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                     Szanowna Pani Marszałek 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 

projektu ustawy:  

 

- o zmianie ustawy o współpracy 
rozwojowej (druk nr 1476).  

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Spraw 
Zagranicznych do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

 

 

                                                  Z wyrazami szacunku                               

 

                                                                        (-) Donald Tusk 

 



Projekt stanowiska Rady Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o współpracy rozwojowej  (druk 1476) 

 

Poselski projekt zmiany ustawy przewiduje nowelizację ustawy z dnia 16 września 2011 r. 
o współpracy rozwojowej (Dz. U. Nr 234, poz. 1386), zwanej dalej „ustawą”, m.in. poprzez 
wprowadzenie w art. 2 ust. 1  szerszej definicji współpracy rozwojowej. Poszerzenie definicji 
ma na celu umożliwienie kierowania tejże współpracy także do społeczeństw państw 
rozwijających się. Proponowaną zmianę, uwzględniającą także społeczeństwa państw 
rozwijających się jako potencjalnych odbiorców pomocy rozwojowej należy uznać za 
zasadną. 

Proponowana zmiana art. 10 ust. 3 umożliwia podejmowanie działań przez fundację, której 
może być zlecone wykonanie zadania z zakresu współpracy rozwojowej, także na terenie 
Polski oraz dotyczy zmiany nazwy tej fundacji.  Dotychczasowe doświadczenia udzielania 
pomocy rozwojowej wskazują, że pomoc rozwojowa obejmuje nie tylko czynności 
podejmowane w konkretnym miejscu jej świadczenia, ale również szeroko rozumiane 
działania podejmowane na terenie Polski na rzecz krajów rozwijających się lub ich 
społeczeństw, zgodnie z definicją współpracy rozwojowej zawartą w art. 2 ust. 1 
ustawy. Proponowana nowelizacja art. 10 ust. 3 rozszerza terytorialny zakres działań, co 
należy uznać za właściwe rozwiązanie. Z kolei propozycja zmiany ww. przepisu w zakresie 
nazwy fundacji jest uzasadniona koniecznością jej aktualizacji.  W dniu 11 października 2012 
roku decyzją Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju 
„Wiedzieć Jak” została przeprowadzona zmiana nazwy tej Fundacji. W dniu 13 lutego 2013 
roku Sąd Rejestrowy dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu, rejestrując zmienioną 
nazwę na „Fundację Solidarności Międzynarodowej”. Biorąc powyższe pod uwagę, 
proponuje się, aby art. 10 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie: 

„3. Ze względu na szczególne warunki polityczne w państwie, na rzecz którego ma być 
realizowane zadanie z zakresu współpracy rozwojowej, minister właściwy do spraw 
zagranicznych może zlecić realizację tego zadania Fundacji Solidarności Międzynarodowej. 
Na realizację zadania Fundacja otrzymuje dotację celową z części budżetowej, której 
dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych. Fundacja nie może realizować 
zadań z zakresu współpracy rozwojowej na podstawie ust. 1 lub 2.”. 

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia Rada Ministrów pozytywnie opiniuje przedłożony 
poselski projekt nowelizacji ustawy o współpracy rozwojowej, z zastrzeżeniem konieczności 
wprowadzenia do zapisów art. 10 ust. 3 właściwej nazwy fundacji, tj. Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej, zgodnej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. W proponowanej 
wersji projektu niewłaściwie użyto określenia „Polskiej”. 
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