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Szanowny Panie Marszałku, 
 
przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o przebudowie  
i modernizacji technicznej  
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (druk  
nr 3063). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Obrony 

Narodowej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-) Ewa Kopacz 

 
 



 
STANOWISKO RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji 
technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

(druk nr 3063) 
 

I. Informacje o projekcie. 

Projekt ustawy przewiduje dodanie ust. 3a w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie 
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z późn. zm.) - poprzez ustalenie wartości zakupów dokonywanych od 
polskich podmiotów na poziomie co najmniej 70% wydatków majątkowych przeznaczonych na 
finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na realizację zakupów sprzętu 
wojskowego. 

W art. 2 proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

II. Uwagi ogólne. 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznaje propozycje przedstawione w poselskim projekcie ustawy, 
jako przejaw troski o kondycję ekonomiczną i rozwój zdolności techniczno - produkcyjnych 
przedsiębiorców krajowego przemysłu obronnego, a także wpływ tych przedsiębiorców na rozwój 
pozostałych sektorów gospodarki narodowej, w szczególności w aspekcie transferu nowoczesnych 
technologii do towarów podwójnego zastosowania i wyrobów cywilnych. Nie bez znaczenia jest 
również ochrona miejsc pracy i wpływy z tytułu podatków do budżetów: państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Nadmienić należy, że od kilku lat ponad 70% wydatków majątkowych budżetu resortu obrony 
narodowej przeznaczonych jest na finansowanie zamówień lokowanych u przedsiębiorców krajowych, 
w tym ponad 46% w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego. 

Zaznaczyć należy, że w resorcie obrony narodowej wdrażane są procedury sprzyjające lokowaniu 
zamówień w krajowym przemyśle. Procedury te muszą uwzględniać ramy prawne określone 
w przepisach prawa: 

- Unii Europejskiej, w tym wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE 
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty 
budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216, str. 76) - 
tzw. dyrektywa obronna, komunikatu interpretacyjnego dotyczącego stosowania art. 296 Traktatu 
przy zakupach związanych z obronnością państwa (obecnie: art. 346 Traktatu o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej - dalej TFUE) (COM (2006) 779 z 07.12.2006 r.) oraz siedmiu not 
wyjaśniających Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej, 

- krajowego, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz szeregu aktów ustalających 
procedury oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa i udzielania 
zamówień, w stosunku do których mają zastosowanie wyłączenia z art. 346 TFUE. Ponadto 
lokowaniu zamówień w krajowym przemyśle służy także ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. 
o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 932) umożliwiająca wykorzystanie mechanizmu 
offsetu w przypadkach lokowania zamówień w podmiotach zagranicznych. 

Doceniając rolę przemysłu obronnego, w szczególności jego udział w realizacji 14 priorytetowych 
programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów 
uchwałą nr 164 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
„Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
programów operacyjnych” (M.P. z 2013 r. poz. 796 oraz z 2014 r. poz. 558) określiła poziom 



finansowania tych programów w latach 2014-2022 w wysokości 91,5 mld zł, z ogólnej kwoty 
131,4 mld zł przeznaczonych na modernizację techniczną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nadmienić należy, że w dniu 17 lutego 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy 
o przebudowie i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy 
o finansach publicznych, w zakresie idącym znacznie dalej, niż przedmiotowy projekt poselski. 
Projekt „rządowy” zakłada zwiększenie finansowania potrzeb obronnych do wielkości nie mniej niż 
2% prognozowanego Produktu Krajowego Brutto.  

III. Uwagi szczegółowe. 

Projekt poselski przewiduje zmianę polegającą na wprowadzeniu zobowiązania (w nowym art. 7 
ust. 3a), by wartość zakupów dokonywanych od polskich podmiotów stanowiła co najmniej 70% 
wydatków majątkowych, o których mowa w ustępie 3 art. 7 tej ustawy. 

