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I. Informacje ogólne 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) jest organizacją 
międzynarodową powołaną odrębną umową przez Rząd RP i Rząd RFN w oparciu o zapisy 
Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 roku. Wzorem 
dla powstania PNWM była funkcjonująca już od 1963 roku Niemiecko-Francuska Współpraca 
Młodzieży. 

Celem utworzenia organizacji było nadanie stosunkom polsko-niemieckim nowych impulsów  
o długofalowych pozytywnych skutkach: nawiązywanie nowych i pogłębianie istniejących już 
kontaktów pomiędzy młodymi ludźmi z Polski i z Niemiec, budowanie wzajemnego 
zrozumienia oraz przezwyciężanie uprzedzeń poprzez spotkania. Wzajemne poznawanie się 
młodych Polaków i Niemców powinno zmierzać ku pojednaniu pomiędzy oboma narodami. 
Spotkania młodzieży w tym kontekście mają za zadanie przezwyciężanie niechęci wynikającej 
z bolesnych doświadczeń historycznych, naukę tolerancji i świadomego, pozbawionego 
kompleksów współżycia na jednoczącym się kontynencie.  

 

1. Organy i podział kompetencji 

PNWM jest organizacją dwunarodową, której działalność finansowana jest przez oba rządy. 
Wszystkie jej gremia mają obsadę dwunarodową.  Najwyższym organem Organizacji jest 
Rada, której przewodzą polski i niemiecki minister odpowiedzialny za sprawy młodzieży. W 
Radzie zasiadają przedstawiciele instytucji centralnych, samorządowych i pozarządowych, 
mianowani przez rządy obu państw. Funkcje wykonawcze pełni Zarząd – dwaj dyrektorzy 
zarządzający powoływani wspólnie przez rządy na pięcioletnią kadencję. Zarząd podejmuje 
zasadnicze decyzje wspólnie, w tym dotyczące strategii i metod działania oraz planu budżetu. 

Organizacja posiada dwa biura, których siedziby znajdują się w Warszawie i w Poczdamie. 
Każde z nich odpowiada, zgodnie z merytorycznym podziałem obowiązków, za oba kraje: 

 

Biuro w Warszawie odpowiedzialne jest za: 

 wspieranie projektów wymiany szkolnej 
 wspieranie indywidualnej wymiany uczniów 
 wspieranie programów dokształcających dla nauczycieli 

 

Biuro w Poczdamie odpowiedzialne jest za: 

 wspieranie projektów pozaszkolnej wymiany młodzieży 
 wspieranie praktyk zawodowych 
 wspieranie programów dokształcających dla organizatorów wymian 
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2. Wspieranie projektów wymiany  

PNWM może wspierać projekty polsko-niemieckie, a także trójstronne, w których uczestniczy 
młodzież w wieku od 12 do 26 roku życia oraz osoby prowadzące program. Ważne przy tym 
jest, by młodzież nie tylko biernie korzystała z organizowanego dla niej programu, ale sama 
brała udział w jego planowaniu i miała wpływ na jego przebieg. O dofinansowanie mogą 
występować organizacje publiczne i pozarządowe, a także w ograniczonym zakresie osoby 
fizyczne, organizujące programy wymiany. Partnerzy z Polski i Niemiec – a w przypadku 
projektów trójstronnych także partnerzy z innego kraju – razem planują spotkanie i razem 
składają wspólny wniosek o dofinansowanie. Kryteria, metody oraz stawki ryczałtowe 
dofinansowania spotkań zdefiniowane są w Wytycznych wspierania PNWM (dokument 
uchwalany przez Radę). 

PNWM może dofinansowywać: 

 spotkania młodych Polaków i Niemców 
 praktyki zawodowe 
 imprezy dokształcające 
 podróże do miejsc pamięci 
 publikacje, media itd. 

PNWM nie może dofinansowywać: 

 programów naukowych 
 przedsięwzięć budowlanych 
 programów komercyjnych 
 programów o charakterze wyłącznie turystycznym 
 kosztów instytucjonalnych (personel) 

 

Tym, którzy nie mają partnera w drugim kraju, PNWM pomaga znaleźć odpowiednią 
organizację do współpracy. W tym celu, obok organizowanych każdego roku giełd kontaktów i 
programów informacyjnych, na stronach internetowych PNWM dostępna jest giełda projektów i 
partnerów online. Tutaj znaleźć można szkołę, organizację partnerską lub grupę 
zainteresowaną realizacją konkretnego przedsięwzięcia.  

Dbając o jakość polsko-niemieckich spotkań młodzieży, PNWM wspiera i organizuje 
konferencje, seminaria i szkolenia tematyczne, warsztaty metodyczne, fora wymiany 
doświadczeń oraz kursy językowe dla profesjonalistów i praktyków wymiany. W tym zakresie 
prowadzi również działalność wydawniczą. 

 

3. Tryb przyznawania dotacji 

Dotacje PNWM przyznawane są wyłączenie w formie dofinansowania do projektów. W 
każdym projekcie uczestniczy z reguły podmiot polski i niemiecki, będący w zależności od 
miejsca realizacji projektu gospodarzem lub gościem. Obaj partnerzy są wspólnie 



5 

 

 

PNWM Dane & Fakty 1993−2010, Warszawa / Poczdam, grudzień 2011 

 

odpowiedzialni za budżet projektu. Stąd, po zaplanowaniu wydatków na projekt, razem 
składają wspólny wniosek o dotację PNWM. 

Formularz wniosku składa się z dwóch części: jedną wypełniają gospodarze, wnioskując o 
dotację do kosztów programu, drugą – goście, wnioskując o dotację do kosztów podróży. 

 

PROJEKT 
gospodarze goście 

• dotacja do kosztów programu* • dotacja do kosztów podróży dla 
uczestników z drugiego kraju* 

*składowe dotacji do kosztów programu zostaną szczegółowo przedstawione w dalszej części 
wprowadzenia. 
 
 
Całkowita dotacja PNWM przyznawana na realizację jednego projektu jest z reguły sumą 
dwóch dotacji – zawsze jednej w euro, drugiej w złotych (w zależności od kraju wnioskodawcy) 
– przyznawanych gospodarzom i gościom projektu. 
 
W myśl tej zasady, przy projektach realizowanych w Niemczech: 

− strona polska otrzymuje dotację do kosztów podróży w PLN, 
− strona niemiecka otrzymuje dotację do kosztów programu dla obu grup w EUR* 

i odwrotnie, w przypadku projektów realizowanych w Polsce: 
− strona polska otrzymuje dotację do kosztów programu dla obu grup w PLN, 
− strona niemiecka otrzymuje dotację do kosztów podróży w EUR*. 

 
*Szczególne uregulowanie dla szkół niemieckich 
Niemieckie kraje związkowe, w gestii których pozostaje szkolnictwo w Niemczech, nie prze-
kazały PNWM kompetencji wspierania uczniów i nauczycieli niemieckich. W związku z tym, 
PNWM nie może przyznawać 
niemieckim uczestnikom wy-
miany szkolnej: 

− dotacji do kosztów programu 
– dot. projektów w 
Niemczech 

− dotacji do kosztów podróży – 
dot. projektów w Polsce. 

 
 
 
 
 

Autor: Marta Wąsowska 
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4. Tryb opracowywania wniosków 

Istnieją trzy tryby opracowywania wniosków o dotację PNWM: 

1. tryb pojedynczy – obaj wnioskodawcy nie należą do żadnej jednostki centralnej i ich 
wnioski opracowywane są bezpośrednio przez biuro PNWM,  

2. tryb centralny – obaj wnioskodawcy przypisani są do swojej organizacji nadrzędnej, 
która posiada status jednostki centralnej PNWM i jest odpowiedzialna za opracowanie 
wniosków, składanych przez podległe jej podmioty,  

Zgodnie z Wytycznymi wspierania (B i C 4.4.1) jednostki centralne to organizacje 
nadrzędne lub uprawnione do reprezentacji wielu wnioskodawców indywidualnych oraz 
instytucje o strukturach regionalnych i podmioty o szczególnym znaczeniu, które 
otrzymały od PNWM status jednostki centralnej. 

Muszą one posiadać osobowość prawną lub być przyporządkowane jednej osobie 
prawnej. W załączeniu do tego dokumentu znajduje się wykaz wszystkich jednostek 
centralnych PNWM. 

3. tryb mieszany – jeden z wnioskodawców przypisany jest do jednostki centralnej (por. 
pkt 2), a drugi wnioskuje bezpośrednio w PNWM (por. pkt.1). 

