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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.
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