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USTAWA

z dnia 14 listopada 2001 r.

o gwarancjach Skarbu Paƒstwa dla przewoêników lotniczych.

Art. 1. 1. Udziela si´ przewoênikom lotniczym gwa-
rancji Skarbu Paƒstwa obejmujàcej odpowiedzialnoÊç
u˝ytkownika (operatora) eksploatujàcego statki po-
wietrzne przewoênika wykonujàcego przewozy lotni-
cze, b´dàcego rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160,
poz. 1063, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 103,
poz. 1099), za szkody wobec osób trzecich zwiàzane
z eksploatacjà statków powietrznych, powsta∏e w wy-
niku wojny lub aktów terroru, o ile wartoÊç szkody
przewy˝sza kwot´ 50 000 000 USD.

2. ¸àczna wartoÊç gwarancji, o której mowa
w ust. 1, dla wszystkich przewoêników lotniczych wy-
nosi 1 000 000 000 USD.

3. Gwarancja jest wa˝na do dnia 30 czerwca 2002 r. 

4. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych do zawarcia, w imieniu Skarbu
Paƒstwa, umów gwarancji.

Art. 2. Do gwarancji, o której mowa w art. 1, nie
stosuje si´ przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomo-
cy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 60,
poz. 704 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1363) oraz ustawy
z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby
prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511,
z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86,
poz. 958 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 167 i Nr 81, poz. 876),
z wyjàtkiem art. 31.

Art. 3. Przepisy ustawy stosuje si´ do dzia∏aƒ zwià-
zanych z udzielaniem gwarancji, o której mowa
w art. 1, podejmowanych od dnia 24 wrzeÊnia 2001 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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