 

 

W wymianie pozaszkolnej przeważają projekty opracowywane przez jednostki centralne. 
Wynika to ze struktury organizacji młodzieżowych w obu krajach, gdzie mniejsze podmioty 
przyporządkowane są jednostkom nadrzędnym w ramach tej samej organizacji (np. 
organizacje harcerskie, Niemiecka Młodzież Sportowa (DSJ – Deutsche Sportjugend)) lub 
innym organizacjom dachowym o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. 

W wymianie szkolnej występuje mniej jednostek centralnych, stąd większość wniosków 
opracowywana jest w trybie pojedynczym. Jednostki centralne wymiany szkolnej mają 
najczęściej charakter regionalny (euroregiony, niektóre niemieckie kraje związkowe). Wyjątek 
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stanowią szkoły katolickie, które w Polsce przynależą do jednostki centralnej Stowarzyszenie 
Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW), a w Niemczech do Wspólnoty Roboczej 
Katolicko-Socjalnych Dzieł Wychowania (AKSB – Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer 
Bildungswerke). 

Międzynarodowe Domy Spotkań Młodzieży posiadające status jednostki centralnej PNWM 
występują zasadniczo o dotację zarówno do projektów szkolnych jak i pozaszkolnych, które są 
realizowane w ich placówce. 

 

5. Kryteria przyznawania dotacji PNWM 

Kryteria merytoryczne: 

1. Planowany projekt powinien posiadać charakter spotkania młodzieży oraz urzeczywist-
niać – poprzez realizację założeń pedagogicznych – ideę wymiany międzykulturowej. 
Uczestnikom należy stworzyć warunki oraz zachęcać ich do samodzielnego 
poznawania młodzieży z kraju sąsiada, do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.  

2. Założenia projektu muszą odpowiadać celom PNWM i powinny gwarantować aktywny 
udział młodzieży w jego przygotowaniu, realizacji i podsumowaniu. 

3. Projekt powinien być zaplanowany i zrealizowany wspólnie przez partnerów z Polski  
i Niemiec. Wyjątkowe uregulowania obejmują podróże do miejsc pamięci, wydawanie 
publikacji itp. – przedsięwzięcia realizowane bez udziału partnera.  

4. Osoby odpowiedzialne za projekt powinny posiadać kwalifikacje i kompetencje do 
kierowania projektem międzykulturowym. 

 
Kryteria formalne: 

1. Spotkanie powinno obejmować co najmniej cztery, a maksymalnie 28 dni programu. 
Wyjątek stanowią spotkania w obszarze przygranicznym, które mogą trwać krócej niż 
cztery dni, a także praktyki i hospitacje, które mogą trwać do trzech miesięcy. 

2. Wiek uczestników spotkania powinien mieścić się w przedziale od 12 do 26 roku życia. 
Dopuszczalny jest udział młodszych uczestników w projektach w obszarze 
przygranicznym  
i w innych uzasadnionych przypadkach. 

3. Liczba opiekunów powinna pozostawać w odpowiedniej proporcji do liczby 
uczestników. 

4. Liczba uczestników z obu krajów powinna być zrównoważona. 
5. Wniosek o dotację powinien wpłynąć do biura PNWM nie później niż trzy miesiące 

przed rozpoczęciem projektu. 

Wytyczne wspierania PNWM nie wprowadzają ograniczeń w zakresie liczby projektów, o 
których dofinansowanie w ciągu roku może wnioskować jedno partnerstwo polsko-niemieckie. 

Ponadto PNWM – w odróżnieniu od wielu innych instytucji czy fundacji wspierających projekty 
– nie prowadzi postępowania konkursowego, ani nie odrzuca wniosków, które są błędnie lub 
niekompletnie wypełnione przez wnioskodawcę. W takich przypadkach wnioskodawca 
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proszony jest – często niejednokrotnie – o korektę lub uzupełnienie wniosku. W ten sposób 
PNWM wychodzi naprzeciw wnioskodawcom i ułatwia im dostęp do środków przeznaczonych 
na wspieranie projektów wymiany, a tym samym sprzyja powstawaniu i realizacji nowych 
inicjatyw w obrębie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. 

 

6. Dofinansowanie wg stawek zryczałtowanych  

Jest to najczęściej stosowana przez PNWM forma dofinansowania projektu. Maksymalną 
wysokość stawek zryczałtowanych w euro – dla wnioskodawców niemieckich i w złotych – dla 
wnioskodawców polskich, a także ich rodzaj, określają Wytyczne wspierania (punkty B 3.2.1 / 
C 3.1.2.1). 

Należy w tym miejscu podkreślić, że dotacje PNWM nie pokrywają w całości kosztów projektu, 
stanowią jedynie jego częściowe dofinansowanie. Podmioty muszą w każdym przypadku 
pozyskiwać dodatkowe środki finansowania. 

Gospodarze projektu mogą wnioskować o dotację do kosztów programu. Wysokość dotacji 
wnioskodawca może obliczyć na podstawie poniższej tabeli, która określa poszczególne 
składowe dotacji do kosztów programu oraz maksymalną wysokość obowiązujących stawek 
zryczałtowanych: 

 

 

Dotacje do kosztów programu  
(od 01.01.2007 r.) 

maksymalna stawka 
ryczałtowa na 
osobodzień 

PLN EUR 
Zakwaterowanie u rodzin 40,- 12,-

Zakwaterowanie w schronisku, internacie, pod namiotem, w hotelu 60,- 18,-

Zakwaterowanie w placówce kształceniowej 100,- 30,-

Pośrednik językowy 140,- 50,-

Zakwaterowanie podczas programu specjalistycznego 110,- 36,-

Odczyt podczas programu specjalistycznego 140,- 56,-

Ryczałt dzienny dla referentów podczas programu specjalistycznego 700,- 280,-
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II. PNWM w liczbach 
 
Oba biura PNWM rozpoczęły działalność w 1993 roku. Do roku 1995, kiedy zostały użyte 
pierwsze komputery i wdrożono pierwsze oprogramowanie do rejestrowania i opracowywania 
wniosków, wszystkie dane do zestawień statystycznych gromadzone były w formie 
papierowej. Stąd też PNWM za okres 1993–1995 dysponuje tylko ogólnymi liczbami. 

W latach 1995-2008 PNWM opracowywała wnioski o dofinansowanie, korzystając z 
pierwszego nieskomplikowanego oprogramowania TRÄGER, opartego na bazie danych 
Access. 

We wrześniu 2008 roku wdrożono nowe kompleksowe oprogramowanie, które umożliwia 
gromadzenie jeszcze większej ilości danych oraz tworzenie obszerniejszych i szczegółowych 
kwerend statystycznych. Nowe raporty dostarczają o wiele dokładniejszych informacji o 
projektach i liczbach, co utrudnia ich zestawienie z liczbami sprzed 2009 roku. W związku z 
tym, zestawienie danych statystycznych i porównanie liczb za okres 1993–2010 jest trudnym 
zadaniem. W celu przedstawienia w niniejszym dokumencie rzetelnego obrazu rozwoju 
projektów polsko-niemieckich wymian młodzieży na przestrzeni dwudziestu lat, przedstawione 
dane liczbowe zostały opatrzone dodatkowym komentarzem; zaznaczono również źródło ich 
pochodzenia. 

 Autor: Seweryn Chlebiński 

 
 

1. Projekty 1993−2010 

a. Wymiana szkolna i pozaszkolna 

Poniższe zestawienie obejmuje wszystkie projekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, 
które zostały dofinansowane przez PNWM w latach 1993–2010 (łącznie 53 810 projektów) z 
wyodrębnieniem projektów wymiany szkolnej i pozaszkolnej. Nie uwzględniono wniosków, 
które zostały odrzucone z przyczyn formalnych, np. były niezgodne z Wytycznymi PNWM, jak 
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również wniosków dotyczących dofinansowania projektów, które organizatorzy odwołali lub też 
zrealizowali z wykorzystaniem innych źródła finansowania. 

Projekty szkolne w rozumieniu PNWM to takie, w których przynajmniej jedną ze stron 
wnioskujących o dotacje jest szkoła i uczestniczą w nich uczniowie wraz z nauczycielami, 
którzy w spotkaniu pełnią rolę opiekunów. Projekty wymiany szkolnej odbywają się z reguły w 
trakcie roku szkolnego. Ich największa ilość realizowana jest w miesiącach: maj, czerwiec i 
wrzesień, co uwarunkowane jest rytmem roku szkolnego. 

