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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
         VII kadencja 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ  

 

o przedstawionym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o przebudowie i 
modernizacji technicznej oraz finasowaniu 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(druk nr 780) 

Marszałek Sejmu - zgodnie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – 

po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierowała w dniu 9 października 2012 r. 

powyższy projekt ustawy do Komisji Obrony Narodowej do pierwszego czytania. 
 

Komisja Obrony Narodowej - po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 23 października 2012 

oraz 3 stycznia 2013 r.  

 
wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r. 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/ Jadwiga Zakrzewska 

 Przewodniczący  
Komisji Obrony Narodowej  

 
 

/-/ Stefan Niesiołowski 
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Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                  2013 r. 

 

o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej 

oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Art. 1. 

W ustawie 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. 1)) w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W latach 2014–2023 na sfinansowanie wyposażenia Sił Zbrojnych w środki 
obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej w ramach systemu obrony po-
wietrznej przeznacza się wydatki budżetowe z części budżetu państwa 
„obrona narodowa” co najmniej w wysokości sumy corocznych przyrostów  
planowanych wydatków tej części budżetu, nie mniej jednak niż 20% środ-
ków przeznaczonych na modernizację techniczną w okresie realizacji 
przedmiotowego zadania, z uwzględnieniem polskiego przemysłowego po-
tencjału obronnego.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1241 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439. 



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE - 920- 1368- 12/13/ap/2 

SN-.28 
dot.: OBN-0140-31-13 z 03.01.2013 r. 

Warszawa, f stycznia 2013 r. 

Pan 
Stefan Niesiołowski 
Przewodniczący Komisji 
Obrony Narodowej 
Sejm RP 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej prezydenckiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o przebudowle l modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Po/sklej ujętego w sprawozdaniu Komisji Obrony Narodowej (druk nr 1021) 
wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i 
art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Tomasz Siemoniak 

Minister Obrony Narodowej 

Piotr Sera m 

-
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