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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej 

(druk nr 436) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej określa organizację, 

zasady i formy współpracy podejmowanej z państwami wymienionymi na liście biorców 

pomocy rozwojowej ustalonej przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju, w tym państwami objętymi programem Partnerstwa Wschodniego 

(państwa rozwijające się).  

 Przez współpracę rozwojową rozumie się w myśl art. 2 ustawy, ogół działań 

podejmowanych przez organy administracji rządowej zgodnie z zasadą solidarności 

międzynarodowej, w celu udzielania państwom rozwijającym się pomocy rozwojowej, 

pomocy humanitarnej oraz podejmowania na ich rzecz akcji edukacyjnych (edukacja 

globalna). 

 W realizowaniu współpracy rozwojowej mogą uczestniczyć, poza jednostkami sektora 

finansów publicznych i instytutami badawczymi, wyłaniani w drodze otwartego konkursu 

ofert przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Ze względu 

na szczególne warunki polityczne w państwie, w którym ma być realizowane zadanie z 

zakresu współpracy rozwojowej, minister właściwy do spraw zagranicznych może zlecić 

realizację tego zadania Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju 

"Wiedzieć Jak".  

 W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej, 

zaproponowano modyfikację tej ostatniej w dwóch aspektach. 

 Po pierwsze wskazano, że pomoc rozwojowa może być adresowana nie tylko do 

państw rozwijających się, ale także do ich społeczeństw (art. 1 pkt 1 i 2 noweli). 

 Po drugie, uwzględniono zmianę nazwy wymienionej w ustawie publicznej fundacji 
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realizującej zadania w zakresie współpracy rozwojowej (art. 1 pkt 3 noweli). Polska Fundacja 

Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak" zmieniła nazwę na 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 Ustawa uchwalona przez Sejm na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia b.r. pochodziła 

z przedłożenia poselskiego. Prace nad ustawą prowadziła Komisja Spraw Zagranicznych. 

 W toku prac nad projektem w Sejmie, z ustawy usunięto dwie zmiany: pierwsza 

ograniczała treść Wieloletniego programu współpracy rozwojowej, a druga - zakres 

kompetencji Rady Programowej Współpracy Rozwojowej. Ponadto, wątpliwości budziły 

zapisy wskazujące, że pomoc rozwojowa może być adresowana także do społeczeństw 

państw rozwijających się. Zdaniem części posłów mogą być one źródłem wątpliwości 

interpretacyjnych. 

 Za przyjęciem ustawy głosowało 262 posłów, przy 160 głosach przeciw i 17 

wstrzymujących się.  

 

 

 

 Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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Główny legislator 

 


