
Art. 1. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. o nie-
których umowach kompensacyjnych zawieranych
w zwiàzku z umowami dostaw na potrzeby obronno-
Êci i bezpieczeƒstwa paƒstwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady zawierania oraz
prawa i obowiàzki stron umowy kom-
pensacyjnej, zwanej dalej „umowà off-
setowà”, w zwiàzku z zawarciem umo-
wy dostawy na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej uzbrojenia lub sprz´tu
wojskowego na potrzeby obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa, wypro-
dukowanego lub wytworzonego poza
jej terytorium, do którego stosuje si´
art. 296 Traktatu ustanawiajàcego
Wspólnot´ Europejskà.

2. Minister Obrony Narodowej w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki i ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz uzbro-
jenia i sprz´tu wojskowego, którego za-
kup jest obj´ty obowiàzkiem zawarcia
umowy offsetowej. Wykaz powinien
obejmowaç Êrodki walki, sprz´t tech-
niczny, wyposa˝enie i Êrodki materia∏o-
we, cz´Êci zamienne, materia∏y eksplo-
atacyjne oraz oprogramowanie i syste-
my, które ze wzgl´du na swoje wymaga-
nia lub w∏aÊciwoÊci techniczno-kon-
strukcyjne oraz sposób zaprojektowania
lub wykonania sà przeznaczone wy∏àcz-
nie do celów wojskowych. Wykaz powi-
nien obejmowaç równie˝ wyroby i tech-
nologie, je˝eli zosta∏y zmodyfikowane
do celów wy∏àcznie wojskowych.

Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje si´ do umów dosta-
wy, których wartoÊç nie przekracza,
w stosunku do jednego zagranicznego
dostawcy w okresie trzech kolejnych 
lat, równowartoÊci w walucie polskiej
5 000 000 euro.

1a. W przypadku gdy wartoÊç umowy do-
stawy jest wyra˝ona w innej walucie
ni˝ euro, jej równowartoÊç w euro
ustala si´ przy zastosowaniu Êrednie-

go kursu euro oraz Êredniego kursu tej
waluty ustalonego przez Narodowy
Bank Polski w dniu roboczym poprze-
dzajàcym dzieƒ wyboru oferty w po-
st´powaniu o udzielenie zamówienia
na dostaw´.

1b. Niedopuszczalne jest dzielenie na cz´-
Êci zamówienia na dostaw´, zani˝anie
jego wartoÊci oraz opóênianie terminu
zawarcia umowy dostawy w celu unik-
ni´cia stosowania przepisów ustawy.

1c. Umowy dostawy zawierane przez pod-
mioty dominujàce lub zale˝ne w sto-
sunku do zagranicznego dostawcy
uwa˝a si´ za zawierane przez tego do-
stawc´.

2. Ustawy nie stosuje si´ do umów:

1) w wykonaniu których przeniesienie
w∏asnoÊci uzbrojenia lub sprz´tu
wojskowego nastàpi∏o w wyniku
czynnoÊci skutkujàcych nieodp∏at-
nym przysporzeniem, w szczególno-
Êci w drodze darowizny lub przy wy-
korzystaniu bezzwrotnego Êwiadcze-
nia pieni´˝nego, 

2) dostawy cz´Êci zamiennych i mate-
ria∏ów eksploatacyjnych do uzbroje-
nia i sprz´tu wojskowego nabytego
przed dniem 1 lipca 2006 r.,

3) remontów uzbrojenia i sprz´tu woj-
skowego nabytego przed dniem 1 lip-
ca 2006 r.,

4) dostawy uzbrojenia, sprz´tu wojsko-
wego, cz´Êci zamiennych i materia-
∏ów eksploatacyjnych niezb´dnych
dla zapewnienia w∏aÊciwego funkcjo-
nowania i wyposa˝enia Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej kierowa-
nych w trybie pilnym do dzia∏aƒ poza
granicami paƒstwa, z zastrze˝eniem
zatwierdzenia przez Rad´ Ministrów
wniosku sk∏adanego w tym zakresie
przez zamawiajàcego,

5) finansowanych z po˝yczek zaciàgni´-
tych przez Rzàd Rzeczypospolitej Pol-
skiej przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o niektórych umo-
wach kompensacyjnych zawieranych
w zwiàzku z umowami dostaw na po-
trzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
paƒstwa (Dz. U. Nr 81, poz. 733).”;
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U S TAWA

z dnia 8 grudnia 2006 r.

o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w zwiàzku z umowami dostaw 
na potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa 

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972,
z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 238, poz. 2390).



