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przedsi´wzi´cia, którego dotyczy wniosek kredyto-
wy:

1) kredytu w innym banku,

2) kredytu uprawniajàcego do otrzymania premii ter-
momodernizacyjnej na podstawie ustawy, o której
mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2.

2. Banki sà zobowiàzane do przekazywania Banko-
wi Gospodarstwa Krajowego informacji o zawartych
umowach kredytu.

Art. 12. 1. Z tytu∏u wykonywanych przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego zadaƒ zwiàzanych ze stosowa-
niem dop∏at, bankowi temu przys∏uguje wynagrodze-
nie ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, w wysokoÊci okreÊlo-
nej w umowie z Prezesem Urz´du Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, poza wysoko-
Êcià wynagrodzenia, powinna okreÊlaç w szczególno-
Êci:

1) szczegó∏owy opis zadaƒ i terminy ich wykonania,

2) tryb kontroli wykonania zadaƒ,

3) skutki nienale˝ytego lub nieterminowego wykona-
nia zadaƒ,

4) zasady i terminy przekazywania wynagrodzenia
oraz dokonywania rozliczeƒ z tego tytu∏u.

Art. 13. Nadzór nad wykonywaniem przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego zadaƒ przewidzianych dla nie-
go w ustawie oraz prawid∏owoÊcià wykorzystania i roz-
liczania Êrodków na dop∏aty sprawuje Prezes Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Art. 14. Rada Ministrów okreÊli w drodze rozporzà-
dzenia:

1) szczegó∏owe zasady, tryb i terminy rozliczeƒ z tytu-
∏u przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajo-
wego Êrodków na dop∏aty,

2) zakres sporzàdzania i terminy sk∏adania przez Bank
Gospodarstwa Krajowego Prezesowi Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast informacji o stanie
Êrodków na rachunku, o którym mowa w art. 10
ust. 1, liczbie udzielonych kredytów i kwotach wy-
p∏acanych dop∏at.

Art. 15. Kredytów, o których mowa w art. 1, udzie-
la si´ do dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 25 maja 2001 r.

o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 2001—2006.

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla kierunki przebudowy i mo-
dernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2001—2006 oraz êród∏a i wydatki bu-
d˝etowe na finansowanie Si∏ Zbrojnych.

2. Celem ustawy jest zapewnienie warunków do
osiàgni´cia przez co najmniej 1/3 Si∏ Zbrojnych pe∏nej
interoperacyjnoÊci w ramach Organizacji Traktatu Pó∏-
nocnoatlantyckiego oraz standardów pozosta∏ych
paƒstw cz∏onków tej organizacji w zakresie uzbrojenia,
wyposa˝enia, mobilnoÊci i mo˝liwoÊci prowadzenia
dzia∏aƒ wojskowych w ka˝dych warunkach.

Art. 2. Ustala si´ nast´pujàce kierunki przebudowy
i modernizacji Si∏ Zbrojnych:

1) wyposa˝enie Si∏ Zbrojnych w nowoczesne uzbroje-
nie i sprz´t wojskowy, w tym w szczególnoÊci w sa-
moloty wielozadaniowe, Êrodki walki wojsk làdo-
wych i sprz´t p∏ywajàcy,

2) dostosowanie, w celu osiàgni´cia pe∏nej interope-
racyjnoÊci w ramach Traktatu Pó∏nocnoatlantyckie-
go, systemów rozpoznania, dowodzenia, obrony
powietrznej i zabezpieczenia logistycznego,

3) dostosowanie sk∏adu bojowego oraz poszczegól-
nych elementów Si∏ Zbrojnych do potrzeb obron-
nych paƒstwa,

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

5) modernizacja oraz poprawa stanu technicznego in-
frastruktury wojskowej,

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

7) stopniowe odtwarzanie zapasów Êrodków bojo-
wych i materia∏owych,
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8) wycofanie przestarza∏ego i nieperspektywicznego
sprz´tu wojskowego,

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

10) zmiana struktury etatowych stanowisk s∏u˝bo-
wych, w tym zmniejszenie liczby stanowisk prze-
znaczonych dla oficerów,

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

Art. 3. 1. LiczebnoÊç Si∏ Zbrojnych w dniu 31 grud-
nia 2003 r. nie przekroczy stu pi´çdziesi´ciu tysi´cy sta-
nowisk etatowych ˝o∏nierzy.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, struktur´ etatowà Si∏ Zbrojnych, przy
uwzgl´dnieniu, ˝e nie mniej ni˝ 1/2 stanowisk, o któ-
rych mowa w ust. 1, przeznacza si´ dla ˝o∏nierzy zawo-
dowych, 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 „progra-
mem”, uwzgl´dniajàcy w szczególnoÊci zadania po-
szczególnych rodzajów Si∏ Zbrojnych.

