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Szanowna Pani Marszałek 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

prezydenckiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o przebudowie  
i modernizacji technicznej oraz 
finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypos-
politej Polskiej (druk nr 780). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Obrony 

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

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-)Donald Tusk 



Stanowisko Rządu 
wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie 

i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(druk 780) 

 

Rząd popiera prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie 
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
złożony do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 września 2012 r. (druk 
nr 780). 

Zaproponowana zmiana ustawy polega na wprowadzeniu 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.) dodatkowego ust. 
2a w brzmieniu: „W latach 2014-2023 na sfinansowanie wyposażenia Sił Zbrojnych w środki 
obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej przeznacza się corocznie 
wydatki budżetowe z części budżetu państwa „obrona narodowa” co najmniej w wysokości 
stanowiącej przyrost planowanych wydatków tej części budżetu na rok bieżący w stosunku 
do ich wysokości w roku poprzednim.”. 

Wymieniona inicjatywa ustawodawcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
ma na celu określenie stabilnych warunków finansowania rozwoju krajowego systemu obrony 
powietrznej stanowiącego jedną z najpilniejszych i najważniejszych potrzeb rozwoju Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym stworzone zostaną również warunki 
finansowe do uczestnictwa w budowie sojuszniczego systemu obrony przeciwrakietowej.  

Jednocześnie Rząd dostrzega, że ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej 
Polskiej obejmuje wszystkie zagrożenia powietrzne, tak tradycyjne (śmigłowce i samoloty), 
jak i nowoczesne (rakiety balistyczne i pociski manewrujące). Zmodernizowany system 
obrony powietrznej powinien odpowiadać takim zagrożeniom. Rząd sugeruje rozważenie 
rozszerzenia przedmiotu nowelizacji o środki obrony przeciwlotniczej, przy zachowaniu 
priorytetu wydatków na zdolności do obrony przeciwrakietowej. 

Zapewnienie stabilnego finansowania rozwoju systemu obrony powietrznej 
Rzeczypospolitej Polskiej przyniesie jeszcze większe korzyści dla sprawnej modernizacji Sił 
Zbrojnych, jeśli będzie temu towarzyszyła elastyczność w określaniu ilości środków 
przeznaczanych corocznie na rozwój poszczególnych elementów tego systemu, przy 
zachowaniu całkowitej sumy środków przeznaczonych na ten cel w okresie wskazanym 
w ustawie.  

Mając powyższe na względzie, Rząd będzie popierał przyjęcie przedmiotowej ustawy 
w pracach parlamentarnych, zabiegając jednocześnie o dostosowanie jej w celu wyjścia 
naprzeciw wskazanej wyżej kwestii. 
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