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Prezes Rady Ministrów

RM 10-20-03

Pan

                   Marek Borowski

                    Marszałek Sejmu

                                 Rzeczypospolitej Polskiej

       Na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z

dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
"Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w
samoloty wielozadaniowe"  i zapewnieniu warunków jego
realizacji.

             Konieczność pilnego uchwalenia ustawy wynika z faktu, że w najbliższym czasie  jest
planowane podpisanie umów w sprawie udzielenia Rządowi polskiemu pożyczki na
sfinansowanie dostaw amerykańskich towarów i usług do kwoty 3,8 mld USD.
             W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych
regulacji z  prawem Unii Europejskiej.
              Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

Wz. Wiceprezes Rady Ministrów

                                                                                       (-) Marek Pol
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Projekt

U S T A W A

z dnia.......................

o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego

realizacji

Art. 1. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego

„Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i

zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 332)

w art. 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Niezależnie od wydatków, o których mowa w ust. 2, na sfinansowanie

realizacji programu mogą być zaciągane, w imieniu Skarbu Państwa,

zobowiązania  finansowe, z wyłączeniem ograniczeń wynikających z art. 43

ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

U Z A S A D N I E N I E

W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na dostawę samolotu

wielozadaniowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej strona polska wybrała ofertę

Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Decyzją Kongresu Stanów Zjednoczonych

Rząd amerykański został upoważniony do udzielenia Rządowi polskiemu pożyczki na

sfinansowanie dostaw amerykańskich towarów i usług  do kwoty 3,8 mld USD. Biorąc pod

uwagę wysokość tej kwoty oraz dotychczasową praktykę w tych sprawach, propozycja ta ma

charakter wyjątkowy. Tworzy ona bowiem bezpieczne, niezależne od często nieoczekiwanych

zmian rynkowych, źródło finansowania programu. Możliwość  skorzystania z ww. propozycji
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Rządu USA wymaga stworzenia odpowiedniego instrumentarium prawnego, zawartego w

przedstawionym projekcie ustawy.

Podkreślić przy tym należy, że projektowane wyłączenie przepisu art. 43 ust. 1 ustawy z dnia

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, będzie dotyczyć wyłącznie programu

wieloletniego, ustanowionego nowelizowaną ustawą. Oprócz wyłączanego przepisu ustawa o

finansach publicznych będzie stosowana odpowiednio.

W związku z tym, że podpisanie umów jest planowane w jak najszybszym terminie, projekt

wymaga pilnego uchwalenia, a ustawa niezwłocznego wprowadzenia w życie.

OCENA   SKUTKÓW   REGULACJI

W związku z tym, że zakres regulacji dotyczy specjalistycznych zagadnień - związanych z

realizacją już ustalonego programu wieloletniego w dziedzinie dotyczącej bezpośrednio z

obronnością państwa - nie wydaje się konieczne poddawanie jej szerokiej konsultacji

społecznej.

Wejście w życie regulacji nie wywoła dodatkowych wydatków na realizację programu z

budżetu państwa, w stosunku do wielkości nakładów finansowych prognozowanych przy

wprowadzaniu programu wieloletniego.

Z uwagi na fakt, że wejście w życie projektowanej regulacji stworzy dodatkowe gwarancje

finansowe do realizacji programu wieloletniego, może ona  wywrzeć korzystne skutki

ekonomiczne i społeczne dla gospodarki, rynku pracy oraz rozwoju regionów.

Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawodawstwa Unii Europejskiej.