2. Program okreÊla w szczególnoÊci:

1) zadania dotyczàce modernizacji wyposa˝enia Si∏
Zbrojnych przede wszystkim w zakresie:
a) sprz´tu rozpoznania i walki radioelektronicz-

nej,
b) sprz´tu dowodzenia i ∏àcznoÊci,
c) sprz´tu i wyposa˝enia systemu obrony powietrz-

nej,
d) zestawów przeciwpancernych pocisków kiero-

wanych,
e) ko∏owych transporterów opancerzonych,
f) Êrednich samolotów transportowych,
g) okr´tów i sprz´tu morskiego,
h) sprz´tu elektronicznego, w zwiàzku ze zwolnie-

niem cz´stotliwoÊci na potrzeby operatorów te-
lefonii ruchomej typu komórkowego trzeciej ge-
neracji,

i) czo∏gów,

2) zamierzenia w zakresie:
a) systemów obronnych Si∏ Zbrojnych,
b) zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów mi´dzynaro-

dowych,
c) gromadzenia i utrzymywania zapasów Êrodków

bojowych i materia∏owych dla Si∏ Zbrojnych,
d) szkolenia Si∏ Zbrojnych,
e) dyslokacji jednostek wojskowych i infrastruktu-

ry wojskowej,
f) polityki kadrowej, rekonwersyjnej, kszta∏cenia

kadr w systemie szkolnictwa wojskowego,

3) liczebnoÊç oraz sk∏ad bojowy poszczególnych ele-
mentów Si∏ Zbrojnych.

Art. 5. 1. Realizacj´ programu powierza si´ Mini-
strowi Obrony Narodowej. W trakcie realizacji progra-

mu Minister Obrony Narodowej zasi´ga opinii odpo-
wiednio 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. W celu realizacji programu: 

1) mogà byç zawierane umowy wieloletnie, do któ-
rych nie stosuje si´ przepisu art. 29 ust. 6 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485,  Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251
i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 46, poz. 499) i art. 73 ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110,
poz. 1167 oraz z 2001 r. Nr 56, poz. 580),

2) nie stosuje si´ art. 18 ust. 4 ustawy o finansach pu-
blicznych, w zakresie koniecznoÊci uzgadniania
z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa
decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanych jed-
nostek bud˝etowych w przypadku, gdy mienie to
przekazywane jest mi´dzy jednostkami bud˝eto-
wymi Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Minister Obrony Narodowej, po up∏ywie ka˝de-
go roku realizacji programu, przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa informacj´
z realizacji decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowa-
nych jednostek bud˝etowych Ministerstwa Obrony Na-
rodowej.

4. Rada Ministrów sprawuje nadzór nad realizacjà
programu, sk∏adajàc Sejmowi corocznà informacj´
o realizacji programu ∏àcznie z projektem ustawy bu-
d˝etowej albo projektem ustawy o prowizorium bud˝e-
towym.

Art. 6. 1. èród∏ami finansowania programu sà:

1) bud˝et paƒstwa, 

2) Êrodek specjalny, o którym mowa w art. 11,

3) przychody z prywatyzacji przemys∏owego poten-
cja∏u obronnego, o których mowa w art. 12.

2. èród∏ami finansowania programu mogà byç
równie˝:

1) darowizny,

2) zapisy i spadki.

Art. 7. 1. Z bud˝etu paƒstwa przeznacza si´ corocz-
nie na realizacj´ programu — w latach 2002—2006 —
wydatki bud˝etowe w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 1,95%
Produktu Krajowego Brutto. WielkoÊç wydatków bu-
d˝etowych nie mo˝e byç jednak mniejsza ni˝ 
16,1 mld z∏ w 2002 r., 17 mld z∏ w 2003 r., 17,9 mld z∏
w 2004 r., 19 mld z∏ w 2005 r. i 20,2 mld z∏ w 2006 r.

