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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 35. posiedzeniu w dniu 23 listopada 2002 r. ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu
restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Z poważaniem

(-) wz. Tomasz Nałęcz
Wicemarszałek Sejmu



USTAWA

z dnia 23 listopada 2002 r.

o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału
obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.
W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego
potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100,
poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

�Art. 2. 1. Ustawę stosuje się do:

1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych
prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i
obronności państwa,

2) przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest
Minister Obrony Narodowej, oraz spółek powstałych w wyniku
komercjalizacji tych przedsiębiorstw,

3) jednostek badawczo-rozwojowych prowadzących działalność na
potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa,

4) spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i
usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz
dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr
119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 154, poz. 1789, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804).

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, uwzględniając przyjęte kierunki
przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego, określi:

1) wykaz spółek oraz przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-
rozwojowych, o których mowa w ust. 1,

2) wykaz spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, w odniesieniu do
których kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
określone w art. 2 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996
r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106,
poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz.
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1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253), zwanej dalej "ustawą o zasadach wykonywania
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa", wykonuje minister
właściwy do spraw gospodarki.�;

2) w art. 4:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

�2) spółkach przemysłowego potencjału obronnego - rozumie się przez to spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne prowadzące działalność
gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz spółki powstałe w wyniku komercjalizacji
przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2,�,

b) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

�7) koncentracji - rozumie się przez to przeniesienie działalności produkcyjnej lub
usługowej podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 - do jednego przedsiębiorcy,

8) konwersji - rozumie się przez to zmianę przedmiotu działalności gospodarczej na
działanie niezwiązane z produkcją lub świadczeniem usług w zakresie uzbrojenia
lub sprzętu wojskowego,�,

c) dodaje się pkt 9-11 w brzmieniu:

�9) wdrożeniu do produkcji nowoczesnego uzbrojenia lub sprzętu wojskowego -
rozumie się przez to prace związane z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów
lub modernizacji uzbrojenia lub sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu
wojsk, zastosowaniem nowych metod wytwarzania lub usług materialnych, w tym:
sporządzenie dokumentacji technicznej, wykonanie oprzyrządowania i instalacji
produkcyjnej, wykonanie niezbędnych robót budowlano-montażowych,
wykonanie serii informacyjnej nowego wyrobu oraz zakup i montaż maszyn lub
urządzeń związanych z wdrożeniem,

10) wspieraniu restrukturyzacji zatrudnienia - rozumie się przez to przeznaczanie
środków na odprawy pieniężne przysługujące na podstawie ustawy z dnia
28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 980 i Nr 135, poz. 1146) lub jednorazowe odprawy pieniężne w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką,

11) pozyskiwaniu majątku niezbędnego do zapewnienia produkcji uzbrojenia lub
sprzętu wojskowego - rozumie się przez to zakup lub przyjęcie do odpłatnego
korzystania zorganizowanych części przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551

Kodeksu cywilnego lub maszyn, urządzeń, nieruchomości niezbędnych do
prowadzenia produkcji lub modernizacji uzbrojenia lub sprzętu wojskowego.�;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

�Art. 5. Wspieranie restrukturyzacji podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1,
polega na:

1) przeznaczaniu części przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego
potencjału obronnego na:

a) konwersję lub koncentrację produkcji w ramach programów
naprawczych lub restrukturyzacyjnych,
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b) działalność badawczo-rozwojową,

c) promocję eksportu wytworzonego w Rzeczypospolitej Polskiej
uzbrojenia lub sprzętu wojskowego,

d) finansowanie, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego,
dopłat w wysokości nie przekraczającej 50% kwot stanowiących
oprocentowanie udzielonych kredytów inwestycyjnych lub
oprocentowanie udzielonych kredytów pomostowych na
uruchomienie programów restrukturyzacyjnych przewidzianych
przepisami niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od
przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287),

e) wspieranie restrukturyzacji zatrudnienia,

f) wdrażanie do produkcji nowoczesnego uzbrojenia lub sprzętu
wojskowego,

g) pozyskiwanie majątku niezbędnego do zapewnienia produkcji
uzbrojenia lub sprzętu wojskowego,

2) restrukturyzacji finansowej zobowiązań po przeprowadzeniu
postępowania, o którym mowa w art. 10-15,

3) przeznaczaniu, w okresie do dnia 31 grudnia 2005 r., dotacji określonej
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 222 ust. 1 oraz art. 223
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr
74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301
i Nr 166, poz. 1363), wypłacanej przedsiębiorcom na dostosowanie
mocy produkcyjnych i remontowych do zadań określonych w programie
mobilizacji gospodarki, w tym na realizację zadań, o których mowa
w pkt 1 lit. a).�;

4) po art. 5 dodaje się art. 5a i 5b w brzmieniu:

�Art. 5a. Wspieranie restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego polega
również na przeznaczeniu części przychodów z prywatyzacji spółek
przemysłowego potencjału obronnego na:

1) dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego BUMAR
Sp. z o.o. lub Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w celu wykupienia, po
cenie nie wyższej niż ich wartość nominalna, od Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w terminie do dnia 30
czerwca 2003 r., udziałów i akcji spółek przemysłowego potencjału
obronnego,

2) zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych, o których mowa w art.
1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o
podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959, z 2000
r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 121,
poz. 1031), o ile czynności te wynikają z przyjętych kierunków
przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego,

3) pokrycie kosztów, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia
10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych
zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności
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i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 80, poz. 903, z 2001 r. Nr 119,
poz. 1250 i Nr 89, poz. 972 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 332 i Nr 81, poz.
733),

4) pokrycie kosztów przygotowania programów restrukturyzacyjnych, o
których mowa w art. 5b ust. 3, w stosunku do których minister właściwy
do spraw gospodarki wydał pozytywną decyzję, o której mowa w art. 5b
ust. 4.