2) w art. 3:

a) pkt 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2) zobowiàzaniu offsetowym — rozumie si´
przez to zobowiàzanie bezpoÊrednie lub po-
Êrednie zagranicznego dostawcy do zakupu
od Skarbu Paƒstwa udzia∏ów lub akcji, a tak-
˝e do wniesienia wk∏adów do spó∏ki z ogra-
niczonà odpowiedzialnoÊcià bàdê spó∏ki ak-
cyjnej, do przekazania technologii lub do za-
warcia i zrealizowania umowy sprzeda˝y,
dostawy, licencji, know-how lub innej umo-
wy o przeniesienie prawa lub Êwiadczenie
us∏ug, zawartej mi´dzy offsetodawcà a off-
setobiorcà,

3) zagranicznym dostawcy — rozumie si´
przez to stron´ umowy dostawy lub inny
podmiot, który wykonuje umow´ offsetowà
za stron´ umowy dostawy, w tym konsor-
cjum, rzàd innego paƒstwa, agendy rzàdo-
we, wykonujàce, na podstawie umowy, do-
stawy uzbrojenia lub sprz´tu wojskowego
na potrzeby obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa
paƒstwa, jak równie˝ podmiot, który ubiega
si´ o udzielenie zamówienia i z∏o˝y∏ ofert´
offsetowà,

4) offsetobiorcy — rozumie si´ przez to przed-
si´biorc´ z miejscem zamieszkania albo sie-
dzibà na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej wykonujàcego zobowiàzanie offseto-
we wynikajàce z umowy offsetowej, a tak˝e
polskà uczelni´, jednostk´ badawczo-roz-
wojowà oraz jednostk´ bud˝etowà, która
wykonuje zadania zwiàzane z eksploatacjà
uzbrojenia lub sprz´tu wojskowego b´dàce-
go przedmiotem dostawy,”, 

b) uchyla si´ pkt 5,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) umowie dostawy — rozumie si´ przez to
umow´ sprzeda˝y, dostawy, licencji, know-
-how, a tak˝e inne umowy o przeniesienie
prawa lub Êwiadczenie us∏ug, których
przedmiotem jest uzbrojenie lub sprz´t woj-
skowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2, wy-
produkowany lub wytworzony poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,”,

d) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) dostawie — rozumie si´ przez to realizacj´

umowy dostawy, o której mowa w pkt 6,”,

e) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zobowiàzaniu offsetowym bezpoÊrednim —
rozumie si´ przez to zobowiàzanie offseto-
we, w którym offsetobiorcà jest podmiot
prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie obj´tym
koncesjà wydanà na podstawie ustawy
z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materia∏ami wybucho-
wymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami
i technologià o przeznaczeniu wojskowym

lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679,
z póên. zm. 2)),”,

f) po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a) wartoÊci zobowiàzania offsetowego — ro-
zumie si´ przez to wartoÊç stanowiàcà ilo-
czyn wartoÊci nominalnej zobowiàzania
offsetowego oraz w∏aÊciwego mno˝nika
offsetowego,”,

g) uchyla si´ pkt 12 i 13,

h) dodaje si´ pkt 14—18 w brzmieniu:
„14) zamawiajàcym — rozumie si´ przez to

podmioty zamawiajàce uzbrojenie, sprz´t
wojskowy lub us∏ugi na potrzeby obronno-
Êci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa, w szcze-
gólnoÊci komórki organizacyjne Minister-
stwa Obrony Narodowej lub komórki orga-
nizacyjne Ministerstwa Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji oraz jednostki organi-
zacyjne podleg∏e lub nadzorowane przez
Ministra Obrony Narodowej lub organy
oraz jednostki organizacyjne podleg∏e lub
nadzorowane przez ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych, 

15) offsetodawcy — rozumie si´ przez to za-
granicznego dostawc´ lub podmioty przez
niego wskazane do realizacji zobowiàzaƒ
offsetowych, za które zagraniczny dostaw-
ca ponosi odpowiedzialnoÊç zgodnie
z art. 19c, 