2. Wydatki bud˝etowe, o których mowa w ust. 1,
w ka˝dym roku realizacji programu ustala si´
z uwzgl´dnieniem prognozowanych Êredniorocz-
nych wskaêników cen towarów i us∏ug konsumpcyj-
nych.
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3. Udzia∏ wydatków majàtkowych w wielkoÊciach,
o których mowa w ust. 1, wyniesie co najmniej 19%
w 2003 r. i co najmniej 23% w 2006 r.

4. Kryteria okreÊlone w ust. 1—3 sà uwzgl´dniane
przez Rad´ Ministrów w projektach ustaw bud˝eto-
wych albo projektach ustaw o prowizorium bud˝eto-
wym.

5. Wydatki bud˝etowe, o których mowa w ust. 1, nie
obejmujà wydatków na sfinansowanie wyposa˝enia
Si∏ Zbrojnych w samoloty wielozadaniowe, realizowa-
nych na podstawie odr´bnych przepisów.

6. Ârodki nieuwzgl´dnione w bud˝ecie, a niezb´d-
ne dla wykonania zadaƒ poza granicami Rzeczypospo-
litej Polskiej przez jednostki organizacyjne Si∏ Zbroj-
nych powinny pochodziç z rezerw celowych lub rezer-
wy ogólnej Rady Ministrów.

Art. 8. Agencja Mienia Wojskowego przekazuje co-
rocznie — w latach 2002—2006 — na finansowanie
programu co najmniej 93% uzyskanego dochodu. 

Art. 9. 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. Minister Obro-
ny Narodowej mo˝e przekazaç Agencji Mienia Wojsko-
wego do prowadzenia dalszej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, 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 któ-
rej 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 podporzàdkowa-
nych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Na-
rodowej w likwidowanych garnizonach, przekazane
Agencji Mienia Wojskowego do zagospodarowania,
mo˝e byç w pierwszej kolejnoÊci udost´pniane, w try-
bie przetargu ograniczonego, przedsi´biorcom, któ-
rych 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 pracow-
nicy zatrudnieni w tych jednostkach, z którymi stosu-
nek pracy zosta∏ rozwiàzany po dniu 31 grudnia
2000 r.

Art. 11. 1. Tworzy si´ Êrodek specjalny Ministra
Obrony Narodowej na realizacj´ celów okreÊlonych
w programie.

2.  Ârodek, o którym mowa w ust. 1, stanowià do-
chody:

1) z wp∏ywów za udost´pnianie poligonów na rzecz
wojsk obcych, w cz´Êci nieprzeznaczonej na
zmniejszenie poniesionych wydatków bud˝eto-
wych,

2) z wp∏ywów za specjalistyczne us∏ugi wojskowe wy-
konywane w czasie realizacji zadaƒ szkolenio-
wych,

3) okreÊlone w art. 8.

Art. 12. Na finansowanie programu, niezale˝nie od
wysokoÊci okreÊlonych w art. 7 ust. 1, przeznacza si´
w latach 2002—2006 co najmniej 35% ca∏oÊci kwoty,
o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 paêdzier-
nika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏o-
wego potencja∏u obronnego i modernizacji technicznej
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83,
poz. 932 i z 2000 r. Nr 119, poz. 1250). 

Art. 13. Do dnia 31 grudnia 2006 r. nie stosuje si´
przepisu art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U.
z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678,
Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz
z 1999 r. Nr 1, poz. 7) w stosunku do oficerów zawodo-
wych, którzy nie nabyli uprawnieƒ do zaopatrzenia
emerytalnego z tytu∏u wys∏ugi lat w wysokoÊci 75%
podstawy wymiaru emerytury wojskowej, z zastrze˝e-
niem, ˝e wyznaczenie tych oficerów na ni˝sze stanowi-
sko s∏u˝bowe mo˝e dotyczyç wy∏àcznie stanowisk, któ-
rych stopieƒ etatowy nie jest ni˝szy od posiadanego
przez oficera stopnia wojskowego.

