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„Europejski Manifest filantropii” to skierowany do europejskich 
polityków apel o stworzenie jednolitego rynku dla filantropii 
(ang. „Single Market for Philanthropy„) poprzez:
•	 wyraźniejsze podkreślenie roli filantropii w aktach prawnych 

Unii Europejskiej oraz w prawie poszczególnych państw 
członkowskich; 

•	 wspieranie filantropii transgranicznej w Unii Europejskiej; 
•	 zmniejszenie obecnych barier dla darczyńców i fundacji 

przeznaczających środki prywatne na rzecz dobra 
publicznego.

W europie działa ponad 148 tysięcy organizacji filantropijnych 
– darczyńców i fundacji, którzy łącznie na działalność 
dobroczynną przeznaczają rocznie prawie 60 miliardów 
euro. oprócz finansowania działań i inwestycji społecznych, 
organizacje te stanowią wyjątkowe źródło wiedzy o problemach 
i ich możliwych rozwiązaniach. Co równie ważne mają trwałe 
relacje z odbiorcami swoich działań, w tym z innymi organizacjami 
społecznymi, którym przyznają granty oraz z obywatelami unii 
europejskiej. Zasoby finansowe, merytoryczne i zaufanie 
obywateli mogą być lepiej wykorzystywane dla dobra wspólnego, 
jeżeli stworzy się dla filantropii odpowiednie ramy i warunki.



Philanthropy and philanthropic organisations are a critical part of our 
democratic and pluralistic societies. More and more citizens want to do 
good: They want to help address societal issues, express themselves, 
and connect and collaborate with others who share their ideals − ideals 
that often stem from indignation about injustice, from care for the most 
vulnerable, from passion to stimulate new trends and ideas, and from 
a sense of responsibility for preserving valuable nature and culture. 

Motivated by these ideals, many individuals and philanthropic organisations 
support endeavours from which we all benefit, such as education, health, 
science, international development, environment, culture and fighting 
poverty. Philanthropy’s contribution to society is therefore unique. This 
must be cherished, stimulated and rewarded persistently. Recognition 
by politicians and by governments is crucial. Especially now, when 
citizenship, participation and caring for each other are more important 
than ever in light of the serious challenges to these democratic ideals 
in some parts of Europe. Philanthropy, alongside the wider civil society, 
plays a key role in defending and promoting the values enshrined in 
Article 2 of the EU Treaty, which include respect for human dignity, 
human rights and the rule of law. 

Philanthropy needs a policy and regulatory environment that allows it 
to unleash its full potential. Of concern however is evidence indicating 
that regulation as well as the wider political climate are increasingly 
challenging civil society and philanthropic actors’ activity. More guidance 
is needed to ensure that policy developments at national and EU level 
do not conflict with European Union law and European core values. 
Moreover, it appears that philanthropic actors generally do not yet 
enjoy the full freedom of the European Union internal market when it 
comes to recognition of legal personality, transfer of seat, cross-border 
mergers, free flow of funds for charitable purposes across borders, 
non-discriminatory tax questions or the lack of tailor made/dedicated 
and reasonable policies regarding anti-money laundering regulations 
within the European Union. The January 2018 joint DAFNE-EFC study on 
enlarging the space for philanthropy1, has identified new opportunities 
to help shape and protect philanthropy’s operating space.

1 Breen, Oonagh B., “Enlarging the Space for European Philanthropy”, published by the EFC  
and DAFNE, 2018. (www.philanthropyadvocacy.eu)

Filantropia oraz organizacje filantropijne to kluczowy element demokratycznego i plura-
listycznego społeczeństwa. Coraz więcej obywateli chce działać na rzecz dobra wspólne-
go, uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów społecznych, realizować się poprzez dzia-
łanie na rzecz innych i współpracę z tymi, którzy podzielają ich ideały. Często są to ideały, 
które zrodziły się z niezgody na niesprawiedliwość, z troski o tych, którzy potrzebują po-
mocy, z pasji i kreatywności, czy wreszcie z poczucia odpowiedzialności za środowisko 
naturalne i za dziedzictwo kulturowe. 

