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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 206) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 25 maja
2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 2001—2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 925),
2) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo
energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych, o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,
Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa
paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”,
o spó∏dzielniach mieszkaniowych, o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001—2006, o zmianie ustawy o zamówieniach
publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych
i
wspieraniu
przez paƒstwo oszcz´dzania na cele mieszkaniowe
(Dz. U. Nr 154, poz. 1802),
3) ustawà z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie
ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2001—2006 (Dz. U. Nr 205,
poz. 1731),
4) ustawà z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami
mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1759),
5) ustawà z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
6) ustawà z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001—2006 (Dz. U. Nr 107,
poz. 1136),

7) ustawà z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703),
8) ustawà z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),
9) ustawà z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia
Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 144, poz. 901)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 23 kwietnia 2009 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 9, 10 i 14 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 2001—2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804), który stanowi:
„Art. 9. 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. Minister
Obrony Narodowej mo˝e przekazaç
Agencji Mienia Wojskowego do prowadzenia dalszej dzia∏alnoÊci gospodarczej, na czas oznaczony lub nieoznaczony, jednostk´ organizacyjnà podporzàdkowanà lub nadzorowanà przez tego
ministra, stanowiàcà przedsi´biorstwo
w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.
2. Przy przekazaniu jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, majà zastosowanie przepisy art. 231 Kodeksu pracy.
Art. 10. Do dnia 31 grudnia 2006 r. mienie pozosta∏e po jednostkach organizacyjnych
podporzàdkowanych lub nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej w likwidowanych garnizonach, przekazane
Agencji Mienia Wojskowego do zagospodarowania, mo˝e byç w pierwszej kolejnoÊci udost´pniane, w trybie przetargu
ograniczonego, przedsi´biorcom, których jedynym w∏aÊcicielem sà ˝o∏nierze
zwolnieni z zawodowej s∏u˝by wojskowej
w wyniku likwidacji tych jednostek po
dniu 31 grudnia 2000 r. lub pracownicy
zatrudnieni w tych jednostkach, z którymi
stosunek pracy zosta∏ rozwiàzany po dniu
31 grudnia 2000 r.”
„Art. 14. 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. okres wypowiedzenia stosunku s∏u˝bowego zawo-
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dowej s∏u˝by wojskowej dokonanego
przez w∏aÊciwy organ wojskowy, okreÊlony w przepisach ustawy o s∏u˝bie
wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych,
mo˝e byç, na wniosek ˝o∏nierza, skrócony, nie wi´cej jednak ni˝ do jednego
miesiàca.
2. Z tytu∏u skrócenia okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, ˝o∏nierzom zwalnianym z zawodowej
s∏u˝by wojskowej przys∏uguje jednorazowe odszkodowanie w wysokoÊci
jednomiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nego na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, za
ka˝dy miesiàc skrócenia okresu wypowiedzenia.
3. Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, wyp∏aca organ
wojskowy w∏aÊciwy do wyp∏aty nale˝noÊci pieni´˝nych w zwiàzku ze zwolnieniem z zawodowej s∏u˝by wojskowej, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach dla celów wyp∏aty
uposa˝enia przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by wojskowej.
4. Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, przys∏uguje niezale˝nie od nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zawodowym
zwalnianym z zawodowej s∏u˝by wojskowej.
5. Terminem wyp∏aty jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w ust. 2,
i innych nale˝noÊci pieni´˝nych, o których mowa w ust. 4, jest ostatni dzieƒ
skróconego okresu wypowiedzenia.
6. Dla celów emerytalnych dniem zwolnienia z zawodowej s∏u˝by wojskowej
jest ostatni dzieƒ okresu, za który wyp∏acone zosta∏o jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2.
Okres ten traktowany jest jako równorz´dny ze s∏u˝bà wojskowà.
7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ równie˝
do ˝o∏nierzy zawodowych, którym organ wojskowy wypowiedzia∏ stosunek
s∏u˝bowy zawodowej s∏u˝by wojskowej po dniu 31 grudnia 2000 r., a którzy do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy nie
zostali zwolnieni z tej s∏u˝by.”;
2) art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych
innych ustawy (Dz. U. Nr 85, poz. 925), który stanowi:
„Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;
3) art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie
ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
Prawo energetyczne, o partiach politycznych,
o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do
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funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych
ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne,
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje
Paƒstwowe”, o spó∏dzielniach mieszkaniowych,
o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001—2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie
mocy ustawy o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych i wspieraniu przez paƒstwo oszcz´dzania
na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 154, poz. 1802),
który stanowi:
„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem art. 12, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2001 r.”;
4) art. 2 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001—2006 (Dz. U. Nr 205,
poz. 1731), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;
5) art. 5 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o zmianie
ustawy o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1759), który stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
6) art. 227 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
który stanowi:
„Art. 227. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
21 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 13 w zakresie dotyczàcym przekazywania wst´pnego og∏oszenia informacyjnego Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich,
2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31
ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40
ust. 3, art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2,
art. 49 ust. 3,
3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczàcym
przekazywania og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3,
art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie dotyczàcym zawiadamiania o wyborze
oferty Prezesa Urz´du, art. 95 ust. 2,
art. 104 ust. 3, art. 108 pkt 2, art. 116
ust. 2, art. 118 ust. 4,
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5) art. 128 w zakresie dotyczàcym przekazywania okresowego og∏oszenia
informacyjnego Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
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„Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjàtkiem art. 26 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.”;