16) podmiocie dominujàcym — rozumie si´
przez to podmiot w sytuacji, gdy: 

a) posiada bezpoÊrednio lub poÊrednio
przez inne podmioty wi´kszoÊç g∏osów
w organach innego podmiotu, tak˝e na
podstawie porozumieƒ z innymi osoba-
mi, lub

b) jest uprawniony do powo∏ywania lub
odwo∏ywania wi´kszoÊci cz∏onków or-
ganów zarzàdzajàcych innego podmio-
tu, lub 

c) wi´cej ni˝ po∏owa cz∏onków zarzàdu
drugiego podmiotu jest jednoczeÊnie
cz∏onkami zarzàdu, prokurentami lub
osobami pe∏niàcymi funkcje kierowni-
cze pierwszego podmiotu bàdê innego
podmiotu pozostajàcego z tym pierw-
szym w stosunku zale˝noÊci,

17) podmiocie zale˝nym — rozumie si´ przez
to podmiot, w stosunku do którego inny
podmiot jest podmiotem dominujàcym,
przy czym wszystkie podmioty zale˝ne od
tego podmiotu zale˝nego uwa˝a si´ rów-
nie˝ za podmioty zale˝ne od tego podmio-
tu dominujàcego, 
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18) przekazaniu technologii — rozumie si´
przez to w szczególnoÊci przekazanie doku-
mentacji zakupowej i listy dostawców,
specjalistycznych narz´dzi i urzàdzeƒ, 
software-u, dokumentacji technicznej (pro-
dukcyjnej, obs∏ugowej, remontowej, ser-
wisowej), zapewnienie szkoleƒ, asysty
technicznej, organizacji produkcji i koope-
racji, praw licencyjnych do produkcji,
sprzeda˝y, serwisu, remontów i obs∏ugi.”; 

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. Zagraniczny dostawca ma obowiàzek
zawarcia umowy offsetowej na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie.

2. ˚adna ze stron nie mo˝e odstàpiç od
umowy offsetowej.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si´ od-
powiednio w przypadku zmiany warto-
Êci umowy dostawy.”;

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

„Art. 4a. Umowy offsetowe sà jawne w zakresie
wartoÊci, przedmiotu, offsetobiorcy, off-
setodawcy oraz terminów realizacji po-
szczególnych zobowiàzaƒ offsetowych
wynikajàcych z umowy offsetowej. 

Art. 4b. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu
do Spraw Umów Offsetowych, zwanego
dalej „Komitetem”, mo˝e nadaç propo-
zycji zobowiàzania offsetowego status
przyrzeczenia offsetowego z mo˝liwoÊcià
w∏àczenia do umowy offsetowej, która
zostanie zawarta w przysz∏oÊci. Zakres
i warunki przyrzeczenia offsetowego
okreÊla minister w∏aÊciwy do spraw go-
spodarki.”;

5) art. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„Art. 5. Umowa offsetowa zapewnia udzia∏ zagra-
nicznych dostawców w restrukturyzacji
i rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej
Polskiej, w szczególnoÊci przez zobowiàza-
nia offsetowe zapewniajàce:
1) rozwój polskiego przemys∏u ze szcze-

gólnym uwzgl´dnieniem przemys∏u
obronnego,

2) otwarcie nowych rynków eksportowych
dla polskiego przemys∏u lub zwi´ksze-
nie jego dotychczasowych mo˝liwoÊci
eksportowych,

3) przekazanie nowych technologii oraz
usprawnieƒ organizacyjnych do Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

4) rozwój prac naukowo-badawczych, roz-
wój polskich uczelni i jednostek badaw-
czo-rozwojowych,

5) tworzenie nowych miejsc pracy w Rze-
czypospolitej Polskiej, w szczególnoÊci
w regionach zagro˝onych bezrobociem, 

6) rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Art. 6. 1. WartoÊç umowy offsetowej zawartej
z zagranicznym dostawcà nie mo˝e byç
mniejsza od równowartoÊci dostawy,
okreÊlonej w umowie dostawy.

2. ¸àczna wartoÊç zobowiàzaƒ offseto-
wych bezpoÊrednich nie mo˝e byç
mniejsza od po∏owy wartoÊci umowy
offsetowej.”;

6) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
prowadzi katalog potrzeb offsetowych
zg∏aszanych przez przedsi´biorstwa prze-
mys∏u obronnego, jednostki badawczo-
-rozwojowe, jednostki administracji paƒ-
stwowej oraz inne podmioty.”;

7) art. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„Art. 7. 1. Umow´ offsetowà zawiera si´ po prze-
prowadzeniu negocjacji na podstawie
oferty offsetowej zagranicznego do-
stawcy.

