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Poz. 2053 i 2054
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.”,

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 racjonalnoÊci i terminowoÊci wykorzystania
Êrodków finansowych przeznaczonych
na wsparcie.”;

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

5) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„1a. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy 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.”,

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

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

„2. W odniesieniu do spó∏ek powsta∏ych w wyniku komercjalizacji przedsi´biorstw paƒstwowych, 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 Obrony Narodowej.”,

2) unowoczeÊnienie zaplecza remontowego Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez restrukturyzacj´ podmiotów,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.”;
6) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

d) uchyla si´ ust. 4—6;

„1. Ustawa bud˝etowa corocznie okreÊla przewidywanà 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

8) w art. 16 uchyla si´ pkt 3.
Art. 2. Post´powania wszcz´te na podstawie przepisów 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

2054
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. emerytur i rent przys∏ugujàcych na podstawie:

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

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));

3) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa 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)).

2) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich ro———————
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.
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Art. 2. 1. Waloryzacj´ emerytur i rent przeprowadza
si´ od dnia 1 marca 2003 r. przy zastosowaniu wskaênika waloryzacji wynoszàcego 103,7%.
2. Waloryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegajà
emerytury i renty przyznane przed dniem 1 marca
2003 r.

Poz. 2054 i 2055

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) w art. 90
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

Art. 3. W 2003 r. w zakresie uregulowanym w art. 1
i 2 nie stosuje si´ przepisów ustawy okreÊlonej w art. 1
w pkt 1:

„1. Je˝eli wskaênik realnej przeci´tnej emerytury
i renty brutto w poprzednim roku jest ni˝szy od
przyj´tego na ten rok kalendarzowy, podwy˝sza
si´ wskaênik waloryzacji ustalony dla najbli˝szego terminu waloryzacji w bie˝àcym roku.

1) art. 88 ust. 2 i art. 89 oraz
2) art. 93 — w zakresie ustawy bud˝etowej na rok
2003.
Art. 4. Wskaênik realny przeci´tnej emerytury i renty brutto z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
w 2003 r. wynosi co najmniej 100,2% w odniesieniu do
Êredniorocznego wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em.
Art. 5. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215,

2. Podwy˝szony wskaênik waloryzacji, o którym
mowa w ust. 1, otrzymuje si´ przez pomno˝enie wskaênika waloryzacji okreÊlonego dla podwy˝ki Êwiadczeƒ w bie˝àcym roku i wskaênika
weryfikacyjnego.”;
2) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „zgodnie z ustawà bud˝etowà”.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2055
USTAWA
z dnia 5 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa, ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych oraz niektórych innych ustaw.1)
Art. 1. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´biorstwach paƒstwowych,
ustaw´ z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa˝ne orzeczeƒ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ego bytu Paƒstwa Polskiego, ustaw´ z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, ustaw´ z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, ustaw´ z dnia
20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, ustaw´ z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia
30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami
mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, ustaw´ z dnia
8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje
Paƒstwowe” oraz ustaw´ z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów
administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.

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) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 1 dodaje si´ art. 1a i 1b w brzmieniu:
„Art. 1a. Ilekroç w ustawie jest mowa o paƒstwowej osobie prawnej — nale˝y przez to rozumieç innà ni˝ Skarb Paƒstwa jednostk´
organizacyjnà, posiadajàcà osobowoÊç
prawnà, której mienie jest w ca∏oÊci mieniem paƒstwowym.
Art. 1b. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do innych, ni˝ okreÊlone w art. 1a, podmiotów
i nale˝àcego do nich mienia — w czasie
trwania przew∏aszczenia tego mienia albo
akcji lub udzia∏ów tych podmiotów — na
zabezpieczenie roszczeƒ przys∏ugujàcych
Skarbowi Paƒstwa reprezentowanemu
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, z tytu∏u udzielonych
por´czeƒ lub gwarancji.”;
2) w art. 2 w pkt 6 wyrazy „prawa handlowego” zast´puje si´ wyrazem „handlowej”;