6) art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133,
art. 134, art. 135,

9) art. 245 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), który
stanowi:

7) art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczàcym niedope∏nienia obowiàzku
przekazania og∏oszenia o zamówieniu
Urz´dowi
Oficjalnych
Publikacji
Wspólnot Europejskich,

„Art. 245. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r., z wyjàtkiem art. 235
pkt 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;

8) art. 154 pkt 16 w zakresie przedstawiania Komisji Europejskiej rocznego
sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ,
9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177,
art. 178

10) art. 4 ust. 6 i art. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r.
o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi
sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 144, poz. 901), które stanowià:
Art. 4. „6. W∏aÊciwa jednostka samorzàdu terytorialnego przekazuje 30 % dochodów
uzyskanych z gospodarowania darowanà jej nieruchomoÊcià, o której mowa
w ust. 3 i 4, na zasilenie Funduszu Modernizacji Si∏ Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja
2001 r. o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”

— które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.”;
7) art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2001—2006 (Dz. U. Nr 107,
poz. 1136), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”.

8) art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703),
który stanowi:

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. (poz. 570)

USTAWA
z dnia 25 maja 2001 r.
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej1)
Art. 1.2) 1. Ustawa okreÊla kierunki przebudowy
i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Si∏ami Zbrojnymi”,
oraz êród∏a i wydatki na finansowanie Si∏ Zbrojnych.
2. Celem ustawy jest zapewnienie warunków do
stopniowego osiàgania przez Si∏y Zbrojne pe∏nej interoperacyjnoÊci w ramach Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego oraz standardów pozosta∏ych paƒstw
cz∏onków tej organizacji w zakresie uzbrojenia, wypo———————
1)

2)

Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o przebudowie
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001—2006
(Dz. U. Nr 107, poz. 1136), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
22 maja 2004 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

sa˝enia, mobilnoÊci i mo˝liwoÊci prowadzenia dzia∏aƒ
wojskowych w ka˝dych warunkach, z tym ˝e do dnia
31 grudnia 2008 r. powy˝szy cel osiàgnie co najmniej
1/3 Si∏ Zbrojnych.
Art. 2. 1.3) Ustala si´ nast´pujàce kierunki przebudowy i modernizacji Si∏ Zbrojnych:
1) wyposa˝enie Si∏ Zbrojnych w nowoczesne uzbrojenie i sprz´t wojskowy, w tym w szczególnoÊci
w samoloty wielozadaniowe, Êrodki walki wojsk
làdowych i sprz´t p∏ywajàcy;
2) dostosowanie, w celu osiàgni´cia pe∏nej interoperacyjnoÊci w ramach Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, systemów rozpoznania, dowodzenia, obrony powietrznej i zabezpieczenia logistycznego;
———————
3)

Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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3) dostosowanie sk∏adu bojowego oraz poszczególnych elementów Si∏ Zbrojnych do potrzeb obronnych paƒstwa;
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c) sprz´tu i wyposa˝enia systemu obrony powietrznej,
d) zestawów przeciwpancernych pocisków kierowanych,

4) modernizacja oraz poprawa stanu technicznego
eksploatowanego sprz´tu wojskowego;

e) ko∏owych transporterów opancerzonych,

5) modernizacja oraz poprawa stanu technicznego
infrastruktury wojskowej;

f) Êrednich samolotów transportowych,
g) okr´tów i sprz´tu morskiego,

6) zwi´kszenie mo˝liwoÊci manewrowych wojsk oraz
mo˝liwoÊci ich przerzutu w oddalone rejony dzia∏aƒ;

h) sprz´tu elektronicznego, w zwiàzku ze zwolnieniem cz´stotliwoÊci na potrzeby operatorów telefonii ruchomej typu komórkowego trzeciej generacji,