2. Negocjacje prowadzi minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki.

3. Umow´ offsetowà zawiera w imieniu
Skarbu Paƒstwa, z zastrze˝eniem art. 23,
minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki, po zasi´gni´ciu opinii Komitetu.

Art. 8. 1. Zamawiajàcy informuje ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki o post´po-
waniu o udzielenie zamówienia na do-
staw´ skutkujàcego lub mogàcego skut-
kowaç obowiàzkiem zawarcia przez za-
granicznego dostawc´ umowy offseto-
wej oraz o szacunkowej wartoÊci dosta-
wy.

2. Po uzyskaniu opinii Komitetu minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w ter-
minie nie d∏u˝szym ni˝ 45 dni od dnia
otrzymania informacji, o której mowa
w ust. 1, przekazuje zamawiajàcemu za-
∏o˝enia do oferty offsetowej. Za∏o˝enia
do oferty offsetowej wskazujà w szcze-
gólnoÊci kryteria oceny oferty offseto-
wej, przewidywany okres dokonania
oceny ofert offsetowych oraz przepro-
wadzenia negocjacji umowy offsetowej
i proponowanà wag´ kryterium oceny
ofert offsetowych w post´powaniu
o udzielenie zamówienia na dostaw´. 

3. Za∏o˝enia do oferty offsetowej stanowià
element warunków post´powania
o udzielenie zamówienia na dostaw´. 

4. Zagraniczny dostawca jest zobowiàza-
ny, pod rygorem wykluczenia go z po-
st´powania, do udzielenia zamawiajàce-
mu informacji o wartoÊci zawartych
przez niego umów dostawy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie
ostatnich trzech lat. 

5. Zagraniczny dostawca sk∏ada ofert´ off-
setowà ministrowi w∏aÊciwemu do
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spraw gospodarki nie póêniej ni˝ w ter-
minie z∏o˝enia oferty na dostaw´. 

6. WartoÊç oferty offsetowej nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ wartoÊç umowy dostawy, wy-
nikajàca z oferty na dostaw´, i nie mo˝e
zostaç obni˝ona przez zagranicznego
dostawc´ po z∏o˝eniu oferty offsetowej. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
dokonuje oceny ofert offsetowych, a jej
wyniki niezw∏ocznie przekazuje zama-
wiajàcemu. 

8. Zamawiajàcy dokonuje wyboru oferty
na dostaw´, uwzgl´dniajàc, jako jedno
z kryteriów oceny ofert, ocen´ oferty of-
fsetowej. O wyborze oferty i jej wartoÊci
zamawiajàcy niezw∏ocznie informuje
ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki. 

9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
prowadzi negocjacje umowy offsetowej
z oferentem wybranym przez zamawia-
jàcego. 

10. Przedmiotem negocjacji z zagranicznym
dostawcà sà w szczególnoÊci:

1) wartoÊç umowy offsetowej, z zastrze-
˝eniem art. 6 ust. 1,

2) przedmiot zobowiàzaƒ offsetowych,
z zastrze˝eniem art. 6 ust. 2,

3) wielkoÊç mno˝ników offsetowych,
4) terminy wykonywania zobowiàzaƒ

offsetowych.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
niezw∏ocznie przekazuje zamawiajàce-
mu informacj´ o zakoƒczeniu negocjacji
i zawarciu umowy offsetowej.

12. Umowa dostawy nie mo˝e byç zawarta
przed datà zawarcia umowy offsetowej. 

13. W przypadku braku porozumienia co do
postanowieƒ umowy offsetowej w ter-
minie okreÊlonym przez zamawiajàcego
w warunkach post´powania, z przyczyn
le˝àcych po stronie zagranicznego do-
stawcy, lub niespe∏nienia przez zagra-
nicznego dostawc´ warunków, o któ-
rych mowa w ust. 6, minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki przekazuje infor-
macj´ zamawiajàcemu, który informuje
zagranicznego dostawc´ o wykluczeniu
go z post´powania. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13,
dalsze post´powanie jest prowadzone
z zastosowaniem procedury, o której
mowa w ust. 1—12, z udzia∏em zagra-
nicznego dostawcy, który przedstawi∏
kolejnà najkorzystniejszà ofert´, zgodnie
z ocenà zamawiajàcego.”;

8) po art. 8 dodaje si´ art. 8a—8c w brzmieniu:

„Art. 8a. W przypadku gdy post´powanie o udzie-
lenie zamówienia na dostaw´ jest prowa-

dzone w trybie negocjacji z jednym za-
granicznym dostawcà, procedur´ zawar-
cia umowy offsetowej okreÊla minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki, po zasi´-
gni´ciu opinii zamawiajàcego oraz Komi-
tetu.

