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Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r.
o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej
(druk nr 436)

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. O WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ (Dz. U. Nr 234,
poz. 1386)
Art. 1.
[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".]
<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. Realizując współpracę rozwojową Rzeczpospolita Polska bierze pod uwagę cele
współpracy rozwojowej określone w wiążących ją umowach międzynarodowych.
Art. 2.
1. [Przez współpracę rozwojową rozumie się ogół działań podejmowanych przez organy
administracji rządowej w celu udzielania państwom rozwijającym się, zgodnie z zasadą
solidarności międzynarodowej:] <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:>
1) pomocy rozwojowej polegającej w szczególności na:
a) promowaniu i wspieraniu rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
w tym rozwoju parlamentaryzmu, zasad dobrego rządzenia i przestrzegania praw
człowieka,
b) wspieraniu ich trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, podejmowaniu
działań zmierzających do redukcji ubóstwa i poprawy stanu zdrowia ludności
oraz podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności;
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-22) pomocy humanitarnej polegającej w szczególności na zapewnieniu pomocy, opieki i
ochrony dla ludności, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych,
klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych spowodowanych przez
naturę lub człowieka.
2. Przez współpracę rozwojową rozumie się także działania edukacyjne na rzecz
podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych oraz współzależności
między państwami, zwane dalej "edukacją globalną".
Art. 10.
1. Podmioty realizujące zadania z zakresu współpracy rozwojowej, o których mowa w art. 3
pkt 2 i 3, w zależności od okoliczności i specyfiki zadania, wyłania się w drodze
otwartego konkursu ofert w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie albo w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
2. Ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego minister właściwy do spraw
zagranicznych może w przypadkach udzielania pomocy humanitarnej zlecić realizację
zadania z zakresu współpracy rozwojowej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Przepisy art. 43, art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych stosuje się odpowiednio.
[3. 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". 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.]
<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.>
4. Rada fundacji, o której mowa w ust. 3, składa się z posłów i senatorów powoływanych
przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w porozumieniu odpowiednio z
Marszałkiem Sejmu i Marszałkiem Senatu oraz innych osób posiadających
doświadczenie w zakresie współpracy rozwojowej.
5. Minister właściwy do spraw zagranicznych, w drodze umowy, może zlecić fundacji, o
której mowa w ust. 3, obsługę konkursu, o którym mowa w ust. 1.
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