Art. 5b. 1. Część przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału
obronnego przeznacza się na wsparcie finansowe działań, o których mowa w
art. 5 pkt 1 oraz art. 5a.

2. Wsparcie jest udzielane na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 2
ust. 1, złożony ministrowi właściwemu do spraw gospodarki,
z zastrzeżeniem ust. 13.

3. W przypadku, gdy wsparcie dotyczy czynności określonych w art. 5 pkt 1 lit.
a) oraz lit. e)-g), do wniosku dołącza się program restrukturyzacyjny,
którego realizacja ma zapewnić trwałą poprawę wyniku finansowego netto
podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

4. Podstawą udzielenia wsparcia jest decyzja ministra właściwego do spraw
gospodarki, z zastrzeżeniem ust. 13, wydana po zasięgnięciu opinii Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. Warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 3, określa umowa
zawarta z ministrem właściwym do spraw gospodarki, z zastrzeżeniem
ust. 13.

6. Program restrukturyzacyjny powinien zawierać w szczególności:

1) analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego podmiotu, ze
wskazaniem możliwości dalszego jego rozwoju,

2) określenie sposobów działania, które zapewnią podmiotowi osiągnięcie
trwałej poprawy wyniku finansowego, wraz ze wskazaniem źródeł
finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych,

3) opis zadań wykonywanych przez podmiot w ramach programu
restrukturyzacyjnego wraz z harmonogramem ich realizacji,

4) prognozę efektów ekonomiczno-finansowych programu
restrukturyzacyjnego podmiotu.

7. W umowie, o której mowa w ust. 5, określa się w szczególności:

1) przedmiot umowy,

2) okres obowiązywania umowy,

3) wysokość przyznanych środków,

4) warunki cofnięcia lub czasowego wstrzymania wypłaty przyznanych
środków,

5) tryb i sposób rozliczania przyznanych środków.

8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie działań, o
których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a)-c) oraz lit. e)-g), ustala się na podstawie
wniosku i programu restrukturyzacyjnego;
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9. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie wypłaca się zaliczkowo i w
ratach.

10. W przypadku wykorzystania środków finansowych niezgodnie
z przeznaczeniem, wstrzymuje się przekazywanie dalszych rat zaliczki, do
czasu rozliczenia się wnioskodawcy z otrzymanych rat.

11. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do
budżetu państwa.

12. Rozliczenie przyznanych środków następuje w terminie do 30 dni od dnia
zakończenia realizacji programu restrukturyzacyjnego.

13. W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych oraz spółek powstałych w
wyniku ich komercjalizacji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2,
uprawnienia ministra właściwego do spraw gospodarki, o których mowa w
ust. 2, 4 i 5, wykonuje Minister Obrony Narodowej.

14. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia,
określi szczegółowe warunki, tryb przyznawania, ustalania wysokości oraz
rozliczania środków przeznaczonych na wspieranie działań, o których mowa
w art. 5 pkt 1 lit. a)-c) oraz lit. e)-g), a także wzór wniosku o udzielenie
wsparcia, mając na uwadze zapewnienie racjonalności i terminowości
wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie.�;

5) art. 7 otrzymuje brzmienie:

�Art. 7. Wspieranie procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej polega na przeznaczaniu pozostałej części przychodów
z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego na:

1) zakupy nowoczesnego uzbrojenia lub sprzętu wojskowego
produkowanego w spółkach przemysłowego potencjału obronnego,

2) unowocześnienie zaplecza remontowego Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej przez restrukturyzację podmiotów, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.�;

6) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

�1. Ustawa budżetowa corocznie określa przewidywaną kwotę przychodów z
prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z przeznaczeniem na
działania, o których mowa w art. 5, 5a i 7.�;

7) w art. 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

�1. W odniesieniu do spółek przemysłowego potencjału obronnego
wyszczególnionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2, kompetencje
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, określone w art. 2 pkt 5 oraz art.
18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa, wykonuje, do dnia 31 grudnia 2003 r.,
minister właściwy do spraw gospodarki, z zastrzeżeniem ust. 1a.�,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
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�1a. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy spółek, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 4, wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2.�,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

�2. W odniesieniu do spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw
państwowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, kompetencje ministra
właściwego do spraw Skarbu Państwa, określone w art. 2 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa, wykonuje Minister Obrony Narodowej.�,

d) uchyla się ust. 4-6;

8) w art. 16 uchyla się pkt 3.

Art. 2.
Postępowania wszczęte na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się
na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU
W/Z /-/ Tomasz Nałęcz

    Wicemarszałek Sejmu

..........................................................................................................................................................................
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