Art. 8b. 1. Postanowienia art. 8 ust. 1, 4 i 12 oraz
art. 23 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku zmiany wartoÊci umowy
dostawy.

2. W przypadku zmiany wartoÊci umowy
dostawy minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki, po zasi´gni´ciu opinii Ko-
mitetu, podejmuje decyzj´ w sprawie
ewentualnej zmiany umowy offseto-
wej.

Art. 8c. 1. W przypadku gdy co najmniej jedna
oferta na dostaw´ nie podlega obo-
wiàzkowi zawarcia umowy offsetowej,
zamawiajàcy dokonuje oceny wszyst-
kich ofert bez uwzgl´dniania kryterium
offsetowego. W przypadku gdy w wy-
niku takiej oceny najkorzystniejsza
oka˝e si´ oferta niepodlegajàca obo-
wiàzkowi zawarcia umowy offsetowej,
zamawiajàcy zawiera umow´ dostawy
z pomini´ciem procedury, o której mo-
wa w art. 8. W przypadku gdy w wyni-
ku dokonanej oceny najlepsza oka˝e
si´ oferta podlegajàca obowiàzkowi
zawarcia umowy offsetowej, dalsze
post´powanie jest prowadzone zgod-
nie z procedurà, o której mowa
w art. 8. 

2. Je˝eli negocjacje oferty na dostaw´
niepodlegajàcej obowiàzkowi zawarcia
umowy offsetowej nie doprowadzà do
zawarcia umowy dostawy, dalsze po-
st´powanie jest prowadzone w trybie
art. 8, z udzia∏em zagranicznego do-
stawcy, który przedstawi∏ kolejnà naj-
korzystniejszà ofert´, zgodnie z ocenà
zamawiajàcego.

3. W przypadku gdy najkorzystniejsza
oferta na dostaw´ nie podlega obo-
wiàzkowi zawarcia umowy offsetowej
zgodnie z ust. 1, zamawiajàcy przeka-
zuje niezw∏ocznie informacj´ ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki,
który wstrzymuje procedur´ oceny
ofert offsetowych. Procedura oceny
ofert offsetowych zostaje wznowiona
w przypadku, o którym mowa
w ust. 2.”;

9) uchyla si´ art. 9;

10) dodaje si´ art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Ofert´ offsetowà sporzàdza si´ w j´zy-
ku polskim, z zachowaniem formy pi-
semnej pod rygorem niewa˝noÊci.
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2. Oferta, o której mowa w ust. 1, powin-
na zawieraç w szczególnoÊci: 

1) informacje na temat formy prawnej
oraz sposobu reprezentacji zagra-
nicznego dostawcy, 

2) informacj´ o wynikach finansowych
za ostatnie trzy lata dzia∏alnoÊci za-
granicznego dostawcy, a w przypad-
ku gdy zagraniczny dostawca istnie-
je przez okres krótszy ni˝ trzy lata,
informacj´ o wynikach finansowych
za ca∏y okres dzia∏alnoÊci, 

3) informacje dotyczàce wykonanych
lub wykonywanych przez zagranicz-
nego dostawc´ umów offsetowych,

4) okreÊlenie wartoÊci umowy offseto-
wej,

5) okreÊlenie przedmiotu zobowiàzaƒ
offsetowych, ich wartoÊci nominal-
nej oraz proponowanych mno˝ni-
ków offsetowych,

6) wskazanie terminów wykonywania
zobowiàzaƒ offsetowych,

7) listy intencyjne lub inne dokumenty
potwierdzajàce uzgodnienia zawar-
te mi´dzy offsetodawcà a offseto-
biorcami w sprawie realizacji zobo-
wiàzaƒ offsetowych.

3. Brak listów intencyjnych lub innych
dokumentów, o których mowa w ust. 2
pkt 7, skutkuje pomini´ciem zobowià-
zania offsetowego w ocenie oferty off-
setowej.