7) stopniowe odtwarzanie zapasów Êrodków bojowych i materia∏owych;
8) wycofanie przestarza∏ego i nieperspektywicznego
sprz´tu wojskowego;

i) czo∏gów;
2) zamierzenia w zakresie:
a) systemów obronnych Si∏ Zbrojnych,

9) przekazanie Agencji Mienia Wojskowego zb´dnej
dla Si∏ Zbrojnych infrastruktury wojskowej;

b) zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów mi´dzynarodowych,

10) zmiana struktury etatowych stanowisk s∏u˝bowych, w tym zmniejszenie liczby stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

c) gromadzenia i utrzymywania zapasów Êrodków
bojowych i materia∏owych dla Si∏ Zbrojnych,
d) szkolenia Si∏ Zbrojnych,

11) dostosowanie systemu szkolnictwa wojskowego
do potrzeb Si∏ Zbrojnych.

e) dyslokacji jednostek wojskowych i infrastruktury wojskowej,

2.4)

Rada Ministrów uwzgl´dniajàc potrzeby
obronne Rzeczypospolitej Polskiej co 2 lata okreÊla
szczegó∏owe kierunki przebudowy i modernizacji Si∏
Zbrojnych na kolejny 6-letni okres planistyczny, stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego na podstawie:
1) g∏ównych kierunków rozwoju Si∏ Zbrojnych oraz
ich przygotowaƒ do obrony paƒstwa okreÊlanych
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zobowiàzaƒ Rzeczypospolitej Polskiej przyj´tych
w ramach planowania obronnego w Organizacji
Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego.
Art. 3.5) 1. LiczebnoÊç Si∏ Zbrojnych wynosi nie
wi´cej ni˝ sto pi´çdziesiàt tysi´cy stanowisk etatowych ˝o∏nierzy.
2. W ramach liczby stanowisk, o których mowa
w ust. 1, nie mniej ni˝ 1/2 stanowisk przeznacza si´ dla
˝o∏nierzy zawodowych, z czego nie wi´cej ni˝ 1/3 dla
oficerów.
Art. 4. 1. Minister Obrony Narodowej wprowadzi
program przebudowy i modernizacji technicznej Si∏
Zbrojnych w latach 2001—2006, zwany dalej „programem”, uwzgl´dniajàcy w szczególnoÊci zadania poszczególnych rodzajów Si∏ Zbrojnych.
2. Program okreÊla w szczególnoÊci:

f) polityki kadrowej, rekonwersyjnej, kszta∏cenia
kadr w systemie szkolnictwa wojskowego;
3) liczebnoÊç oraz sk∏ad bojowy poszczególnych elementów Si∏ Zbrojnych.
3.6) Minister Obrony Narodowej, w drodze zarzàdzenia, na podstawie kierunków przebudowy i modernizacji Si∏ Zbrojnych, o których mowa w art. 2, wprowadza na kolejny okres planistyczny program rozwoju Si∏ Zbrojnych, stosownie do zasad planowania
obronnego w Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego.
Art. 5. 1. Realizacj´ programu powierza si´ Ministrowi Obrony Narodowej. W trakcie realizacji programu Minister Obrony Narodowej zasi´ga opinii odpowiednio ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
oraz ministra w∏aÊciwego do spraw nauki, w zakresie
zadaƒ, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1.
2.7) W celu realizacji programu:
1) mogà byç zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje si´ przepisu art. 36 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.8)) i art. 143
———————
6)

1) zadania dotyczàce modernizacji wyposa˝enia Si∏
Zbrojnych przede wszystkim w zakresie:

7)

a) sprz´tu rozpoznania i walki radioelektronicznej,

8)

b) sprz´tu dowodzenia i ∏àcznoÊci,
———————
4)
5)

Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 229 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100
i Nr 62, poz. 504.
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z póên. zm.9));
2) nie stosuje si´ art. 21 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych, w zakresie koniecznoÊci uzgadniania
z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa
decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanych
jednostek bud˝etowych w przypadku, gdy mienie
to jest przekazywane mi´dzy jednostkami bud˝etowymi Ministerstwa Obrony Narodowej.
3. Minister Obrony Narodowej, po up∏ywie ka˝dego roku realizacji programu, przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa informacj´
z realizacji decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek bud˝etowych Ministerstwa Obrony
Narodowej.
4.10) Rada Ministrów sprawuje nadzór nad realizacjà programu, sk∏adajàc Sejmowi w okresach dwuletnich stosownà informacj´ o wykonaniu programu, razem z kierunkami przebudowy i modernizacji Si∏
Zbrojnych na kolejny okres planistyczny, o których
mowa w art. 2 ust. 2.
Art. 6. 1. èród∏ami finansowania programu sà:
1) bud˝et paƒstwa;