Projekty pozaszkolne są efektem współpracy polskich i niemieckich organizacji 
młodzieżowych, stowarzyszeń, klubów, związków oraz różnorodnych podmiotów, które 
pracują z młodzieżą i na rzecz młodzieży. W projektach pozaszkolnych młodzież uczestniczy 
zazwyczaj w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, przez co większość projektów realizowana 
jest w okresie wakacyjnym tj. w miesiącach lipiec i sierpień. 

 
Tabela 1: Liczba projektów zrealizowanych w latach 1993–2000 wg specyfiki projektu 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Projekty (łącznie) 1 646 1 710 1 748 2 443 2 559 2 974 2 968 3 286

pozaszkolne b. d. b. d. 920 1 502 1 639 1 724 1 715 1 962

szkolne b. d. b. d. 828 941 920 1 250 1 253 1 324

Źródło: Sprawozdanie Zarządu za rok 2001, Dane i Fakty 2009 oparte na danych z oprogramowania TRÄGER 

 
Tabela 2: Liczba projektów zrealizowanych w latach 2001–2007 wg specyfiki projektu 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Projekty (łącznie) 3 341 3 390 3 598 3 771 4 211 3 710 3 563
pozaszkolne 1 934 1 868 1 900 2 012 2 326 1 858 1 792
szkolne 1 407 1 522 1 698 1 759 1 885 1 852 1 771

Źródło: Dane i Fakty 2009 oparte na danych z oprogramowania TRÄGER 

 
Tabela 3: Liczba projektów zrealizowanych w latach 2008–2010 wg specyfiki projektu 

 2008 2009 2010 
Projekty (łącznie) 3 048 2 808 3 036
pozaszkolne 1 406 1 267 1 393
szkolne 1 642 1 541 1 643

Źródło: Dane i Fakty 2010 oparte na danych z oprogramowania SOWA 

 

Od początku istnienia do 2010 roku PNWM wsparła łącznie 53 810 projektów spotkań 
młodzieży z obu krajów. Na przestrzeni lat rozwój liczby wymian pozaszkolnych i szkolnych 
nie przebiegał równolegle, ale w obu grupach do 2005 roku liczba projektów wzrastała 
systematycznie. Rok 2005 był rokiem szczególnym dla PNWM – liczba zrealizowanych 
projektów przekroczyła aż 4 tys. Na tak wyraźny wzrost wzajemnego zainteresowania młodych 
Polaków i Niemców w tym okresie wpływ miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 
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roku poprzedzającym, co na nowo rozbudziło chęć poznania ludzi i kraju sąsiada. Ponadto rok 
2005 był rokiem wielu ważnych rocznic w stosunkach polsko-niemieckich: 60-tej rocznicy 
zakończenia drugiej wojny światowej i wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau oraz 40-tej rocznicy wystosowania orędzia biskupów polskich do biskupów 
niemieckich. Ogłoszenie przez oba rządy Roku Polsko-Niemieckiego dodatkowo spotęgowało 
ilość inicjatyw młodzieżowych po obu stronach Odry. Kolejnym wydarzeniem, które 
bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu liczby spotkań polsko-niemieckich, były Światowe Dni 
Młodzieży w Kolonii. Wiele partnerstw szkolnych i organizacji młodzieżowych wykorzystało 
okazję, by w ramach wspólnego projektu uczestniczyć w światowym spotkaniu młodych. 

 

 

 

Wzmożona aktywność podmiotów w roku 2005 oraz brak doniosłych przedsięwzięć w 
kolejnych latach, a przede wszystkim niepewność w finansowaniu projektów w roku 2006 
spowodowana późnym zatwierdzeniem budżetu PNWM, co w praktyce oznaczało opóźnienie 
w przyznawaniu dotacji – to wszystko spowodowało, iż wiele podmiotów i jednostek 
centralnych odstąpiło od realizacji wspólnych projektów. Tendencja spadkowa w latach 2006–
2009 zaznaczyła się w szczególności w obszarze wymiany pozaszkolnej, gdzie liczba 
projektów spadała każdego roku średnio o 13,8%, w wymianie szkolnej liczba ta zmniejszyła 
się o 4,9%. 

Wyraźny spadek został odnotowany na przykład w wymianie harcerzy. Od 2005 r. liczba 
wniosków składanych przez cztery niemieckie organizacje harcerskie spadła z 46 do 15, a 
liczba wniosków pięciu polskich organizacji harcerskich zmniejszyła się z 86 do 23. Strata 
powstała od 2005 roku to co najmniej 50 wniosków, co oznacza spadek o ok. 40% ilości 
projektów. 
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Ponadto nowe obliczenie wkładu rządu polskiego w 
2009 roku oznaczało uszczuplenie budżetu PNWM 
o 3,1 mln PLN, co pogłębiło spadek liczby 
projektów. 

Pozostałe powody spadku wymiany w 2009 roku są 
różnorodne. Do najważniejszych należy wyraźnie 
mniejsza liczba wniosków składanych do PNWM o 
dofinansowanie projektu „Spotkanie” realizowanego 
w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. 
Projekt „Spotkanie”, adresowany do dzieci w wieku 
szkoły podstawowej, finansowany był przede 
wszystkim ze środków UE i Brandenburgii. W 
poprzednich latach PNWM wspierała aż do 50 
spotkań realizowanych w ramach tego projektu, w 
których wzięło udział łącznie ponad 1 000 dzieci. 

 

 

 
Autor: Seweryn Chlebiński 

Od roku 2010 obserwuje się pozytywny zwrot w rozwoju liczby spotkań młodych Polaków  
i Niemców. W porównaniu do roku poprzedniego liczba projektów polsko-niemieckich wzrosła  
o 8,1%.  

 

b. Programy realizowane w Polsce i w Niemczech 

Wytyczne wspierania PNWM nie stawiają podmiotom wymogu, by ich projekty odbywały się 
na przemian czy też w równomiernym zakresie w Polsce i w Niemczech. Mimo to, liczba 
spotkań w obu krajach od lat pozostaje zrównoważona, przy czym w roku 2009 równowaga ta 
została osiągnięta zarówno w obszarze wymiany szkolnej, jak i pozaszkolnej. W latach 
wcześniejszych występowały jeszcze zauważalne różnice (więcej projektów szkolnych w 
Polsce, więcej pozaszkolnych w Niemczech), które się wzajemnie znosiły w zestawieniu liczby 
wszystkich spotkań. PNWM pozytywnie ocenia tę tendencję. 

Tabela 4: Liczba projektów zrealizowanych w latach 1993–2000 wg kraju realizacji 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Projekty (łącznie) 1 646 1 710 1 748 2 443 2 559 2 974 2 968 3 286

w Polsce 654 824 799 1 143 1 163 1 419 1 397 1 530

w Niemczech 992 886 949 1 300 1 396 1 555 1 571 1 756

Źródło: Sprawozdanie Zarządu za rok 2001, Dane i Fakty 2009 oparte na danych z oprogramowania TRÄGER 
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Tabela 5: Liczba projektów zrealizowanych w latach 2001–2007 wg kraju realizacji 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Projekty (łącznie) 3 341 3 390 3 598 3 771 4 211 3 710 3 563

w Polsce 1 663 1 659 1 768 1 860 2 051 1 852 1 769

w Niemczech 1 678 1 731 1 830 1 911 2 160 1 858 1 794

Źródło: Dane i Fakty 2009 oparte na danych z oprogramowania TRÄGER 

 
Tabela 6: Liczba projektów zrealizowanych w latach 2008–2010 wg kraju realizacji 

 2008 2009 2010 

Projekty (łącznie) 3 048 2 808 3 036

w Polsce 1 525 1 407 1 505

w Niemczech 1 523 1 401 1 531

Źródło: Dane i Fakty 2010 oparte na danych z oprogramowania „SOWA” 

Na podstawie zestawionych liczb można założyć, że każdego dnia w Polsce  
i w Niemczech rozpoczyna się statystycznie 4–5 polsko-niemieckich spotkań młodzieży.  

Zważywszy na fakt, że program wymiany w każdym z projektów trwa średnio ok. 7 dni, można 
założyć, że codziennie w Polsce i Niemczech odbywa się łącznie ok. 30 spotkań młodzieży.  

 

W latach 1993–2010 PNWM dofinansowała łącznie 53 810 projektów, z czego 25 988 odbyło 
się w Polsce, a 27 822 w Niemczech. 
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2. Uczestnicy 1993–2010 
 

a. Wymiana szkolna i pozaszkolna 

Od początku działalności do 2010 roku PNWM umożliwiła i dofinansowała udział we 
wspólnych projektach polsko-niemieckich 2 113 345 młodym ludziom z obu krajów. Wzrost 
liczby uczestników od 1993 roku przebiegał równolegle do wzrostu liczby projektów i osiągnął 
punkt kulminacyjny w roku 2005, kiedy to w spotkaniach wzięło udział ponad 165 000 osób. 

