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USTAWA
z dnia 2 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

Art. 1.
W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 (Dz.U.
Nr 76, poz. 804, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
„o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. 1. Ustawa określa kierunki przebudowy i modernizacji technicznej

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami
Zbrojnymi”, oraz źródła i wydatki na finansowanie Sił Zbrojnych.

2. Celem ustawy jest zapewnienie warunków do stopniowego osią-
gania przez Siły Zbrojne pełnej interoperacyjności w ramach Or-
ganizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz standardów pozo-
stałych państw członków tej organizacji w zakresie uzbrojenia,
wyposażenia, mobilności i możliwości prowadzenia działań woj-
skowych w każdych warunkach, z tym że do dnia 31 grudnia
2008 r. powyższy cel osiągnie co najmniej 1/3 Sił Zbrojnych.”;

3) w art. 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:

„2. Rada Ministrów uwzględniając potrzeby obronne Rzeczypospolitej Polskiej
co 2 lata określa szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji Sił
Zbrojnych na kolejny 6 letni okres planistyczny, stosownie do zasad plano-
wania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na podsta-
wie:

1) głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do
obrony państwa określanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

2) zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej przyjętych w ramach planowania
obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.”;

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.

Opracowano na pod-
stawie Dz.U. z 2004 r.
Nr 107, poz. 1136.
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4) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. Liczebność Sił Zbrojnych wynosi nie więcej niż sto pięćdziesiąt

tysięcy stanowisk etatowych żołnierzy.
2. W ramach liczby stanowisk, o których mowa w ust. 1, nie mniej

niż 1/2 stanowisk przeznacza się dla żołnierzy zawodowych, z
czego nie więcej niż 1/3 dla oficerów.”;

5) w art. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, na podstawie kierun-

ków przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych, o których mowa w art. 2,
wprowadza na kolejny okres planistyczny program rozwoju Sił Zbrojnych,
stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północ-
noatlantyckiego.”;

6) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Ministrów sprawuje nadzór nad realizacją programu, składając Sej-

mowi w okresach dwuletnich stosowną informację o wykonaniu programu,
razem z kierunkami przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych na kolejny
okres planistyczny, o których mowa w art. 2 ust. 2.”;

7) w art. 7 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza

się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 1,95%
Produktu Krajowego Brutto z roku poprzedniego.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują wydatki budżetowe w części
budżetu państwa „obrona narodowa” oraz wydatki budżetowe w dziale
„obrona narodowa” w innych częściach budżetu państwa.

3. Udział wydatków majątkowych w wielkościach, o których mowa w ust. 1,
wyniesie co najmniej 16,2% w 2004 r. , a w kolejnych latach będzie wzra-
stał aż do osiągnięcia co najmniej 20% w 2006 r. i latach następnych.”;

8) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. Na finansowanie programu, niezależnie od wysokości określonych

w art. 7 ust. 1, przeznacza się co najmniej 35% całości kwoty, o
której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o
wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.2).”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.