4. Je˝eli oferta offsetowa nie spe∏nia wy-
magaƒ okreÊlonych w za∏o˝eniach, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
mo˝e dopuÊciç jej uzupe∏nienie przez
zagranicznego dostawc´.”;

11) w art. 10 w ust. 1 uchyla si´ pkt 2;

12) uchyla si´ art. 11;

13) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okre-
Êla okres realizacji umowy offsetowej; okres
ten nie mo˝e jednak przekroczyç dziesi´ciu
lat.”;

14) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zagraniczny dostawca, który zawar∏ umow´
offsetowà, ma obowiàzek przedk∏adaç mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki
pó∏roczne i roczne sprawozdania z wykona-
nia zobowiàzaƒ offsetowych. Sprawozdanie
pó∏roczne przedk∏ada si´ nie póêniej ni˝
w terminie do dnia 31 lipca, natomiast spra-
wozdanie roczne przedk∏ada si´ nie póêniej
ni˝ w terminie do dnia 31 marca.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki ma
prawo ˝àdaç w ka˝dym czasie od offseto-
biorcy, a offsetobiorca ma obowiàzek udzie-
laç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw go-
spodarki informacji o stopniu wykonania zo-
bowiàzaƒ offsetowych. Minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki mo˝e przeprowadzaç
kontrole prawid∏owoÊci realizacji zobowià-
zaƒ offsetowych obejmujàce wglàd w doku-
mentacj´ handlowà i finansowà zwiàzanà
z przedmiotem zobowiàzania offsetowego
oraz wst´p do pomieszczeƒ zwiàzanych
z wykonywaniem zobowiàzania offsetowe-
go.”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W uzasadnionych przypadkach w przepro-
wadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 3,
mogà braç udzia∏ eksperci nieb´dàcy pra-
cownikami urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki, którzy
dzia∏ajà z upowa˝nienia tego ministra.”;

15) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, po za-
si´gni´ciu opinii Komitetu, zalicza wykonane
przez zagranicznego dostawc´ zobowiàzania
offsetowe na poczet wartoÊci umowy offseto-
wej, niezw∏ocznie po ich wykonaniu. Stwier-
dzenie wykonania zobowiàzania offsetowego
nast´puje w formie protoko∏u podpisanego
przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki oraz zagranicznego dostawc´.”;

16) art. 16 i 17 otrzymujà brzmienie: 

„Art. 16. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
najpóêniej w dniu zawarcia umowy offse-
towej, mo˝e ˝àdaç w imieniu Skarbu
Paƒstwa od zagranicznego dostawcy
gwarancji bankowej nale˝ytego wykona-
nia zobowiàzaƒ offsetowych.

Art. 17. W razie istotnej zmiany okolicznoÊci
w czasie wykonywania umowy offseto-
wej (zobowiàzaƒ offsetowych) mo˝e na-
stàpiç zmiana przedmiotu, wartoÊci, off-
setobiorcy, offsetodawcy oraz terminu
wykonania poszczególnych zobowiàzaƒ
offsetowych lub mo˝e nastàpiç zastàpie-
nie danego zobowiàzania offsetowego
nowym zobowiàzaniem offsetowym lub
nowymi zobowiàzaniami offsetowymi.
Przepisy art. 4 ust. 2, art. 6—8c, art. 10
i art. 12 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.”;

17) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. Umowa offsetowa wygasa, z zastrze-
˝eniem art. 23, z dniem stwierdzenia
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki wykonania zobowiàzaƒ of-
fsetowych przez zagranicznego do-
stawc´, z zastrze˝eniem art. 6 ust. 2, al-
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bo w dniu zap∏aty na rzecz Skarbu Paƒ-
stwa odszkodowania z tytu∏u niewyko-
nania lub nienale˝ytego wykonania zo-
bowiàzaƒ offsetowych.

2. WysokoÊç odszkodowania nale˝nego
w przypadku niewykonania lub niena-
le˝ytego wykonania zobowiàzania off-
setowego jest okreÊlana ka˝dorazowo
w umowie offsetowej.

3. OdpowiedzialnoÊç zagranicznego do-
stawcy w przypadku niewykonania lub
nienale˝ytego wykonania zobowiàza-
nia offsetowego jest niezale˝na od wi-
ny zagranicznego dostawcy za niewy-
konanie lub nienale˝yte wykonanie da-
nego zobowiàzania offsetowego.”;

18) po art. 19 dodaje si´ art. 19a—19c w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki mo˝e, na wniosek zagraniczne-
go dostawcy, przyjàç w miejsce za-
p∏aty odszkodowania, o którym mo-
wa w art. 19 ust. 1, wykonanie jedne-
go lub kilku zobowiàzaƒ offsetowych,
których ∏àczna wartoÊç odpowiada
wartoÊci zobowiàzaƒ niewykona-
nych, a w przypadku zobowiàzaƒ nie-
nale˝ycie wykonanych — wartoÊci,
od której naliczone zosta∏o odszkodo-
wanie. Przepisy rozdzia∏u 2, z wy∏à-
czeniem art. 8, stosuje si´ odpowied-
nio.