Spadek liczby uczestników obserwowany w latach 2006–2009 związany był bezpośrednio ze 
spadkiem liczby projektów, którego przyczyny zostały opisane w pkt. 1. Liczba wszystkich 
dofinansowanych projektów spadała w tym okresie średnio o 10,2% rocznie, a liczba 
uczestników – o 9,5%.  

 
Tabela 7: Liczba uczestników wymian zrealizowanych w latach 1993–2000 wg specyfiki projektu 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Uczestnicy 
(łącznie) 46 400 59 749 72 580 89 472 102 793 123 536 123 160 134 861

wymiana 
pozaszkolna b. d. b. d. 36 528 49 543 61 948 68 157 68 496 78 238

wymiana szkolna b. d. b. d. 36 209 40 325 40 542 56 829 56 756 59 188

Źródło: Sprawozdanie Zarządu za rok 2001, Dane i Fakty 2009 oparte na danych z oprogramowania TRÄGER 
 
Tabela 8: Liczba uczestników wymian zrealizowanych w latach 2001–2007 wg specyfiki projektu 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Uczestnicy (łącznie) 137 318 135 382 142 509 148 101 165 350 145 978 141 407

wymiana pozaszkolna 79 273 73 916 74 369 78 046 89 090 71 545 67 841

wymiana szkolna 58 045 61 466 68 140 70 055 76 260 74 433 73 566

Źródło: Dane i Fakty 2009 oparte na danych z oprogramowania TRÄGER 

 
Tabela 9: Liczba uczestników wymian zrealizowanych w latach 2008–2010 wg specyfiki projektu 

  2008 2009 2010 

Uczestnicy (łącznie) 117 965 106 972 113 455

wymiana pozaszkolna 54 902 47 264 49 872

wymiana szkolna 63 063 59 708 63 583

Źródło: Dane i Fakty 2010 oparte na danych z oprogramowania SOWA 
 

W przypadku liczby uczestników tendencja spadkowa w wymianie pozaszkolnej (co roku 
średnio o -13,8%) w latach 2006–2009 wyraźnie odbiegała od zmian w wymianie szkolnej (co 
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roku średnio o -4,9%). W roku 2006 liczba uczestników wymiany szkolnej po raz pierwszy 
przewyższyła liczbę uczestników projektów wymiany pozaszkolnej.  

 

W przypadku partnerstw szkolnych można założyć, że uczestniczące w programach wymiany 
klasy czy też grupy uczniów przez lata skupiają podobną liczbę uczestników. Wielkość grupy 
ulega jedynie wahaniom demograficznym wynikającym z liczebności danego rocznika. 
Natomiast w wymianie pozaszkolnej spadek liczby projektów – czy to z braku 
zainteresowanych, czy to z braku pieniędzy – odzwierciedla się również w wielkości grupy. 
Innymi słowy, klasa szkolna decyduje się na wymianę z reguły jako całość, natomiast 
pozaszkolne spotkanie młodzieży ma miejsce również wówczas, kiedy zgłosi się na nie mniej 
chętnych niż oczekiwano.  

 

 

Podobnie jak w przypadku liczby zrealizowanych projektów, w 2010 roku liczba uczestników 
polsko-niemieckich spotkań wzrosła w stosunku do roku poprzedzającego o 6,1%. 

 

 

b. Uczestnicy projektów wg kraju pochodzenia 
Wytyczne wspierania PNWM nie stawiają przed organizatorami wymian wymogu równego 
udziału w spotkaniach młodzieży z Polski i Niemiec. Pomimo to poniższe dane liczbowe za 
okres 1993–2010 pokazują, że wzajemna relacja ilości uczestników projektów z obu krajów 
była z reguły zrównoważona. Świadczy to o partnerskim podejściu obu stron do realizacji 
wspólnych projektów oraz o zrozumieniu i woli urzeczywistniania idei spotkania młodych 
Polaków i Niemców.  
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Tabela 10: Liczba uczestników wymian zrealizowanych w latach 1993–2000 wg kraju pochodzenia 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Uczestnicy 
(łącznie) 46 400 59 749 72 737 89 868 102 490 124 986 125 252 137 426

z Polski 22 500 29 612 37 309 45 929 53 131 62 843 62 467 66 488

z Niemiec 23 900 30 137 35 428 43 939 49 359 61 279 61 201 67 165

z innego kraju  b. d.  b. d.  b. d.  b. d.  b. d.  864 1 584 3 773

Źródło: Sprawozdanie Zarządu za rok 2001, Dane i Fakty 2009 oparte na danych z oprogramowania TRÄGER 

 
Tabela 11: Liczba uczestników wymian zrealizowanych w latach 2001–2007 wg kraju pochodzenia 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Uczestnicy (łącznie) 137 318 135 382 142 509 148 101 165 350 145 978 141 407

z Polski 66 875 66 710 69 588 72 276 80 864 71 934 68 298

z Niemiec 66 804 65 113 69 323 72 129 80 346 70 468 69 346

z innego kraju 3 639 3 559 3 598 3 696 4 140 3 576 3 763

Źródło: Dane i Fakty 2009 oparte na danych z oprogramowania TRÄGER 

 
Tabela 12: Liczba uczestników wymian zrealizowanych w latach 2008–2010 wg kraju pochodzenia 

  2008 2009 2010 

Uczestnicy (łącznie) 117 965 106 972 113 455

z Polski 57 006 51 850 54 658

z Niemiec 58 027 52 170 55 718

z innego kraju 2 932 2 952 3 079

Źródło: Dane i Fakty 2010 oparte na danych z oprogramowania SOWA 

 

W latach 1995–1999 zarysowała się nieznaczna przewaga we wspólnych projektach 
uczestników z Polski. Największa różnica przypadła na rok 1997, kiedy w projektach 
dofinansowanych przez PNWM wzięło udział o 3,7% więcej Polaków niż Niemców. Jednak w 
kolejnych latach relacja pomiędzy uczestnikami z Polski i Niemiec pozostała zrównoważona. 
W roku 2010 liczba uczestników z Niemiec przerosła liczbę uczestników z Polski o 0,9%.  

Udział w projektach trójstronnych młodzieży z innego kraju pozostaje w zasadzie stabilny i 
utrzymuje się na poziomie ponad 3 tys. uczestników rocznie. Nie jest to jednak liczba 
całkowicie wymierna, ponieważ największa ilość programów trójstronnych, obok programów z 
uczestnictwem młodzieży z Republiki Czeskiej i Ukrainy, odbywa się z udziałem młodych 
Francuzów, a w tym przypadku projekty realizowane na terenie Francji i Niemiec − na mocy 
porozumienia między organizacjami − otrzymują dofinansowanie od Niemiecko-Francuskiej 
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Współpracy Młodzieży (DFJW/OFAJ) i właściwe dane nie są odnotowane w statystykach 
PNWM. 
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3. Projekty wymiany zrealizowane w Polsce w 2010 roku 
 
Tabela 13: Liczba projektów i uczestników wymian zrealizowanych w roku 2010 wg województwa 

Województwo 
Projekty Uczestnicy 

ilość % łącznie % z Niemiec z Polski z innego 
kraju 

Dolnośląskie 253 16,8% 9 585 17,1% 4 548 4 638 399
Kujawsko-Pomorskie 36 2,4% 1 158 2,1% 510 584 64
Lubelskie 65 4,3% 2 087 3,7% 870 1 047 170
Lubuskie 128 8,5% 5 300 9,4% 2 400 2 667 233
Łódzkie 28 1,9% 1 088 1,9% 502 564 22
Małopolskie 245 16,3% 8 362 14,9% 5 251 2 976 135
Mazowieckie 68 4,5% 2 655 4,7% 1 292 1 345 18
Opolskie 58 3,9% 2 371 4,2% 1 166 1 188 17
Podkarpackie 27 1,8% 1 102 2,0% 492 607 3
Podlaskie 11 0,7% 310 0,6% 148 162 0
Pomorskie 94 6,2% 3 507 6,2% 1 603 1 835 69
Śląskie 87 5,8% 3 305 5,9% 1 536 1 667 102
Świętokrzyskie 11 0,7% 336 0,6% 153 183 0
Warmińsko-Mazurskie 108 7,2% 3 856 6,9% 1 761 1 885 210
Wielkopolskie 159 10,6% 5 711 10,2% 2 646 2 966 99
Zachodniopomorskie 127 8,4% 5 397 9,6% 2 420 2 813 164
  1 505 100,0% 56 130 100,0% 27 298 27 127 1 705