3.12) Udzia∏ wydatków majàtkowych w wielkoÊciach, o których mowa w ust. 1, wyniesie co najmniej
16,2 % w 2004 r., a w kolejnych latach b´dzie wzrasta∏
a˝ do osiàgni´cia co najmniej 20 % w 2006 r. i latach
nast´pnych.
4. Kryteria okreÊlone w ust. 1—3 sà uwzgl´dniane
przez Rad´ Ministrów w projektach ustaw bud˝etowych albo projektach ustaw o prowizorium bud˝etowym.
5. Wydatki bud˝etowe, o których mowa w ust. 1,
nie obejmujà wydatków na sfinansowanie wyposa˝enia Si∏ Zbrojnych w samoloty wielozadaniowe, realizowanych na podstawie odr´bnych przepisów.
6. Ârodki nieuwzgl´dnione w bud˝ecie, a niezb´dne dla wykonania zadaƒ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostki organizacyjne Si∏
Zbrojnych powinny pochodziç z rezerw celowych lub
rezerwy ogólnej Rady Ministrów.
Art. 8.13) Agencja Mienia Wojskowego przekazuje
corocznie na finansowanie programu co najmniej
93 % uzyskanego dochodu pomniejszonego o dochód uzyskany z gospodarowania mieniem jednostek
organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych lub przez niego nadzorowanych.
Art. 9. (pomini´ty).14)

2)11) Êrodki Funduszu Modernizacji Si∏ Zbrojnych,
o którym mowa w art. 11;
3) przychody z prywatyzacji przemys∏owego potencja∏u obronnego, o których mowa w art. 12.
2. èród∏ami finansowania programu mogà byç
równie˝:
1) darowizny;

Art. 10. (pomini´ty).14)
Art. 11.15) 1. Tworzy si´ Fundusz Modernizacji Si∏
Zbrojnych, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
2. Fundusz jest paƒstwowym funduszem celowym.

2) zapisy i spadki.
Art. 7. 1.12) Na finansowanie potrzeb obronnych
Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza si´ corocznie
wydatki z bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci nie ni˝szej
ni˝ 1,95 % Produktu Krajowego Brutto z roku poprzedniego.
2.12) Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmujà
wydatki bud˝etowe w cz´Êci bud˝etu paƒstwa „obrona narodowa” oraz wydatki bud˝etowe w dziale
„obrona narodowa” w innych cz´Êciach bud˝etu paƒstwa.
———————
9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101
i Nr 65, poz. 545.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 45 pkt 2 ustawy z dnia
25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 273, poz. 2703), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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3. Przychodami Funduszu sà:
1) wp∏ywy za:
a) udost´pnianie poligonów na rzecz wojsk obcych, w cz´Êci nieprzeznaczonej na zmniejszenie poniesionych wydatków bud˝etowych,
b) specjalistyczne us∏ugi wojskowe wykonywane
w czasie realizacji zadaƒ szkoleniowych;
2) wp∏aty Agencji Mienia Wojskowego, o których
mowa w art. 8;
3) Êrodki uzyskane ze sprzeda˝y mienia, o którym
mowa w art. 4d ustawy z dnia 30 maja 1996 r.
o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia
Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowe———————
13)

W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzeÊnia 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu
niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz
o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1759), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 7 listopada 2003 r.
14) Zamieszczony w obwieszczeniu.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 45 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 11.
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go (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z póên.
zm.16));
4) przychody, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy
wymienionej w pkt 3;
5)17) przychody, o których mowa w art. 4g ust. 4
i art. 4h ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 3;
6)17) przychody, o których mowa w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 144, poz. 901).
4. Wydatki Funduszu przeznacza si´ na realizacj´
celów okreÊlonych w programie.
———————
16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 141,
poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249,
poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 901 i Nr 227,
poz. 1505.
17) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami
mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 144, poz. 901), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 22 sierpnia 2008 r.
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Art. 12.18) Na finansowanie programu, niezale˝nie
od wysokoÊci okreÊlonych w art. 7 ust. 1, przeznacza
si´ co najmniej 35 % ca∏oÊci kwoty, o której mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 paêdziernika 1999 r.
o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owego potencja∏u obronnego i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932,
z póên. zm.19)).
Art. 13. (uchylony).20)
Art. 14. (pomini´ty).14)
Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia21), z wyjàtkiem art. 11, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
———————
18)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
19) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805
i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053, z 2004 r.
Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252 i Nr 123, poz. 1291 oraz
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
20) Przez art. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 925), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.
21) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 25 lipca 2001 r.