2. Przyj´cie zobowiàzaƒ offsetowych,
o których mowa w ust. 1, nie mo˝e
powodowaç wyd∏u˝enia okresu wy-
konywania zobowiàzaƒ offsetowych
poza koƒcowy termin wykonania
umowy offsetowej.

3. W przypadku niewykonania lub nie-
nale˝ytego wykonania zobowiàzania
offsetowego, które zosta∏o przyj´te
zgodnie z ust. 1, w zamian za zap∏at´
odszkodowania, zagraniczny dostaw-
ca b´dzie zobowiàzany do zap∏aty od-
szkodowania w wysokoÊci okreÊlonej
na podstawie art. 19 ust. 2.

Art. 19b. 1. Podmioty wchodzàce w sk∏ad kon-
sorcjum, o którym mowa w art. 3
pkt 3, ponoszà solidarnà odpowie-
dzialnoÊç za nale˝yte wykonanie zo-
bowiàzaƒ offsetowych. 

2. Podmioty wchodzàce w sk∏ad konsor-
cjum wyznaczajà spoÊród siebie pod-
miot upowa˝niony do ich reprezento-
wania (lidera konsorcjum).

Art. 19c. 1. Za wykonanie zobowiàzaƒ offseto-
wych przez offsetodawc´ nieb´dàce-
go zagranicznym dostawcà odpowie-
dzialnoÊç ponosi zagraniczny dostaw-
ca. 

2. OdpowiedzialnoÊç zagranicznego do-
stawcy, o której mowa w ust. 1, jest
niezale˝na od winy zagranicznego
dostawcy za nienale˝yte wykonanie
lub niewykonanie danego zobowiàza-
nia offsetowego.”;

19) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W pracach Komitetu mo˝e uczestniczyç, z pra-
wem g∏osu, przedstawiciel Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.”;

20) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadaƒ Komitetu nale˝y w szczególnoÊci:

1) okreÊlanie priorytetów w zakresie po-
trzeb offsetowych i przedk∏adanie ich mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw gospo-
darki, 

2) analizowanie mo˝liwoÊci i potrzeb w za-
kresie dzia∏aƒ inwestycyjnych lub inno-
wacyjnych, mogàcych byç przedmiotem
zobowiàzaƒ offsetowych, pod kàtem za-
pewnienia najwi´kszych korzyÊci dla in-
teresów gospodarczych oraz obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa,

3) przedk∏adanie ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw gospodarki wniosków z prze-
prowadzonej analizy, o której mowa
w pkt 2,

4) opiniowanie za∏o˝eƒ do ofert offseto-
wych, o których mowa w art. 8 ust. 2,

5) opiniowanie ofert offsetowych pod kà-
tem zapewnienia najwi´kszych korzyÊci
dla gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej
oraz obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa oraz przedk∏adanie ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw gospodarki tych opi-
nii,

6) opiniowanie sprawozdaƒ, o których mo-
wa w art. 24,

7) przedk∏adanie ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw gospodarki opinii, o których
mowa w art. 4b, art. 7 ust. 3, art. 8a,
art. 8b ust. 2 oraz w art. 15 ust. 1,

8) przedk∏adanie ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw gospodarki, w miar´ potrzeb,
innych opinii w zakresie problematyki of-
fsetowej.”,

b) uchyla si´ ust. 1a i 1b;

21) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. WejÊcie w ˝ycie umowy offsetowej oraz
stwierdzenie jej wykonania wymaga za-
twierdzenia przez Rad´ Ministrów.”;

22) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Do umów offsetowych zawieranych
w zwiàzku z umowà dostawy na potrzeby
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obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa
nie stosuje si´ przepisów ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244,
poz. 2080 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 170, poz. 1217).”.

Art. 2. 1. W post´powaniach rozpocz´tych i nieza-
koƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Do umów offsetowych zawartych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, w tym do ich wyko-
nywania lub zmian, stosuje si´ przepisy dotychczaso-
we.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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