Źródło: Oprogramowanie SOWA 

Spośród wszystkich projektów zrealizowanych w Polsce w 2010 roku najwięcej odbyło się  
w województwach: dolnośląskim, małopolskim i wielkopolskim. Na zwiększoną liczbę 
projektów w województwie dolnośląskim ma wpływ kilka czynników. W Krzyżowej k. Świdnicy 
znajduje się Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, w którym każdego roku odbywa się ok. 
60 polsko-niemieckich spotkań młodzieży, w tym także trójstronnych (ilość uczestników z 
innego kraju jest tu najwyższa i wynosi 399); we Wrocławiu prym w realizacji projektów polsko-
niemieckich wiodą Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa i Międzynarodowe Centrum Spotkań 
Młodzieży Klubu Środowiskowego AZS. Ponadto należy pamiętać, że województwo 
dolnośląskie leży w regionie przygranicznym, a położenie regionalne – w tym przypadku 
pogranicze – często przekłada się na program współpracy szkół i organizacji 
międzynarodowych. Atrakcyjne położenie geograficzne Małopolski z pewnością nie pozostaje 
bez znaczenia przy wyborze miejsca na realizację projektu polsko-niemieckiego. Wiele szkół  
i organizacji niemieckich chętnie nawiązuje współpracę z Krakowem. Ponadto na uwagę 
zasługuje fakt, że na terenie województwa małopolskiego leży Miejsce Pamięci i Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, gdzie odbywa sie wiele projektów polsko-niemieckich, a także podróży 
edukacyjnych młodzieży niemieckiej, które są również wspierane przez PNWM. Stąd liczba 
uczestników z Niemiec, biorących udział w projektach realizowanych na terenie tego 
województwa, przekroczyła liczbę uczestników z Polski o 2 275 osób. 
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Ranking regionalnego rozkładu projektów w Polsce zamykają województwa podlaskie i 
świętokrzyskie. W każdym z nich w 2010 roku odbyło się jedynie po 11 spotkań, co stanowi 
0,7% łącznej liczby spotkań na terenie Polski. Udział młodzieży z tych dwóch regionów we 
współpracy polsko-niemieckiej jest także najniższy w kraju. Na terenie województwa 
podlaskiego i świętokrzyskiego nie odbył się również ani jeden projekt trójstronny z udziałem 
młodzieży z innego kraju. 

 

PNWM podejmuje kroki celem aktywizowania województw, w których wymiana polsko-
niemiecka jest najsłabiej realizowana. W tym celu do organizatorów wymiany pozaszkolnej i 
nauczycieli z tych regionów kierowany jest szereg spotkań informacyjnych, warsztatów 
metodycznych, jak np. ABC PNWM czy Pierwsze kroki, a także giełda kontaktów, która 
umożliwia nawiązanie współpracy polsko-niemieckiej. 
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Tabela 14: Liczba uczestników wymian zrealizowanych w roku 2010 w odniesieniu do liczby młodzieży wg 

województwa 

Województwo Uczestnicy z 
Polski 

Młodzież  
w wieku 12–26 lat % 

Dolnośląskie 9 345 584 990 1,6%
Kujawsko-Pomorskie 1 177 453 237 0,3%
Lubelskie 2 110 486 081 0,4%
Lubuskie 5 374 220 784 2,4%
Łódzkie 1 136 502 893 0,2%
Małopolskie 5 996 725 067 0,8%
Mazowieckie 2 710 1 029 741 0,3%
Opolskie 2 394 219 445 1,1%
Podkarpackie 1 223 491 926 0,2%
Podlaskie 326 271 717 0,1%
Pomorskie 3 697 481 809 0,8%
Śląskie 3 359 933 510 0,4%
Świętokrzyskie 369 273 651 0,1%
Warmińsko-Mazurskie 3 798 332 115 1,1%
Wielkopolskie 5 976 744 167 0,8%
Zachodniopomorskie 5 668 360 660 1,6%

łącznie 54 658 8 111 793 0,7%

Źródło:  Oprogramowanie SOWA  oraz http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/Tables.aspx, stan z dn. 
22.06.2010 r. 

 

Powyższa tabela przedstawia udział Polaków we wszystkich projektach (w Polsce i w 
Niemczech), dofinansowanych przez PNWM, w roku 2010 w odniesieniu do liczby młodzieży 
w wieku od 12 do 26 roku życia (grupa beneficjentów dotacji PNWM), zamieszkującej dane 
województwo.  

  Autor: Marta Wąsowska 
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W jednym roku (2010) w spotkaniach polsko-niemieckich uczestniczyło 0,7% łącznej liczby 
młodzieży w wieku od 12 do 26 roku życia. 

Województwa leżące w obszarze przygranicznym cechuje najwyższy wskaźnik procentowego 
udziału młodzieży w projektach wspieranych przez PNWM: lubuskie (2,4%), dolnośląskie 
(1,6%) i zachodniopomorskie (1,6%). Wskaźnik najniższy przypada na województwa: 
podlaskie (0,1%), świętokrzyskie (0,1%) i łódzkie (0,2%). 
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4. Projekty wymiany zrealizowane w Niemczech w 2010 roku 
 
Tabela 15: Liczba projektów i uczestników wymian zrealizowanych w roku 2010 wg kraju związkowego 

Kraj związkowy 
Projekty Uczestnicy 

ilość % łącznie % z 
Niemiec z Polski z innego 

kraju 
Badenia-Wirtembergia 118 7,7% 4 765 8,3% 2 334 2 408 23
Bawaria 97 6,3% 3 833 6,7% 1 747 2 041 45
Berlin 84 5,5% 2 377 4,1% 1 135 1 080 162
Brandenburgia 266 17,4% 9 402 16,4% 4 392 4 778 232
Brema 6 0,4% 209 0,4% 99 110 0
Hamburg 8 0,5% 257 0,4% 118 132 7
Hesja 75 4,9% 2 709 4,7% 1 357 1 325 27
Meklemburgia-Pomorze Przed. 108 7,1% 3 261 5,7% 1 584 1 632 45
Dolna Saksonia 202 13,2% 8 002 14,0% 3 969 3 899 134
Nadrenia Północna-Westfalia 232 15,2% 8 935 15,6% 4 478 4 289 168
Nadrenia-Palatynat 62 4,0% 2 302 4,0% 1 168 1 105 29
Saara 22 1,4% 1 070 1,9% 475 510 85
Saksonia 106 6,9% 5 628 9,8% 3 321 1 959 348
Saksonia-Anhalt 24 1,6% 765 1,3% 345 402 18
Szlezwik-Holsztyn 52 3,4% 1 768 3,1% 906 862 0
Turyngia 69 4,5% 2 042 3,6% 992 999 51
  1 531 100,0% 57 325 100,0% 28 420 27 531 1 374

Źródło: Oprogramowanie SOWA 

 

Krajem związkowym, w którym odbyło się najwięcej polsko-niemieckich spotkań młodzieży, 
jest Brandenburgia z liczbą 266 projektów w 2010 roku, z czego 201 projektów zostało 
zrealizowanych przez podmioty wymiany pozaszkolnej i 56 – wymiany szkolnej. Przykład 
Brandenburgii pokazuje specyfikę geograficznego usytuowania partnerstw w obu obszarach 
wymiany – w wymianie pozaszkolnej wiodące są nowe kraje związkowe: Brandenburgia, 
Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia i Berlin, czyli obszar pogranicza polsko-
niemieckiego, podczas gdy w wymianie szkolnej przewodzą landy zachodnie: Nadrenia 
Północna-Westfalia, Dolna Saksonia czy Badenia-Wirtembergia. 
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Tabela 16: Liczba uczestników wymian zrealizowanych w 2010 r. w odniesieniu do liczby młodzieży wg krajów 
związkowych 

Kraj związkowy Uczestnicy z 
Niemiec 

Młodzież  
w wieku 12–26 lat % 

Badenia-Wirtembergia 4 576 1 872 291 0,2%
Bawaria 3 425 2 145 612 0,2%
Berlin 2 225 557 285 0,4%
Brandenburgia 8 611 362 353 2,4%
Brema 194 113 236 0,2%
Hamburg 231 288 723 0,1%
Hesja 2 660 990 438 0,3%
Meklemburgia-Pomorze Przednie 3 105 251 223 1,2%
Dolna Saksonia 7 781 1 346 781 0,6%
Nadrenia Północna-Westfalia 8 779 3 069 100 0,3%
Nadrenia-Palatynat 2 290 688 112 0,3%
Saara 931 167 742 0,6%
Saksonia 6 511 605 082 1,1%
Saksonia-Anhalt 676 344 160 0,2%
Szlezwik-Holsztyn 1 776 464 720 0,4%
Turyngia 1 945 331 471 0,6%

łącznie 55 718 13 598 329 0,4%

Źródło: Oprogramowanie SOWA  oraz Statistisches Bundesamt, stan z dn. 19.11.2010 r. 
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W powyższej tabeli został ujęty udział Niemców we wszystkich projektach (w Polsce i w 
Niemczech), dofinansowanych przez PNWM w roku 2010, w odniesieniu do liczby młodzieży 
w wieku od 12 do 26 roku życia, zamieszkującej dany kraj związkowy.  

