
Art. 99. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie ustawy, o której mowa w art. 73 w zakresie dodat-
ku funkcyjnego dla Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝-
szego, Prezesa Naczelnego Sàdu Administracyjnego,
Prezesa Sàdu Najwy˝szego i Wiceprezesa Naczelnego
Sàdu Administracyjnego, i ustawy, o której mowa
w art. 100, zachowujà moc do czasu wydania przepi-
sów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2003 r., o ile nie
sà sprzeczne z niniejszà ustawà.

Art. 100. Traci moc ustawa z dnia 20 wrzeÊnia
1984 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 924, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387).

Art. 101. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r., z tym ˝e przepisy art. 42 § 2, art. 70 § 1
i art. 93 w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 42 § 1, stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2004 r.
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USTAWA

z dnia 23 listopada 2002 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,
z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 805
i Nr 100, poz. 1080) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Ustaw´ stosuje si´ do:

1) spó∏ek z ograniczonà odpowiedzialno-
Êcià lub spó∏ek akcyjnych prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç gospodarczà na po-
trzeby bezpieczeƒstwa i obronnoÊci
paƒstwa,

2) przedsi´biorstw paƒstwowych, dla
których organem za∏o˝ycielskim jest
Minister Obrony Narodowej, oraz
spó∏ek powsta∏ych w wyniku komer-
cjalizacji tych przedsi´biorstw,

3) jednostek badawczo-rozwojowych pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç na potrzeby
bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa,

4) spó∏ek realizujàcych obrót z zagranicà
towarami, technologiami i us∏ugami
o znaczeniu strategicznym dla bezpie-
czeƒstwa paƒstwa oraz dla utrzymania
mi´dzynarodowego pokoju i bezpie-
czeƒstwa w rozumieniu ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. o obrocie z zagra-
nicà towarami, technologiami i us∏u-
gami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla
utrzymania mi´dzynarodowego poko-
ju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 119,
poz. 1250, z 2001 r. Nr 154, poz. 1789

oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676 i Nr 89, poz. 804).

2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, uwzgl´dniajàc przyj´te kierunki prze-
kszta∏ceƒ strukturalnych przemys∏owego
potencja∏u obronnego, okreÊli:

1) wykaz spó∏ek oraz przedsi´biorstw
paƒstwowych i jednostek badaw-
czo-rozwojowych, o których mowa
w ust. 1,

2) wykaz spó∏ek, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 4, w odniesieniu do których
kompetencje ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa, okreÊlone
w art. 2 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wy-
konywania uprawnieƒ przys∏ugujà-
cych Skarbowi Paƒstwa (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. 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 „ustawà
o zasadach wykonywania uprawnieƒ
przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa”,
wykonuje minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki.”;

2) w art. 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spó∏kach przemys∏owego potencja∏u obron-
nego — rozumie si´ przez to spó∏ki z ograni-
czonà odpowiedzialnoÊcià lub spó∏ki akcyjne
prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà na po-
trzeby bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒ-
stwa, o których mowa  w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4,
oraz spó∏ki powsta∏e w wyniku komercjaliza-



cji przedsi´biorstw paƒstwowych, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2,”,

b) pkt 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„7) koncentracji — rozumie si´ przez to przenie-
sienie dzia∏alnoÊci produkcyjnej lub us∏ugo-
wej podmiotów, o których mowa w art. 2
ust. 1 — do  jednego przedsi´biorcy,

8) konwersji — rozumie si´ przez to zmian´
przedmiotu dzia∏alnoÊci gospodarczej na
dzia∏anie niezwiàzane z produkcjà lub Êwiad-
czeniem us∏ug w zakresie uzbrojenia lub
sprz´tu wojskowego,”,

c) dodaje si´ pkt 9—11 w brzmieniu:

„9) wdro˝eniu do produkcji nowoczesnego
uzbrojenia lub sprz´tu wojskowego — rozu-
mie si´ przez to prace zwiàzane z uruchomie-
niem produkcji nowych wyrobów lub mo-
dernizacji uzbrojenia lub sprz´tu wojskowe-
go b´dàcego na wyposa˝eniu wojsk, zasto-
sowaniem nowych metod wytwarzania lub
us∏ug materialnych, w tym: sporzàdzenie do-
kumentacji technicznej, wykonanie oprzy-
rzàdowania i instalacji produkcyjnej, wyko-
nanie niezb´dnych robót budowlano-mon-
ta˝owych, wykonanie serii informacyjnej no-
wego wyrobu oraz zakup i monta˝ maszyn
lub urzàdzeƒ zwiàzanych z wdro˝eniem,

10) wspieraniu restrukturyzacji zatrudnienia —
rozumie si´ przez to przeznaczanie Êrodków
na odprawy pieni´˝ne przys∏ugujàce na pod-
stawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.
o szczególnych zasadach rozwiàzywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
dotyczàcych zak∏adu pracy (Dz. U. z 2002 r.
Nr 112, poz. 980, Nr 135, poz. 1146 i Nr 200,
poz. 1679) lub jednorazowe odprawy pie-
ni´˝ne w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´
lub rent´ inwalidzkà,

11) pozyskiwaniu majàtku niezb´dnego do za-
pewnienia produkcji uzbrojenia lub sprz´tu
wojskowego — rozumie si´ przez to zakup
lub przyj´cie do odp∏atnego korzystania zor-
ganizowanych cz´Êci przedsi´biorstw w ro-
zumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego lub
maszyn, urzàdzeƒ, nieruchomoÊci niezb´d-
nych do prowadzenia produkcji lub moder-
nizacji uzbrojenia lub sprz´tu wojskowego.”;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) przeznaczaniu cz´Êci przychodów z pry-
watyzacji spó∏ek przemys∏owego poten-
cja∏u obronnego na:

a) konwersj´ lub koncentracj´ produkcji
w ramach programów naprawczych
lub restrukturyzacyjnych,

b) dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà,

c) promocj´ eksportu wytworzonego
w Rzeczypospolitej Polskiej uzbroje-
nia lub sprz´tu wojskowego,

d) finansowanie, za poÊrednictwem
Banku Gospodarstwa Krajowego, do-
p∏at w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
50% kwot stanowiàcych oprocento-
wanie udzielonych kredytów inwesty-
cyjnych lub oprocentowanie udzielo-
nych kredytów pomostowych na uru-
chomienie programów restrukturyza-
cyjnych przewidzianych przepisami
niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji
niektórych nale˝noÊci publicznopraw-
nych od przedsi´biorców (Dz. U.
Nr 155, poz. 1287),

e) wspieranie restrukturyzacji zatrudnie-
nia,

f) wdra˝anie do produkcji nowoczesnego
uzbrojenia lub sprz´tu wojskowego,

g) pozyskiwanie majàtku niezb´dnego
do zapewnienia produkcji uzbrojenia
lub sprz´tu wojskowego,

2) restrukturyzacji finansowej zobowiàzaƒ
po przeprowadzeniu post´powania,
o którym mowa w art. 10—15,

3) przeznaczaniu, w okresie do dnia
31 grudnia 2005 r., dotacji okreÊlonej
w rozporzàdzeniu wydanym na podsta-
wie art. 222 ust. 1 oraz art. 223 ust. 2
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczy-
pospolitej 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,
Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i
Nr 200, poz. 1679 i 1687), wyp∏aconej
przedsi´biorcom na dostosowanie mo-
cy produkcyjnych i remontowych do za-
daƒ okreÊlonych w programie mobiliza-
cji gospodarki, w tym na realizacj´ za-
daƒ, o których mowa w pkt 1 lit. a).”;

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

„Art. 5a. Wspieranie restrukturyzacji przemys∏o-
wego potencja∏u obronnego polega rów-
nie˝ na przeznaczeniu cz´Êci przychodów
z prywatyzacji spó∏ek przemys∏owego po-
tencja∏u obronnego na:

1) dokapitalizowanie Przedsi´biorstwa
Handlu Zagranicznego BUMAR Sp. z o.o.
lub Agencji Rozwoju Przemys∏u S.A.
w celu wykupienia, po cenie nie wy˝szej
ni˝ ich wartoÊç nominalna, od Funduszu
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych, w terminie do dnia 30 czerwca
2003 r., udzia∏ów i akcji spó∏ek przemy-
s∏owego potencja∏u obronnego,

2) zap∏at´ podatku od czynnoÊci cywilno-
prawnych, o których mowa w art. 1
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ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia
9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku od czynno-
Êci 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 i Nr 199, poz. 1672),
o ile czynnoÊci te wynikajà z przyj´tych
kierunków przekszta∏ceƒ strukturalnych
przemys∏owego potencja∏u obronnego,

3) pokrycie kosztów, o których mowa
w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia
1999 r. o niektórych umowach kompen-
sacyjnych zawieranych w zwiàzku
z umowami dostaw na potrzeby obron-
noÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa (Dz. U.
Nr 80, poz. 903, z 2000 r. Nr 119,
poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972 oraz
z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676
i Nr 81, poz. 733),

4) pokrycie kosztów przygotowania pro-
gramów restrukturyzacyjnych, o któ-
rych mowa w art. 5b ust. 3, w stosunku
do których minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki wyda∏ pozytywnà decyzj´,
o której mowa w art. 5b ust. 4.

Art. 5b. 1. Cz´Êç przychodów z prywatyzacji spó∏ek
przemys∏owego potencja∏u obronnego
przeznacza si´ na wsparcie finansowe
dzia∏aƒ, 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, z∏o˝ony ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw gospodarki, z zastrze˝eniem
ust. 10.

3. W przypadku gdy wsparcie dotyczy
czynnoÊci okreÊlonych w art. 5 pkt 1
lit. a) oraz lit. e)—g), do wniosku do∏àcza
si´ program restrukturyzacyjny, które-
go realizacja ma zapewniç trwa∏à po-
praw´ wyniku finansowego netto pod-
miotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

4. Podstawà udzielenia wsparcia jest de-
cyzja ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki, z zastrze˝eniem ust. 10,
wydana po zasi´gni´ciu opinii Prezesa
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów.

5. Warunki udzielenia wsparcia, o którym
mowa w ust. 3, okreÊla umowa zawar-
ta z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki, z zastrze˝eniem ust. 10.

6. Program restrukturyzacyjny powinien
zawieraç w szczególnoÊci:

1) analiz´ i ocen´ stanu ekonomiczno-
-finansowego podmiotu, ze wskaza-
niem mo˝liwoÊci dalszego jego roz-
woju,

2) okreÊlenie sposobów dzia∏ania, któ-
re zapewnià podmiotowi osiàgni´cie

trwa∏ej poprawy wyniku finansowe-
go, wraz ze wskazaniem êróde∏ finan-
sowania przedsi´wzi´ç restruktury-
zacyjnych,

3) opis zadaƒ wykonywanych przez
podmiot w ramach programu re-
strukturyzacyjnego wraz z harmono-
gramem ich realizacji,

4) prognoz´ efektów ekonomiczno-fi-
nansowych programu restrukturyza-
cyjnego podmiotu.

7. W umowie, o której mowa w ust. 5,
okreÊla si´ w szczególnoÊci:

1) przedmiot umowy,

2) okres obowiàzywania umowy,

3) wysokoÊç przyznanych Êrodków,

4) warunki cofni´cia lub czasowego
wstrzymania wyp∏aty przyznanych
Êrodków,

5) tryb i sposób rozliczania przyzna-
nych Êrodków.

8. WysokoÊç Êrodków finansowych prze-
znaczonych na wsparcie dzia∏aƒ, o któ-
rych mowa w art. 5 pkt 1 lit. a)—c) oraz
lit. e)—g), ustala si´ na podstawie
wniosku i programu restrukturyzacyj-
nego.