Art. 14. 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. okres wypo-
wiedzenia stosunku s∏u˝bowego zawodowej s∏u˝by
wojskowej dokonanego przez w∏aÊciwy organ wojsko-
wy, okreÊlony w przepisach ustawy o s∏u˝bie wojsko-
wej ˝o∏nierzy zawodowych, mo˝e byç, na wniosek ˝o∏-
nierza, skrócony, nie wi´cej jednak ni˝ do jednego mie-
siàca.

2. Z tytu∏u skrócenia okresu wypowiedzenia, o któ-
rym mowa w ust. 1, ˝o∏nierzom zwalnianym z zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej przys∏uguje jednorazowe od-
szkodowanie w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa-
˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze
sta∏ym, nale˝nego na ostatnio zajmowanym stanowi-
sku s∏u˝bowym, za ka˝dy miesiàc skrócenia okresu wy-
powiedzenia.

3. Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa
w ust. 2, wyp∏aca organ wojskowy w∏aÊciwy do wyp∏a-
ty nale˝noÊci pieni´˝nych w zwiàzku ze zwolnieniem
z zawodowej s∏u˝by wojskowej, na zasadach okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach dla celów wyp∏aty upo-
sa˝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 zwal-
nianym z zawodowej s∏u˝by wojskowej.

5. Terminem wyp∏aty jednorazowego odszkodowa-
nia, o którym mowa w ust. 2, i innych nale˝noÊci pie-
ni´˝nych, o których mowa w ust. 4, jest ostatni dzieƒ
skróconego okresu wypowiedzenia.

6. Dla celów emerytalnych dniem zwolnienia z za-
wodowej s∏u˝by wojskowej jest ostatni dzieƒ okresu,
za który wyp∏acone zosta∏o jednorazowe odszkodowa-
nie, o którym mowa w ust. 2. Okres ten traktowany jest
jako równorz´dny ze s∏u˝bà wojskowà.
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7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ równie˝ do ˝o∏nie-
rzy zawodowych, którym organ wojskowy wypowie-
dzia∏ 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. 

Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 11, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owego potencja∏u obronnego 
i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r.
o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owego poten-
cja∏u obronnego i modernizacji technicznej Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932
i z 2000 r. Nr 119, poz. 1250) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „obronnoÊci
paƒstwa” dodaje si´ wyrazy „oraz  spó∏ek od nich
zale˝nych”;

2) skreÊla si´ art. 3;

3) w art. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) spó∏kach zale˝nych — rozumie si´ przez to

spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub
spó∏ki akcyjne, wykonujàce dzia∏alnoÊç gospo-
darczà polegajàcà na produkcji lub Êwiadcze-
niu us∏ug w zakresie uzbrojenia lub sprz´tu
wojskowego, w których spó∏ki przemys∏owego
potencja∏u obronnego, Skarb Paƒstwa oraz
Agencja Rozwoju Przemys∏u posiadajà ∏àcznie
wi´cej ni˝ po∏ow´ ogólnej liczby udzia∏ów lub
akcji,”;

4) w art. 5 w pkt 3:
a) wyrazy „do 31 grudnia 2002 r.” zast´puje si´ wy-

razami „do 31 grudnia 2005 r.”,
b) po wyrazach „i remontowych” dodaje si´ wyra-

zy „ , w tym na realizacj´ zadaƒ, o których mowa
w pkt 1 lit. a),”;

5) w art. 9 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e
tworzyç spó∏ki dominujàce w stosunku do spó-
∏ek przemys∏owego potencja∏u obronnego.”;

6) w art. 10 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — z tytu-
∏u nale˝nych sk∏adek oraz odsetek za zw∏ok´,”

b) w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowa-

nych Âwiadczeƒ Pracowniczych — z tytu∏u
nale˝nych sk∏adek oraz odsetek za zw∏ok´.”;

7) w art. 11:
a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym wyrazy „art. 10

ust. 1” zast´puje si´ wyrazami „art. 10 ust. 1
pkt 1 i 3—5”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zobowiàzania, o których mowa w art. 10

ust. 1 pkt 2, po spe∏nieniu warunków okre-
Êlonych w art. 15 ust. 2, podlegajà umorze-
niu za okres do dnia 31 grudnia 1998 r. —
w ca∏oÊci.”;

8) w art. 15 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „terminowego re-
gulowania” zast´puje si´ wyrazami „regulowania,
w uzgodnionych z wierzycielami terminach,”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 8 czerwca 2001 r.

o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Art. 1. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38,

poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554