Obliczony współczynnik procentowy pokazuje udział młodzieży danego kraju związkowego  
w projektach dofinansowanych przez PNWM. Współczynnik wyższy od 0,6% sytuuje dany 
region powyżej przeciętnej, a niższy – poniżej. Do regionów, w których największy procent 
młodzieży uczestniczył w roku 2010 we współpracy z Polską, należą: Brandenburgia, 
Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia. Najmniejszy procentowy udział młodzieży w 
projektach PNWM zaznaczył się natomiast w Hamburgu, Badenii-Wirtembergii (pomimo 
stosunkowo dużej liczby zrealizowanych projektów), Saksonii-Anhalt, Bawarii i Bremie. 
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5. Projekty trójstronne 
W statystykach PNWM ujęte są projekty trójstronne, które zostały zarejestrowane i 
dofinansowane przez PNWM. Zestawienia liczbowe nie uwzględniają natomiast następujących 
przypadków:  

• projektów trójstronnych, które otrzymały dofinansowanie z Programu „Młodzież w 
działaniu“, 

• projektów polsko-niemiecko-francuskich, które odbywały się w Niemczech lub we Francji 
(za dotację do kosztów programu w tym przypadku odpowiedzialna jest Niemiecko-
Francuska Współpraca Młodzieży), w przypadku których polski partner nie złożył do 
PNWM wniosku o stosunkowo niską dotację do kosztów podróży do granicy polsko-
niemieckiej, 

• projektów trójstronnych w kraju trzecim, w przypadku których PNWM może wspierać 
jedynie koszty podróży do granicy. 

W poniższych tabelach widać wyraźną różnicę w zestawieniu danych ze starego i nowego 
oprogramowania do opracowywania wniosków. W przypadku programów trójstronnych z 
Francją (wspierane przez DFJW) i z Czechami (wspierane w ramach programów UE dla 
regionów przygranicznych) liczby z lat wcześniejszych obejmują projekty współfinansowane 
przez PNWM, natomiast ich spadek oznacza, że w ostatnich latach wzrasta wspieranie tych 
projektów ze innych źródeł finansowania. Liczby z roku 2010 ukazują jednak, że duża część 
projektów realizowana jest nadal ze środków PNWM. 

Od utworzenia PNWM do roku 2005 przyrost liczby projektów trójstronnych był znaczący, 
nieraz większy od przyrostu liczby wszystkich projektów. Główną przyczyną tego zjawiska było 
stale rosnące – od końca lat 90-tych aż do wstąpienia Polski do UE – wspólne 
zainteresowanie młodych Polaków i Niemców wschodnimi sąsiadami Polski. Zainteresowanie 
to było dodatkowo pogłębiane poprzez fora PNWM, poświęcone trójstronnej wymianie 
młodzieży. 

Wschodni sąsiedzi Polski, Czechy oraz Francja są nadal najważniejszymi partnerami w 
polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. Liczba projektów z Izraelem, z uwagi na aspekt 
bezpieczeństwa, waha się na przestrzeni lat. Liczba projektów odwołanych jest w tym 
przypadku szczególnie wysoka. 

Liczby projektów wymiany z innymi krajami są zależne w dużej mierze od zaangażowania 
pojedynczych osób, podmiotów i szczególnych wydarzeń: 

• przez długie lata w ramach wymiany trójstronnej z Danią odbywało się średnio 10 
projektów rocznie, prawie wszystkie organizowane przez podmiot niemiecki z obszaru 
kształcenia zawodowego. Od momentu przejścia pracownika na emeryturę, rocznie 
odbywają się – jeden, dwa projekty. 

• od momentu utworzenia Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży zmalała w 
PNWM liczba projektów trójstronnych z Litwą, 

• z uwagi na Światowe Dni Młodzieży w roku 2005 wymiana trójstronna z Włochami i 
Hiszpanią odnotowała najwyższą liczbę projektów. 
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W wymianie szkolnej projekty trójstronne realizowane są w dużo mniejszym stopniu niż w 
wymianie pozaszkolnej. Zarówno polscy jak i niemieccy nauczyciele tłumaczą ten fakt 
zwiększonym nakładem pracy, jakiego wymaga skoordynowanie spotkania trzech partnerów. 
Ponadto dofinansowanie projektów wielostronnych z programu UE Comenius jest znacznie 
wyższe niż dotacja PNWM. 

Niemniej jednak PNWM stara się zachęcać podmioty do współpracy trójstronnej, organizując 
giełdy kontaktów, seminaria specjalistyczne, a także poprzez współpracę z innymi 
organizacjami, które wspierają międzynarodową wymianę młodzieży. Do najważniejszych 
partnerów należą: Urząd ds. Pedagogicznych Wymiany (PAD), Francusko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży (DFJW), Centrum Koordynacji Niemiecko-Czeskiej Wymiany Młodzieży 
TANDEM, Fundacja Niemiecko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży (DRJA), i w Polsce: Centralny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN), Fundacja PAUCI i inne. 

Tabela 17: Projekty trójstronne w wymianie pozaszkolnej 

Projekty pozaszkolne 2000 2005 2010 
Czechy 70 73 46
Ukraina 40 56 40
Białoruś 18 22 22
Francja 28 32 20
Rosja 9 26 14
Łotwa 3 10 6
Węgry 15 6 5
Holandia 3 5 5
Litwa 16 22 5
Izrael 6 10 4
Słowacja 3 3 3
Hiszpania 2 10 2
Austria 0 3 2
Włochy 4 10 2
USA 2 6 1
Dania 11 0 0
inne 31 10 12

łącznie 261 304 189
  Źródło: Dane i Fakty 2009, oprogramowanie SOWA 
 

Tabela 18: Projekty trójstronne w wymianie szkolnej 

Projekty szkolne 2000 2005 2010 
Ukraina 0 3 15
Czechy 15 7 9
Francja 11 12 7
Holandia 6 2 5
Węgry 3 3 3
Izrael 2 0 2
Bośnia i Hercegowina 0 0 2
Litwa 0 4 1
inne 4 10 4

łącznie 41 41 48
Źródło: Dane i Fakty 2009, oprogramowanie SOWA 
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6. Szkolenia dla nauczycieli i animatorów wymiany 

Jednym z głównych zadań PNWM jest nawiązywanie nowych i umacnianie istniejących 
partnerstw pomiędzy szkołami i organizacjami młodzieżowymi z obu krajów. Aby możliwie 
najlepiej wykorzystać czas spędzony podczas projektów wymiany, tj. umożliwić młodzieży 
wspólne poznanie się nie tylko poprzez wycieczki i zwiedzanie, lecz przede wszystkim 
poprzez wspólną naukę i pracę, PNWM inicjuje oraz wspiera każdego roku szeroką ofertę 
szkoleń i programów specjalistycznych dla nauczycieli i organizatorów wymian (warsztaty 
metodyczne, fora wymiany doświadczeń). Celem tych programów jest wyposażenie 
animatorów wymiany w niezbędne narzędzia i metody, których zastosowanie w praktyce ma 
zapewnić wysoką jakość realizowanego projektu, tj. maksymalne wykorzystanie potencjału 
edukacyjnego podczas każdego polsko-niemieckiego spotkania młodzieży.  

Autor: Anke Papenbrock 

Poniższa tabela pokazuje, że w roku 2010 z oferty szkoleń PNWM i organizacji partnerskich w 
łącznej liczbie 164 skorzystało ponad 4,8 tys. osób zaangażowanych we współpracę polsko-
niemiecką. Prawie jedna trzecia z tych osób uczestniczyła w szkoleniach jednonarodowych 
(jak np. ABC PNWM czy Pierwsze kroki), poznając metody pracy z młodzieżą z zakresu 
edukacji i komunikacji międzykulturowej oraz praktyczne aspekty organizowania wymiany, 
przydatne do realizacji projektów polsko-niemieckich. Aż 3 645 animatorów wzięło udział w 
szkoleniach dwu- i trójstronnych, których tematyka obejmowała wiele obszarów: od animacji 
językowej, poprzez procesy zachodzące w grupie międzynarodowej, aż po tematy trudne w 
wymianie, jak historia czy realizacja wspólnych projektów w miejscach pamięci. 
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Tabela 19: Liczba szkoleń i programów specjalistycznych zrealizowanych w 2010 r.  