Darczyńcy indywidualni i organizacje filantropijne wspierają prywatnymi środkami dzia-
łania, z których wszyscy korzystamy m.in. w dziedzinie edukacji, zdrowia, nauki, pomocy 
rozwojowej, ochrony środowiska, kultury czy walki z ubóstwem. Filantropia zasługuje na 
uznanie i konsekwentne wsparcie, także ze strony rządów i polityków. Zwłaszcza dziś za-
angażowanie obywatelskie i wzajemna troska są ważniejsze niż kiedykolwiek ze względu 
na poważne wyzwania dla demokracji w wielu częściach Europy. Zarówno społeczeństwo 
obywatelskie, jak i filantropia, grają kluczową rolę w obronie i upowszechnianiu wartości 
takich jak poszanowanie ludzkiej godności, prawa człowieka i rządy prawa, opisanych 
w Artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Filantropia potrzebuje regulacji prawnych i polityk publicznych, które pozwolą na peł-
ne wykorzystanie jej potencjału. Niestety, sytuacja polityczna na świecie oraz niektóre 
rozwiązania prawne stanowią coraz większe wyzwanie dla podmiotów zaangażowanych 
w działalność dobroczynną. 

Polityki publiczne na poziomie krajów członkowskich i Unii Europejskiej powinny być 
zgodne z prawem unijnym i z unijnymi wartościami. Organizacje filantropijne powinny 
korzystać z pełni swobód związanych z jednolitym rynkiem tak jak przedsiębiorstwa. 
Dotyczy to m.in. prawa do uznania osobowości prawnej w innych krajach UE, prawa do 
zmiany miejsca siedziby, transgranicznych fuzji, swobody przepływu środków przezna-
czonych na cele społeczne w UE, zasady niedyskryminacji podatkowej podmiotów zagra-
nicznych. Brakuje również racjonalnych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu 
brudnych pieniędzy. Analiza opracowana przez nas w styczniu 2018 roku na temat oto-
czenia prawnego działalności filantropijnej1 rekomenduje  konkretne kierunki rozwoju 
regulacji prawnych, które przestawiamy poniżej.

1  Breen, Oonagh B., “Enlarging the Space for European Philanthropy”, EFC and DAFNE, 2018. (http://efc.issuelab.org/
resource/enlarging-the-space-for-european-philanthropy.html)



•	 Traktaty	unijne	oraz	Kartę	Praw	Podsta-
wowych UE zdecydowanie powinno się 
stosować do darczyńców i wszelkiego 
typu fundacji, tym samym umożliwiając 
im pełne wykorzystanie swojego poten-
cjału dla rozwoju demokracji i społe-
czeństwa obywatelskiego. 

•	 Politycy	powinni	występować	w	obronie	
sektora organizacji filantropijnych i ak-
tywnie je wspierać np. poprzez ustano-
wienie Europejskiego Roku Filantropii. 

•	 Istotą	 jednolitego	rynku	dla	 filantropii	
jest uznanie, że kapitał przeznaczony na 
działania społeczne powinien podlegać 
zasadzie swobody przepływu kapitału 
w Europie oraz zasadzie niedyskryminacji. 

•	 Wszelkie	 restrykcje	w	zakresie	korzy-
stania z zagranicznego finansowania 
są niezgodne z prawem europejskim 
a w krajach, w których obowiązują, po-
winny zostać zniesione. 

•	 Politycy	powinni	 zapewnić	organiza-
cjom filantropijnym bezpieczne kanały 
dla przepływu środków w ramach Unii 
Europejskiej i poza nią. 

•	 Jednolity	rynek	dla	filantropii	to	także	
jednolite kryteria dotyczące uznawania 
osobowości prawnej podmiotów z innych 
krajów członkowskich, umożliwienie 
transgranicznych fuzji oraz prawo zmiany 
miejsca siedziby organizacji filantropij-
nych w ramach Unii. 

•	 Politycy	powinni	 także	 rozważyć	po-
wstanie nowej formy prawnej w prawie 
europejskim dla organizacji filantropij-
nych działających w UE. 

Uwzględnienie filantropii  
w ustawodawstwie 

udogodnienia 
dla filantropii 
transgranicznej 

4 kluczowe rekomendacje niezbędne do powstania 
jednolitego rynku dla filantropii

(ang. „Single Market for Philanthropy”)



–  wspólne inwestycje i wspólne udzielanie 
grantów dla dobra wspólnego i rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego.

•	 Unia	Europejska	powinna	wzmacniać	
znaczenie zasobów prywatnych dla dobra 
publicznego tworząc odpowiednie instru-
menty finansowe, które popularyzowa-
łoby wspólną działalność grantodawczą 
i inwestycje w sferę społeczną. 

•	 Ponadto	postulujemy,	aby	Unijny	Fun-
dusz	Sprawiedliwości,	Praw	i	Wartości	
dopełniał i wspierał działalność filantro-
pijną w społeczeństwach obywatelskich 
Europy, zwłaszcza w dobie kryzysu de-
mokratycznych wartości. 

