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USTAWA

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

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

Art. 1. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebu-
dowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001—2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z póên. zm.1))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o przebudowie i modernizacji technicznej oraz fi-
nansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej”;

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.

Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.



2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustawa okreÊla kierunki przebudowy
i modernizacji technicznej Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, zwa-
nych dalej „Si∏ami Zbrojnymi”, oraz
êród∏a i wydatki na finansowanie Si∏
Zbrojnych.

2. Celem ustawy jest zapewnienie warun-
ków do stopniowego osiàgania przez
Si∏y Zbrojne pe∏nej interoperacyjnoÊci
w ramach Organizacji Traktatu Pó∏noc-
noatlantyckiego oraz standardów pozo-
sta∏ych paƒstw cz∏onków tej organizacji
w zakresie uzbrojenia, wyposa˝enia,
mobilnoÊci i mo˝liwoÊci prowadzenia
dzia∏aƒ wojskowych w ka˝dych warun-
kach, z tym ˝e do dnia 31 grudnia
2008 r. powy˝szy cel osiàgnie co naj-
mniej 1/3 Si∏ Zbrojnych.”;

3) w art. 2 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Rada Ministrów uwzgl´dniajàc potrzeby
obronne Rzeczypospolitej Polskiej co 2 lata
okreÊla szczegó∏owe kierunki przebudowy
i modernizacji Si∏ Zbrojnych na kolejny 6-letni
okres planistyczny, stosownie do zasad plano-
wania obronnego w Organizacji Traktatu Pó∏-
nocnoatlantyckiego na podstawie:

1) g∏ównych kierunków rozwoju Si∏ Zbrojnych
oraz ich przygotowaƒ do obrony paƒstwa
okreÊlanych przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

2) zobowiàzaƒ Rzeczypospolitej Polskiej przy-
j´tych w ramach planowania obronnego
w Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyc-
kiego.”;

4) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. LiczebnoÊç Si∏ Zbrojnych wynosi nie
wi´cej ni˝ sto pi´çdziesiàt tysi´cy sta-
nowisk etatowych ˝o∏nierzy.

2. W ramach liczby stanowisk, o których
mowa w ust. 1, nie mniej ni˝ 1/2 stano-
wisk przeznacza si´ dla ˝o∏nierzy zawo-
dowych, z czego nie wi´cej ni˝ 1/3 dla
oficerów.”;

5) w art. 4 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarzà-
dzenia, na podstawie kierunków przebudowy
i modernizacji Si∏ Zbrojnych, o których mowa

w art. 2, wprowadza na kolejny okres plani-
styczny program rozwoju Si∏ Zbrojnych, sto-
sownie do zasad planowania obronnego
w Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckie-
go.”;

6) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Ministrów sprawuje nadzór nad realiza-
cjà programu, sk∏adajàc Sejmowi w okresach
dwuletnich stosownà informacj´ o wykona-
niu programu, razem z kierunkami przebudo-
wy i modernizacji Si∏ Zbrojnych na kolejny
okres planistyczny, o których mowa w art. 2
ust. 2.”;

7) w art. 7 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej przeznacza si´ corocznie
wydatki z bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci nie
ni˝szej ni˝ 1,95 % Produktu Krajowego Brutto
z roku poprzedniego.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmujà
wydatki bud˝etowe w cz´Êci bud˝etu paƒstwa
„obrona narodowa” oraz wydatki bud˝etowe
w dziale „obrona narodowa” w innych cz´-
Êciach bud˝etu paƒstwa.

3. Udzia∏ wydatków majàtkowych w wielko-
Êciach, o których mowa w ust. 1, wyniesie co
najmniej 16,2 % w 2004 r., a w kolejnych la-
tach b´dzie wzrasta∏ a˝ do osiàgni´cia co naj-
mniej 20 % w 2006 r. i latach nast´pnych.”;

8) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Na finansowanie programu, niezale˝nie
od wysokoÊci okreÊlonych w art. 7 ust. 1,
przeznacza si´ co najmniej 35 % ca∏oÊci
kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 usta-
wy z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o wspie-
raniu restrukturyzacji przemys∏owego
potencja∏u obronnego i modernizacji
technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z póên.
zm.2)).”.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805
i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177.