  Liczba szkoleń
Uczestnicy 

łącznie z Niemiec z Polski z innego 
kraju 

szkolenia jednonarodowe 48 1 168 452 716 0

szkolenia polsko-niemieckie  
(w tym trójstronne) 116 3 645 1 714 1 582 349

łącznie 164 4 813 2 166 2 298 349

Źródło: Oprogramowanie SOWA i ISYS 

 

Poniżej została zestawiona liczba programów specjalistycznych i ich uczestników w 
porównaniu do ogólnej liczby dofinansowanych projektów i uczestników w roku 2010. Liczba 
szkoleń stanowiła 5,4% wszystkich projektów i objęła łącznie 4,2% ogólnej liczby uczestników. 
Zakładając, że na każdych dziesięcioro uczestników wymiany przypada jeden opiekun, 
oznacza to, że PNWM w ujęciu statystycznym umożliwiła co drugiemu animatorowi udział w 
programie specjalistycznym. W rzeczywistości w szkoleniach PNWM uczestniczą także osoby, 
które dopiero chcą rozpocząć współpracę polsko-niemiecką lub które wzięły udział w dwóch 
szkoleniach w ciągu roku. Pomimo to liczba nauczycieli i organizatorów wymiany pozaszkolnej 
– absolwentów corocznie oferowanych i wspieranych przez PNWM programów – jest 
imponująca. 

 
Tabela 20: Udział procentowy szkoleń zrealizowanych w 2010 r. w odniesieniu do ogólnej liczby projektów 

  
Liczba  

projektów 

Uczestnicy 

łącznie z Niemiec z Polski z innego 
kraju 

Szkolenia i programy 
specjalistyczne 164 4 813 2 166 2 298 349

Projekty wymiany 3 036 113 455 55 718 54 658 3 079

Udział procentowy 5,4% 4,2% 3,9% 4,2% 11,3%

Źródło: Oprogramowanie SOWA i ISYS 
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7. Budżet PNWM 

Budżet PNWM opiera się na składkach Rządów RP i RFN, których wysokość w 
poszczególnych latach została przedstawiona w poniższej tabeli. Aby umożliwić porównanie 
wkładu obu Rządów, składka Rządu RP została przedstawiona także po denominacji w 
walutach: DEM do roku 2001 i w EUR w latach 2002−2011.  

 
Tabela 21: Wysokość składki Rządów RP i RFN w latach 1993–2010 

Rok 
Składka Rządu RP 

Składka Rządu RFN 
nominalnie po denominacji* 

2011 16 500 000 PLN 3 950 203 EUR 5 000 000 EUR
2010 15 467 782 PLN 3 523 092 EUR 5 000 000 EUR
2009 15 467 782 PLN 4 602 000 EUR 4 602 000 EUR
2008 18 516 000 PLN 4 928 269 EUR 4 602 000 EUR
2007 18 516 000 PLN 4 582 601 EUR 4 602 000 EUR
2006 18 516 000 PLN 4 602 192 EUR 4 602 000 EUR
2005 18 320 000 PLN 4 070 659 EUR 4 602 000 EUR
2004 15 725 000 PLN 3 556 968 EUR 4 602 000 EUR
2003 14 630 000 PLN 3 650 928 EUR 4 602 000 EUR
2002 12 074 935 PLN 3 554 274 EUR 4 602 000 EUR
2001 10 193 146 PLN 4 800 163 DEM 8 000 000 DEM
2000 10 402 300 PLN 5 026 966 DEM 8 000 000 DEM
1999 8 629 104 PLN 4 491 986 DEM 7 000 000 DEM
1998 6 749 313 PLN 3 580 537 DEM 7 000 000 DEM
1997 6 500 503 PLN 3 633 596 DEM 7 000 000 DEM
1996 6 092 000 PLN 3 591 981 DEM 7 000 000 DEM
1995 4 300 000 PLN 3 041 233 DEM 5 300 000 DEM
1994 4 000 000 PLN 3 811 339 DEM 5 250 000 DEM
1993 2 500 000 PLN 2 382 087 DEM 4 000 000 DEM

* denominacja polskiej składki w latach 1993−2001 w oparciu o tabelę kursów średnich NBP z dnia 1 lipca roku 
poprzedzającego, w latach 2002−2010 w oparciu o tabelę kursów średnich EBC z dnia 1 lipca roku 
poprzedzającego. 

 

Ponadto w latach 1995-2000 PNWM korzystała z dodatkowego dofinansowania do projektów 
wymiany − ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, których wysokość została 
ujęta w poniższej tabeli: 
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Tabela 22: Dofinansowanie ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w latach 1995−2000 

Rok 
Dofinansowanie ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 

nominalnie po denominacji 

2000 2 000 000 PLN 966 510 DEM

1999 4 500 000 PLN 2 342 530 DEM
1998 5 000 000 PLN 2 652 520 DEM
1997 5 000 000 PLN 2 794 857 DEM
1996 3 000 000 PLN 1 768 868 DEM

1995 2 627 746 PLN 1 858 509 DEM
 

W latach 1993–2001 budżet PNWM wzrastał równomiernie. Różnicę w wysokości składek 
rządowych wyrównywało w pewnej mierze dofinansowanie ze środków FWPN. 

 

W pierwszej dekadzie tego stulecia wkład Rządu RFN zatrzymał się początkowo na kwocie 
4,6 mln EUR, podczas gdy składka Rządu RP systematycznie rosła i w roku 2006 po raz 
pierwszy został osiągnięty parytet. Na skutek różnic kursu euro wobec złotego składka Rządu 
RP została zmniejszona w roku 2009 o ponad 3 mln PLN, odpowiadając po denominacji 
wysokości składki Rządu RFN. W roku 2010 wkład strony polskiej został zachowany na 
poziomie z roku poprzedzającego, co przy spadku wartości złotego wyraźnie zostało 
odnotowane na poniższym wykresie. W bieżącym roku składka Rządu RP została zwiększona 
o 1 032 218, wartość po denominacji wzrosła o 427 111 EUR w porównaniu do roku 2010. 
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W nawiązaniu do zasad wspierania, przedstawionych w części pierwszej niniejszego raportu, 
PNWM wspiera projekty wymiany młodzieży na zasadzie dotacji według stawek 
zryczałtowanych. Projekty spełniające kryteria formalne z reguły zawsze otrzymują 
dofinansowanie. Aby dofinansować wszystkie projekty zgodnie z Wytycznymi wspierania, 
Zarząd PNWM reguluje każdego roku procentową wysokość przyznawanych stawek 
ryczałtowych. I tak, w roku 2010 dofinansowanie do kosztów podróży przyznawane było w obu 
walutach na poziomie 60%, a dotacja do kosztów programu − w granicach 65–75% stawek 
ryczałtowych. Budżet PNWM jeszcze nigdy nie umożliwiał przyznawania dotacji w pełnym 
wymiarze ryczałtów, choć nawet pełne stawki ryczałtowe nigdy nie pokrywały kosztów 
programu w całości. 
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III. Wybrane projekty PNWM 

Każdego roku PNWM inicjuje ok. 50 programów własnych, które skierowane są do 
nauczycieli, organizatorów projektów wymiany, a także do młodzieży z obu krajów.  

Poniżej przedstawione zostały niektóre ze sprawdzonych praktyk PNWM, które mają 
szczególne znaczenie lub na stałe wpisały się w kalendarz imprez polsko-niemieckich. 

 

1. Pomoc PNWM dla powodzian 

Latem 2010 roku już po raz czwarty Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży rozpoczęła 
akcję pomocową dla polskich dzieci i młodzieży z zalanych terenów. Podobne akcje PNWM 
inicjowała również w latach 1997, 2001 i 2002. Na apel PNWM zareagowały licznie niemieckie 
organizacje, które zaoferowały ponad 4 000 miejsc dla dzieci i młodzieży z Polski. W ramach 
48 projektów wspieranych przez PNWM ponad 1 800 młodych Polaków mogło spędzić 
wakacje w Niemczech z dala od zalanych domów. Kolejne projekty pomiędzy partnerami 
wymiany zostały sfinansowane ze środków własnych lub środków trzecich. Większość dzieci i 
młodzieży zaproszono do Brandenburgii, Badenii-Wirtembergii i Bawarii. Na miejscu uczestni-
ków akcji wspierali liczni sponsorzy. Umożliwiali zorganizowanie wycieczek lub udostępniali 
bezpłatnie bilety komunikacji. Wiele podmiotów zorganizowało zbiórkę darów  
i transporty z pomocą, natomiast polsko-niemieckie partnerstwa wymiany zawodowej często 
pracowały na miejscu, niosąc bezpośrednią pomoc powodzianom. PNWM wyjaśniła 
z władzami kwestie przekraczania granic, zawarła grupowe ubezpieczenie dla wszystkich 
uczestników i koordynowała akcję pomocy. 

