
Projekt

UCHWAŁA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia … 2021 roku

w sprawie wezwania Rady Ministrów do wniesienia projektu ustawy 

o przyjęciu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej  wzywa  Radę  Ministrów  do  nadania  projektowi

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności statusu rządowego projektu

ustawy i tym samym włączenia władzy ustawodawczej w prace nad tym istotnym dla

Polek i Polaków dokumentem.

Cały  świat  boryka  się  dziś  z  poważnymi  wyzwaniami  –  kryzysem  zdrowotnym,

gospodarczym i społecznym. Walka z pandemią wirusa SARS-CoV-2 trwa dłużej, niż

ktokolwiek przewidywał, czego skutki odczuwamy również dotkliwie w Polsce. Kolejne

fale pandemii  i  związane z nimi obostrzenia wpłynęły negatywnie na gospodarkę,

oświatę,  stosunki  społeczne,  a  także  – co  bardzo  istotne  – na  kondycję  zdrowia

psychicznego Polek i Polaków.

Wszystkie  negatywne  skutki  pandemii,  które  każdego  dnia  dotykają  polskich

pracowników, przedsiębiorców, szkołę, gospodarkę i zdrowie nas wszystkich, mają

być ograniczone przez Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności – spójną,

wspólną  i  ponadpartyjną  strategię  walki  o  powrót  do  normalności  znanej  sprzed

pandemii.

Nie  godzi  się,  by tak ważny dokument powstawał z wyłączeniem Sejmu i  Senatu

– najważniejszych organów przedstawicielskich Narodu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Radę Ministrów do wniesienia projektu ustawy

o przyjęciu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
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Uzasadnienie 

 

1. Cel i potrzeba wydania uchwały 

Proponowana uchwała ma na celu zobowiązanie Rady Ministrów do wniesienia

projektu ustawy o przyjęciu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W ocenie projektodawcy władza ustawodawcza, czyli posłanki i posłowie, senatorki

i senatorowie wybrani w bezpośrednich wyborach, powinni mieć wpływ na ostateczny

kształt tego dokumentu. 

Art. 18 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241

z  dnia  12  lutego  2021  r.  ustanawiającego  Instrument  na  rzecz  Odbudowy

i Zwiększania  Odporności  (OJ  L  57,  18.2.2021,  s.  17–75) nie  precyzuje  formy

prawnej  zgłaszanego planu odbudowy i  zwiększania  odporności  wraz  z  krajowym

programem reform. Nie ma zatem przeciwwskazań do zwiększenia rangi Krajowego

Planu  Odbudowy  i Zwiększania  Odporności  poprzez  przyjęcie  tego  dokumentu  w

drodze ustawy. 

2. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne

Przyjęcie  proponowanej  uchwały  umożliwi  uchwalenie  Krajowego  Planu

Odbudowy i Zwiększania Odporności projektującego wydatkowanie całej dostępnej

dla Polski sumy dotacji w wysokości 23,9 mld euro, a także 34,2 mld euro w formie

pożyczek. Stanowi to szansę na wyjście z kryzysu gospodarczego i wejście na szybką

ścieżkę rozwoju. To jeden z najważniejszych programów wsparcia w historii Polski,

który  przy  właściwym  wykorzystaniu  wpłynie  pozytywnie  na  relacje  społeczne

i gospodarcze przez następne kilkadziesiąt lat. 

 

3. Źródła finansowania
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Wydatki  projektowane  przez  Krajowy  Plan  Odbudowy  i  Zwiększania

Odporności będą finansowane w ramach instrumentu Next Generation EU.

4.  Oświadczenie  o  zgodności  projektu  uchwały  z  prawem  Unii

Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie

jest objęty prawem Unii Europejskiej

 

Projektowana uchwała jest zgodna prawem Unii Europejskiej.

 

5. Konsultacje społeczne

Proponowana  uchwała  stanowi  uzupełnienie  i  zwieńczenie  konsultacji

społecznych prowadzonych przez różne podmioty. 
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