W odniesieniu do powyższej propozycji należy wskazać przede wszystkim, że ustawowe 
zobowiązanie organów publicznych uczestniczących w realizacji finansowania potrzeb obronnych 
Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywania zakupów - chociażby w niewielkiej części - od polskich 
podmiotów, stanowiłoby dyskryminację ze względu na przynależność państwową, a tym samym - 
ograniczenie swobody przepływu towarów (w rozumieniu art. 34 TFUE) lub przepływu usług 
(w rozumieniu art. 56 TFUE). 

Ograniczenia swobody przepływu towarów lub usług (mające charakter dyskryminujący) mogą być 
uznane za zgodne z prawem Unii Europejskiej, jeżeli mogą być uzasadnione jednym z wyjątków 
zawartych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Wyjątki takie przewidują art. 36 
i 62 TFUE, które zezwalają państwu członkowskiemu na utrzymywanie ograniczeń podyktowanych 
ochroną bezpieczeństwa państwa. Ponadto art. 346 ust. 1 lit. b) TFUE umożliwia podejmowanie 
środków, jakie państwo członkowskie uznaje za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów 
jego bezpieczeństwa, a które odnoszą się do produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami 
wojennymi (pod warunkiem, że środki takie nie wpłyną negatywnie na warunki konkurencji na rynku 
wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów 
wojskowych). 

Należy jednak mieć na względzie, że możliwość korzystania przez państwo członkowskie 
z wyjątków traktatowych związanych z bezpieczeństwem państwa i obronnością została istotnie 
ograniczona wraz z wejściem w życie dyrektywy 2009/81/WE w sprawie koordynacji procedur 
udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Dyrektywa ta wymaga od instytucji 
zamawiających równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców oraz udzielania 
zamówień w sposób przejrzysty (art. 4). Przepisy dyrektywy wprowadzają procedury udzielania 
zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, które z jednej strony pozwalają 
zapewnić przejrzystość i niedyskryminacyjne traktowanie towarów i usługodawców oraz z drugiej 
strony uwzględnić specyficzne potrzeby zamawiających w tym obszarze zamówień, związane m.in. 
z bezpieczeństwem dostaw lub bezpieczeństwem informacji. Zatem całkowite wyłączenie zamówień 
publicznych w dziedzinie obronności lub bezpieczeństwa spod zakresu stosowania dyrektywy 
obronnej z powołaniem się na bezpieczeństwo publiczne lub obronę podstawowych interesów 
bezpieczeństwa państwa jest dopuszczalne jedynie wyjątkowo. Może tak być w przypadku zamówień, 
które wymagają tak surowych wymogów bezpieczeństwa dostaw lub które mają charakter tak tajny 
lub mają tak ogromne znaczenie dla suwerenności narodowej, że nawet szczególne przepisy 
dyrektywy obronnej nie są wystarczające, aby zabezpieczyć istotne interesy bezpieczeństwa (motyw 
16 preambuły dyrektywy). 

Powołanie się na traktatowe wyjątki uzasadniające utrzymywanie przez państwo ograniczeń 
swobody przepływu towarów lub usług musi być zgodne z zasadą proporcjonalności, to znaczy musi 
być odpowiednie, konieczne i nie wykraczać poza to, co jest niezbędne do realizacji interesu 
publicznego. Jak wynika z motywu 17 preambuły dyrektywy obronnej wyjątki te muszą być 
interpretowane w ten sposób, by nie rozciągać ich skutków ponad to, co jest ściśle konieczne do 
ochrony uzasadnionych interesów, które ww. przepisy Traktatu pozwalają chronić. 



Biorąc pod uwagę powyższe, za niezgodny z prawem Unii Europejskiej, w szczególności art. 34 
i 56 TFUE oraz dyrektywą 2009/81/WE, należy uznać przepis, który wprowadza automatyczne 
i systemowe zobowiązanie do wydatkowania środków publicznych na zakupy od podmiotów polskich, 
bez indywidualnej oceny każdego przypadku w świetle zgodnego z prawem Unii Europejskiej 
uzasadnienia, w szczególności konieczności ochrony podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, 
a także poszanowania zasady proporcjonalności. 

IV. Podsumowanie. 

Reasumując, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej (druk 3063), gdyż narusza on przepisy prawa Unii Europejskiej oraz przepisy prawa 
krajowego. 
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