 

2. Tridem 2005. Paryż-Berlin-Warszawa 

Polsko-niemiecko-francuski rajd kulturalny dla młodzieży był imprezą wpisującą się we 
współpracę  
w ramach Trójkąta Weimarskiego. Stu młodych ludzi z Polski, Niemiec i Francji w mieszanych 
dwuosobowych zespołach przejechało 50 samochodami trasę z Paryża przez Berlin do 
Warszawy. Jechali przez wybrane miejscowości mające charakter symboliczny dla historii i 
kultury Europy. Poprzez wspólne dyskusje o przeszłości, poprzez rozrywkę i spotkania 
młodzież poczuła, że jest częścią europejskiej społeczności. Wydarzenia kulturalne (koncerty 
zespołów ze wszystkich trzech krajów, kino letnie itd.), imprezy sportowe, zwiedzanie i 
dyskusje młodych ludzi z różnymi osobistościami i lokalnymi decydentami podczas 
poszczególnych etapów podróży oraz uczestnictwo mediów umożliwiły włączenie do projektu 
szerokich kręgów społeczeństwa i rozpowszechnienie informacji na temat możliwości oraz 
znaczenia międzynarodowej wymiany młodzieży. 
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Projekt został sfinansowany ze 
środków sponsorskich. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Wąsowska 

 

3. Fora wymiany trójstronnej  

Szczególnym instrumentem wypracowanym przez PNWM i jej partnerów są fora wymiany trój-
stronnej. Adresatami forów są animatorzy programów wymiany z Polski, Niemiec oraz z 
krajów partnerskich. Do stałych elementów forów należą: nawiązanie kontaktów między 
uczestnikami poprzez organizowanie tzw. giełdy partnerów, poznanie sytuacji społecznej i 
prawnej w trzech krajach biorących udział w projekcie, zapoznanie się z możliwościami współ-
pracy między Polską, Niemcami a danym krajem trzecim, poznanie formalności związanych z 
wizami, procedurami wnioskowania o wizy i przekraczaniem granicy. Ponadto często mają 
miejsce spotkania z ambasadorami i przedstawicielami ambasad oraz konsulatów 
poszczególnych krajów, a także z przedstawicielami straży granicznej, wyjazdy na przejścia 
graniczne i informowanie o uwarunkowaniach na miejscu, wymiana doświadczeń między 
uczestnikami, warsztaty metodyczne, poznawanie realiów pracy organizacji w danych krajach 
poprzez wizyty w miejscowych organizacjach (wyjazdy te są szczególnie cenne w przypadku 
forów odbywających się w krajach trzecich) oraz prezentacja wybranych przykładów 
projektów. 

PNWM zainicjowała następujące przedsięwzięcia trójstronne: 

a. Forum polsko-niemiecko-ukraińskie „We troje raźniej!” (od 2002 r.) 
Partner i współorganizator: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina, stowarzyszenie 
Schabernack z Güstrow (Schabernack – Zentrum für Praxis und Theorie der Jugendhilfe e. V.) 
oraz Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Ucznia „Forteca” z Tarnopola. 

Specyfika: Forum „We troje raźniej!” stanowi wzór dla tego typu programów. Przeprowadzenie 
forum na Ukrainie w 2007 roku było dla organizatorów zwieńczeniem drogi, na którą wstąpili 
przed sześciu laty. Dzięki odbywającemu się regularnie forum wytworzyła się grupa stałych 
odbiorców, którzy stanowią trzon współpracy pomiędzy trzema zaangażowanymi krajami. Po 
dokładnej analizie wyników forów na spotkaniu ewaluacyjnym w 2007 roku stwierdzono, że 
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forum z Ukrainą należy nadać nową formę. Organizatorzy podjęli decyzję o połączeniu sił z 
Polską Fundacją im. Roberta Schumana i zorganizowaniu wspólnie większej imprezy w 
ramach konferencji „Tri.Net live”, podczas której jeden z paneli dyskusyjnych byłby 
poświęcony polsko-niemiecko-ukraińskiej wymianie młodzieży.  

b. Forum polsko-niemiecko-białoruskie „Ponad granicami” (od 2003 r.) 
Partner i współorganizator: Fundacja Nowy Staw z Lublina. 

Specyfika: Oprócz celów ogólnych, jakie stawiają sobie organizatorzy forum, na wymianę z 
Białorusią mają wpływ warunki polityczne w tym kraju. Szczególne miejsce zajmuje 
informowanie o aktualnej sytuacji politycznej i społecznej na Białorusi, a przez to o 
dodatkowych uwarunkowaniach dla wymiany. Wspólna historia stworzyła wiele 
stereotypowych barier, które utrudniają współpracę, dlatego najlepsze efekty przynoszą 
działania skierowane do młodego pokolenia, które w przyszłości decydować będzie o kształcie 
Europy. Forum ma inicjować działania kształtujące postawy otwartości, tolerancji  
i zrozumienia wobec sąsiadów z zachodu i wschodu Europy. 

c. Forum polsko-niemiecko-kaliningradzkie „Bez granic” (od 2004 r.) 

Partner i współorganizator: Wspólnota Kulturowa Borussia z Olsztyna oraz spółka urban-social 
GmbH z Berlina. 

Specyfika: Po 1 maja 2004 roku 
Obwód Kaliningradzki stał się 
rosyjską enklawą wewnątrz Unii 
Europejskiej. Jest to obszar 
odmienny od sąsiadujących z 
nim krajów pod względem go-
spodarczym, politycznym i 
społecznym. W tej sytuacji 
istotne stało się podjęcie 
działań, które zapobiegałyby 
izolacji Obwodu i umożliwiły 
intensywną wymianę – w 
szczególności młodemu 
pokoleniu, które ma ważną rolę 
do odegrania w przyszłości.  

Autor: Marta Wąsowska 

Fora przyczyniły się do stałej współpracy parterów z Polski, Niemiec i Obwodu 
Kaliningradzkiego. 
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4. Praktyki dla animatorów wymiany młodzieży w ramach programu UE 
„Leonardo da Vinci” 

W latach 2005–2010 PNWM wysłała na trzynastotygodniowe praktyki w sąsiednim kraju w 
sumie 38 polskich i 35 niemieckich stażystów. W roku 2011 zaplanowano staż 10 młodych 
Niemców. Na realizację tego projektu PNWM otrzymała środki z programu UE „Leonardo da 
Vinci”. Staż skierowany jest do młodych absolwentów, którzy mają już pierwsze 
doświadczenia w dziedzinie współpracy polsko-niemieckiej. Odbywa się w międzynarodowych 
domach spotkań młodzieży. Pod okiem doświadczonych pracowników tych ośrodków stażyści 
mają okazję zdobyć nową wiedzę w zakresie organizacji spotkań młodzieży. Ten, dla wielu 
znacznie dłuższy niż zwykle, pobyt w kraju sąsiada dawał możliwość zarówno głębszego 
poznania kultury i historii danego miejsca, jak i polepszenia znajomości języka. Dzięki temu 
programowi PNWM wspiera młodych ludzi w ich rozwoju zawodowym oraz ułatwia kontakty 
między początkującymi a doświadczonymi animatorami z obu krajów, jak również buduje sieć 
współpracy między byłymi stażystami (tzw. alumni) oraz polskimi i niemieckimi ośrodkami, z 
którymi współpracują praktykanci. 

Partnerzy PNWM: Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja Nowy 
Staw, Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”, Międzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży Mikuszewo, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia", Dom Spotkań 
Młodzieży Burg Ludwigstein (Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbh), Spohns Haus – 
Szkolny Ośrodek Ekologiczny w Gersheim (Spohns Haus – Ökologisches Schullandheim 
Gersheim), Stowarzyszenie Turmvilla (Turmvilla e. V.), Stowarzyszenie HochDrei – Edukacja i 
Spotkanie w Brandenburgii (HochDrei e. V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg), 
Stowarzyszenie Kreisau-Initiative z Berlina (Kreisau-Initiative Berlin e. V.). 
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