9. Ârodki finansowe przeznaczone na
wsparcie wyp∏aca si´ zaliczkowo i w ra-
tach.

10. W przypadku wykorzystania Êrodków
finansowych niezgodnie z przeznacze-
niem, wstrzymuje si´ przekazywanie
dalszych rat zaliczki, do czasu rozlicze-
nia si´ wnioskodawcy z otrzymanych
rat.

11. Ârodki wykorzystane niezgodnie z prze-
znaczeniem podlegajà zwrotowi do bu-
d˝etu paƒstwa.

12. Rozliczenie przyznanych Êrodków na-
st´puje w terminie do 30 dni od dnia za-
koƒczenia realizacji programu restruk-
turyzacyjnego.

13. W odniesieniu do przedsi´biorstw paƒ-
stwowych oraz spó∏ek powsta∏ych
w wyniku ich komercjalizacji, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, uprawnienia
ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki, o których mowa w ust. 2, 4 i 5,
wykonuje Minister Obrony Narodowej.

14. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki, w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy oraz ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli szcze-
gó∏owe warunki, tryb przyznawania,
ustalania wysokoÊci oraz rozliczania
Êrodków przeznaczonych na wspiera-
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nie dzia∏aƒ, o których mowa w art. 5
pkt 1 lit. a)—c) oraz lit. e)—g), a tak˝e
wzór wniosku o udzielenie wsparcia,
majàc na uwadze zapewnienie racjo-
nalnoÊci i terminowoÊci wykorzystania
Êrodków finansowych przeznaczonych
na wsparcie.”;

5) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Wspieranie procesu modernizacji technicz-
nej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
polega na przeznaczaniu pozosta∏ej cz´Êci
przychodów z prywatyzacji spó∏ek przemy-
s∏owego potencja∏u obronnego na:

1) zakupy nowoczesnego uzbrojenia lub
sprz´tu wojskowego produkowanego
w spó∏kach przemys∏owego potencja∏u
obronnego,

2) unowoczeÊnienie zaplecza remontowe-
go Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez restrukturyzacj´ podmiotów,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.”;

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

„1. Ustawa bud˝etowa corocznie okreÊla przewi-
dywanà kwot´ przychodów z prywatyzacji
spó∏ek przemys∏owego potencja∏u obronnego
z przeznaczeniem na dzia∏ania, o których mowa
w art. 5, 5a i 7.”;

7) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W odniesieniu do spó∏ek przemys∏owego
potencja∏u obronnego wyszczególnionych
w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 2

pkt 2, kompetencje ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa, okreÊlone w art. 2
pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o zasadach
wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych
Skarbowi Paƒstwa, wykonuje, do dnia 31
grudnia 2003 r., minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki, z zastrze˝eniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie doty-
czy spó∏ek, 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 spó∏ek powsta∏ych w wy-
niku komercjalizacji przedsi´biorstw paƒ-
stwowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 2, kompetencje ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa, okreÊlone w art. 2
pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o zasadach
wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych
Skarbowi Paƒstwa, wykonuje Minister Obro-
ny Narodowej.”,

d) uchyla si´ ust. 4—6;

8) w art. 16 uchyla si´ pkt 3.

Art. 2. Post´powania wszcz´te na podstawie prze-
pisów ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi si´ na
zasadach obowiàzujàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

Art. 3. 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 5 grudnia 2002 r.

o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

Art. 1. Ustawa okreÊla waloryzacj´ w 2003 r. eme-
rytur i rent przys∏ugujàcych na podstawie:

1) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên. zm.1));

2) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich ro-

dzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74,
poz. 676);

3) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra-
˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. Nr 53, poz. 214, z póên. zm.2)).———————

1) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106,
poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19,
poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968,
Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.

———————
2) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 4,

poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313,
z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676.


