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                  Fundacja Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego 

Transnational Giving Europe (TGE) to sieć współpracujących ze sobą europejskich fundacji  

i stowarzyszeń. Pośredniczą one w przekazywaniu darowizn od osób indywidualnych 

i przedsiębiorstw z zagranicy do organizacji pozarządowych oraz publicznych  

i prywatnych instytucji realizujących przedsięwzięcia o charakterze społecznym. 

 

https://www.transnationalgiving.eu/ 

Program TGE jest korzystny zarówno dla obdarowywanych organizacji, jak i dla 

darczyńców. Darczyńcy mogą wspierać przedsięwzięcia społeczne z dowolnej dziedziny, np. 

kultury, sztuki, edukacji, sportu w wybranym przez siebie kraju i skorzystać z ulg podatkowych 

w kraju zamieszkania. Organizacje pozarządowe mają zaś możliwość otrzymania darowizn  

z zagranicy na działalność statutową. 

TGE stanowi odpowiedź na potrzeby obywateli Unii Europejskiej, dla których brak 

możliwości wspierania różnych celów i organizacji działających w ramach wspólnoty stanowi 

znaczącą przeszkodę w realizacji celów filantropijnych. TGE nie tylko jest „pośrednikiem”, 

dzięki któremu darczyńcy mogą wspierać cele w każdym z krajów uczestniczących w programie 

TGE, ale także lobbuje na rzecz ujednolicenia odpowiednich przepisów w krajach 
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członkowskich UE. Póki jednak nie ma odpowiednich, spójnych przepisów pozwalających na 

korzystanie z ulg podatkowych dla darczyńców, przy coraz większej mobilności obywateli UE, 

którzy uczą się, pracują i zakładają rodziny, a także prowadzą biznesy w różnych krajach - TGE 

jest optymalnym rozwiązaniem. 

Rys historyczny Transnational Giving Europe 

Pewnego dnia do Fundacji Króla Baudouina w Belgii przybył darczyńca, chcąc przekazać 

darowiznę na rzecz Luwru we Francji. Darczyńca odkrył, że jeśli przekaże darowiznę na rzecz 

beneficjenta we Francji, nie otrzyma takich samych ulg podatkowych, jak w przypadku 

darowizny na rzecz lokalnej organizacji. To małe wydarzenie podkreśliło potrzebę stworzenia 

transgranicznego, efektywnego podatkowo i bezpiecznego środowiska filantropijnego  

w Europie.  

O ile Unia Europejska teoretycznie gwarantuje swobodny przepływ kapitału pomiędzy jej 

państwami członkowskimi, to niestety większość krajów europejskich nie przyznaje odliczenia 

podatku dochodowego darczyńcom chcącym wesprzeć zagranicznego beneficjenta w innym 

państwie członkowskim. 

 Aby sprostać temu nowemu zapotrzebowaniu, w 1995 roku cztery pionierskie fundacje 

europejskie: King Baudouin Foundation z Belgii, Charities Aid Foundation z Wielkiej Brytanii, 

Foundation de France z Francji i Juliana Welzijn Fonds z Holandii postanowiły połączyć siły  

i stworzyć Transnational Giving Europe Network .  

Z biegiem lat sieć rozszerzyła się, obejmując nowe fundacje z krajów z całej Europy, od  

4 początkowych fundacji w 1995 r. do 20 w 2021 r. Niektórzy partnerzy się zmienili, a wielu 

innych połączyło się, aby wspólnie pracować nad transgraniczną filantropią w Europa. 

Najnowszym partnerem, który dołączył do sieci, jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.  
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Źródło: https://www.transnationalgiving.eu/our-history 

Od momentu powstania TGE z roku na rok umożliwia coraz większej liczbie darczyńców 

wesprzeć słuszną sprawę swojego wyboru, udostępniając platformę umożliwiającą efektywne 

podatkowo darowizny transgraniczne. Rok 2020 był rokiem historycznym dla TGE, kiedy 

pandemia wywołała bezprecedensową falę hojności, o łącznej wartości co najmniej  

28 milionów euro darowizn. 

Mapa z zaznaczonymi krajami partnerskimi sieci TGE 

 

Źródło: https://www.transnationalgiving.eu/category/partner 
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Zapewniając tak bezpieczne i efektywne podatkowo ramy przekazywania darowizn 

transgranicznych, TGE jest szczególnie interesująca dla organizacji krajowych, które mają 

potencjalnych darczyńców za granicą. Otrzymywanie darowizn wolnych od podatku od 

zagranicznych darczyńców, odwoływanie się do ekspatriantów, zwracanie się do globalnych 

partnerów, takich jak międzynarodowe korporacje, czerpanie korzyści z bezgranicznego 

zainteresowania konkretną sprawą lub kapitalizowanie globalnej ekspozycji oferowanej przez 

Internet jest w zasięgu ręki. Sieć TGE umożliwia organizacjom rozszerzenie zbiórki funduszy na 

inne kraje, bez konieczności tworzenia oddziałów lub organizacji siostrzanych wyłącznie w tym 

celu i bez konieczności opanowania różnych przepisów krajowych.  

Polska należy do sieci TGE; od czerwca 2020 polskim partnerem jest Akademia Rozwoju 

Filantropii w Polsce. Tym samym z możliwości, jakie oferuje TGE mogą skorzystać także polskie 

organizacje. To dobra okazja do poszerzenia grona darczyńców i wyjścia z działaniami 

fundraisingowymi poza granice naszego kraju. Procedura przystąpienia do grona 

beneficjentów sieci TGE jest prosta i nic nie kosztuje.   

 

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/transnational-giving-europe-tge-nowe-mozliwosci 
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Transnational Giving Europe to sieć prestiżowych instytucji filantropijnych 

współpracujących na arenie międzynarodowej w celu wspierania darowizn charytatywnych  

w Europie. Bycie partnerem sieci umożliwia tysiącom organizacji non-profit zbieranie funduszy 

za granicą, pokonując bariery fiskalne wciąż istniejące w Europie. Więcej członków w różnych 

krajach oznacza więcej zachęt do międzynarodowych darowizn i możliwości zbierania 

funduszy. 

 

 


