie 
szerokim zakresie znaczeniowym, w kontekście finansowania przyznawanego przez Komisję 
bardziej przydatne może być skupienie się na stosowaniu precyzyjnych definicji różnych rodzajów 
organizacji często obejmowanych tym terminem. W ten sposób możliwe byłoby bardziej 
                                                           
2 Informacje są dostępne z innych źródeł, takich jak strony internetowe komisarzy Komisji Europejskiej, 
których wykaz został opracowany przez Transparency International (i jest dostępny pod adresem: 
http://www.transparencyinternational.eu/european-commissions-lobbying-meetings/). W ramach projektu 
EU Integrity Watch analizowane są dane zebrane z różnych oficjalnych stron internetowych, które są 
następnie udostępniane w internecie w formie interaktywnych wykresów. Informacje o organizacjach 
lobbystycznych wykorzystane w tym projekcie pochodzą z rejestru służącego przejrzystości 
(http://www.integritywatch.eu/about.html). Dane dotyczące osób posiadających akredytację umożliwiającą 
im wstęp do siedziby Parlamentu Europejskiego są dostępne pod adresem: 
https://data.europa.eu/euodp/pl/data/dataset/transparency-register . 

http://www.transparencyinternational.eu/european-commissions-lobbying-meetings/
http://www.integritywatch.eu/about.html
https://data.europa.eu/euodp/pl/data/dataset/transparency-register
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precyzyjne określenie, o których rodzajach organizacji mowa, w przypadku stosowania terminu 
„organizacja pozarządowa” w różnych kontekstach. W każdym razie, takie rozwiązanie znacząco 
ułatwiłoby wykluczenie pewnych rodzajów organizacji z debaty politycznej i analiz politycznych 
organizacji pozarządowych. 

Jeżeli niezbędne będzie wypracowanie określonej, szczególnej oraz powszechnie uzgodnionej i 
stosowanej definicji terminu „organizacja pozarządowa”, należy mieć na uwadze, że będzie to 
wymagało pogłębionej analizy, na przykład w formie oddzielnego badania przedmiotowego 
zagadnienia. 

Zarządzanie dotacjami udzielanymi przez Komisję i ich kontrola 

Jeden, scentralizowany system Komisji przeznaczony do rejestrowania finansowania i zarządzania 
nim zwiększyłby przejrzystość i pozwolił na pogłębioną analizę poprzez wyeliminowanie różnic, 
które występują obecnie między różnymi systemami Komisji. Optymalnie system ten powinien 
rejestrować nie tylko prognozowane zobowiązania, ale również rzeczywiste płatności. 

W celu przeanalizowania sposobu, w jaki dofinansowywanie jest przyznawane różnym rodzajom 
podmiotów, oraz zrozumienia, na czym polegają różnice w skuteczności środków przyznawanych 
poszczególnym rodzajom podmiotów, konieczne jest uzgodnienie przez wszystkie służby Komisji 
standardowych definicji podmiotów, a następnie ich jednolite stosowanie. 

Aby poznać skalę dofinansowania trafiającego z Komisji do poszczególnych organizacji 
pozarządowych, konieczne jest rejestrowanie rozdziału środków z dotacji pomiędzy partnerami w 
ramach danego projektu. 

Zamiast oczekiwać, że beneficjenci dotacji będą informować Komisję o tym, jak zmieniła się ich 
sytuacja w kontekście kryteriów wykluczenia, Komisja powinna standardowo przeprowadzać 
proaktywny przegląd sytuacji beneficjentów otrzymujących największe dofinansowanie. 

Przejrzystość i odpowiedzialność 

W celu zwiększenia widoczności instrumentów Komisji związanych z przyznawaniem dotacji 
pożądane może być zrewidowanie przepisów dotyczących informowania. Można rozważyć 
wprowadzenie następujących przykładowych wymogów: 

• wymogu umieszczania standardowego i powszechnie rozpoznawalnego logo 
„finansowane przez Komisję Europejską” na każdej stronie internetowej bezpośrednich i 
pośrednich beneficjentów dotacji (na przykład w nagłówku, stopce lub poszczególnych 
menu); 

• wymogu stosowania przekierowania z powyższego logo do strony internetowej z 
informacjami na temat wszystkich dotacji pozyskanych przez dany podmiot ze środków 
Unii Europejskiej w ciągu ostatnich pięciu lat, instrumentów, w ramach których udzielono 
mu dofinansowania, oraz działań, na które przeznaczono środki z dofinansowania; 

• wymogu umieszczania odnośników do stron internetowych projektów finansowanych 
przez Komisję; 

• wymogu umieszczania odnośników do publicznie dostępnych informacji na temat 
systemów Komisji związanych z działaniami wymienionymi na stronie internetowej (na 
przykład do bazy danych projektu LIFE, systemu przejrzystości finansowej i innych 
odnośnych systemów). 

Oprócz wymogów dotyczących przejrzystości Komisja może także wymagać od beneficjentów 
dotacji przedstawiania w ujednoliconej formie innych standardowych informacji na temat działań 
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Komisji, obejmujących na przykład nazwy działań, numery referencyjne, opisy, partnerów, 
rezultaty, oceny itd. 

Przejrzystość byłaby większa, gdyby poszczególne departamenty i instrumenty Komisji 
przedstawiały informacje na temat działań i podmiotów finansowanych z dotacji w sposób 
bardziej spójny i jednolity.  

Na większą przejrzystość i ściślejsze przestrzeganie przepisów korzystnie wpłynęłaby bardziej 
czytelna i spójna prezentacja informacji na stronach internetowych poszczególnych służb i 
instrumentów Komisji.  

Złożoność relacji między organizacjami pozarządowymi finansowanymi przez Komisję, a także 
złożoność podejmowanych przez nie działań stanowią poważne wyzwanie pod względem 
odpowiedzialności i przejrzystości nie tylko dla Komisji, ale również dla całego społeczeństwa. Być 
może należy sprawdzić, jak w tym kontekście zapewniana jest odpowiedzialność i przejrzystość, 
oraz rozważyć wprowadzenie nowych narzędzi i podejść do tego problemu na szczeblu Unii. 
Wprowadzanie nowych, innowacyjnych metod finansowania organizacji pozarządowych 
przyczynia się do stopniowego zwalniania organizacji pozarządowych z wymogów w zakresie 
przejrzystości i odpowiedzialności nakładanych przez duże instytucje udzielające dotacji, co 
oznacza, że działalność organizacji pozarządowych nie podlega równie wzmożonej i 
systematycznej kontroli. 
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