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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. ustawę

o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej.

Z wyrazami szacunku
(-) Ewa Kopacz

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej

Art. 1.
W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. Nr 234, poz.
1386) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustawa określa organizację, zasady i formy współpracy rozwojowej 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, zwanymi dalej „państwami rozwijającymi się”, a także ze społeczeństwami tych państw.”;
2) w art. 2 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przez współpracę rozwojową rozumie się ogół działań podejmowanych przez
organy administracji rządowej w celu udzielania państwom rozwijającym się
lub ich społeczeństwom, zgodnie z zasadą solidarności międzynarodowej:”;
3) w art. 10 ust. 3 otrzymuje 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.”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Ewa Kopacz

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