•	 Wieloletnie	ramy	finansowe	UE	powinny	
zapewnić dostępność odpowiednich za-
sobów dla organizacji społecznych, aby 
mogły rozwijać średnio i długookresowe 
plany wspierania praw podstawowych, 
praworządności i demokracji (aby nie 
tylko prowadziły działania ograniczone 
w czasie i w ramach poszczególnych 
projektów) oraz aby mogły pełnić rolę 
watchdogów i reagować na zagroże-
nia dla społeczeństwa obywatelskiego 
w Europie.

ułatwienia dla 
działalności filantropijnej 
i jej ochrona

współpraca  
unii europejskiej  
i organizacji filantropijnych 

•	 Efektywność	 europejskiej	 filantropii	
wzrosłaby, gdyby organizacje filantro-
pijne mogły działać w otoczeniu prawnym 
dopasowanym do ich potrzeb i specy-
fiki. Prawo i polityki publiczne państw 
członkowskich oraz UE powinny sprzyjać 
rozwojowi filantropii. 

•	 Komisja	Europejska	oraz	Agencja	Praw	
Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) 
powinny prowadzić stały monitoring 
zgodności krajowych regulacji z prawami 
podstawowymi i europejskimi wartościa-
mi zawartymi w unijnych traktatach. 

•	 W	przypadku	naruszeń	Traktatu	i	Karty	
Praw	Podstawowych	UE	Komisja	Euro-
pejska powinna konsekwentnie wszczy-
nać postępowania. 

•	 Regulacje	dotyczące	przeciwdziałania	
unikaniu opodatkowania, praniu brud-
nych pieniędzy i finansowaniu terro-
ryzmu powinny być proporcjonalne do 
problemów i nie powinny nakładać bez-
podstawnych ograniczeń i restrykcji na 
zgodną z prawem działalność dla dobra 
publicznego. 

•	 Trzeci	sektor	powinien	mieć	pełny	do-
stęp do usług finansowych, aby działać 
sprawnie i realizować międzynarodowe 
transakcje w sposób bezpieczny. 

•	 Zwracamy	uwagę	również	na	potrzebę	
sprawiedliwszego rozwiązania dotyczące 
podatku VAT dla organizacji filantropijnych. 



Philanthropy House | Rue Royale 94 | 1000 Brussels, Belgium
www.dafne-online.eu, www.efc.be

„Philanthropy Advocacy” to wspólne przedsięwzięcie DAFNE i EFC polegające monitorowaniu 
zmian prawnych, opracowywaniu analiz i włączaniu się w proces tworzenia prawa i polityk. 
Celem tych działań jest kształtowanie środowiska prawnego przyjaznego dla organizacji 
filantropijnych, w tym podejmowanie starań na rzecz realizacji postulatów opisanych 
w naszym manifeście.

Więcej informacji na ten temat na stronie www.philanthropyadvocacy.eu
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DAFNE to największa w Europie sieć 
związków darczyńców i fundacji. Organizacje 
członkowskie należące do DAFNE skupiają 
łącznie ok. 10 000 organizacji z 27 krajów 
UE. DAFNE reprezentuje europejską 
filantropię.	Wspiera	dialog	 i	współpracę	
między organizacjami oraz stanowi platformę 
do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Europejskie Centrum Fundacji (EFC) to 
platforma dla zinstytucjonalizowanej 
filantropii skoncentrowanej na Europie, 
ale postrzeganej w szerszym, globalnym 
kontekście. To sieć fundacji i organizacji 
filantropijnych, które wspierają rozwój 
i promocję zinstytucjonalizowanej filantropii 
w Europie i na świecie. EFC popularyzuje 
wartość filantropii dla społeczeństwa 
współtworząc środowisko, w którym 
działalność dobroczynna może naprawdę 
rozkwitać. To przestrzeń wymiany wiedzy 
i doświadczeń działaczy, dzięki której 
organizacje filantropijne mogą wzmocnić 
swój wpływ na społeczeństwo.

europejskie centrum Fundacji  
(eFc – the european Foundation centre)

KontaKt 

Max von abendroth, dyrektor wykonawczy
max.abendroth@dafne-online.eu
+32 494 50 51 79
www.dafne-online.eu 

Gerry Salole, dyrektor generalny
gsalole@efc.be
+32 2 512 8938
www.efc.be 

europejska sieć darczyńców i Fundacji (daFne 
– donors and Foundations networks in europe)

KontaKt 

http://www.efc.be/
http://www.efc.be/
mailto:max.abendroth@dafne-online.eu
http://www.dafne-online.eu/
mailto:gsalole@efc.be
http://www.efc.be/
https://dafne-online.eu/
https://dafne-online.eu/

