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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej

(druk nr 1108)

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. O URZĘDZIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

(Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.)

Art. 2.
Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy:

1) kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi",

2) przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących
rozwoju i struktury Sił Zbrojnych,

2a) formowanie, przeformowywanie i rozformowywanie jednostek wojskowych oraz
nadawanie im etatów,

3) realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie
obrony Państwa i koordynowanie realizacji wynikających z nich zadań,

4) sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru
nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje
państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty,

5) sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego
obowiązku obrony,

6) kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku
obrony,

6a) ogólna koordynacja działań w zakresie ochrony informacji niejawnych w dziale
obrony narodowej,

7) określanie celów, kierunków i zadań szkolnictwa wojskowego,
8) kierowanie sprawami kadrowymi Sił Zbrojnych,
9) kierowanie wykonywaniem obowiązku służby wojskowej, wychowywaniem

żołnierzy oraz sprawami zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych,
10) kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i

finansowych Sił Zbrojnych,
11) kierowanie sprawami pracowniczymi w resorcie obrony narodowej,



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

12) realizowanie decyzji Rady Ministrów w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej
w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie
wywiązywania się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów
międzynarodowych,

13) zawieranie umów międzynarodowych wynikających z decyzji Rady Ministrów,
dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych
misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych
prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi,

14) tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw
wojskowych za granicą,

15) utrzymywanie kontaktów z resortami obrony innych państw oraz z wojskowymi
organizacjami międzynarodowymi,

<15a) realizowanie celów oraz zobowiązań sojuszniczych wynikających z udziału
Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zwanym dalej
„Programem NSIP”,>

16) kierowanie gospodarką finansową resortu obrony narodowej,
17) reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w

posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także
wykonywanie określonych w ustawach czynności w stosunku do państwowych
jednostek budżetowych i form gospodarki pozabudżetowej, działających w resorcie
obrony narodowej,

18) kierowanie działalnością gospodarczą w Siłach Zbrojnych,
19) (skreślony),
20) wykonywanie czynności określonych w ustawach w stosunku do szkół wojskowych,

wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw państwowych, dla
których jest organem założycielskim, wojskowych zakładów opieki zdrowotnej,
agencji i fundacji,

21) wykonywanie uprawnień naczelnego organu administracji państwowej w stosunku
do terenowych organów administracji wojskowej i innych organów wojskowych,

22) współdziałanie z innymi organami państwowymi, organami samorządu
terytorialnego i organizacjami społecznymi,

23) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów.

Art. 4.
Minister Obrony Narodowej sprawuje bezpośrednio lub za pośrednictwem wyznaczonego
sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzór nad:

1) gospodarką finansową,
2) polityką kadrową,
3) jednostkami kontroli gospodarczo-finansowej,
4) jednostkami kontroli wyszkolenia i gotowości bojowej Sił Zbrojnych,

<4a) instytucją gospodarki budżetowej, dla której Minister Obrony Narodowej jest
organem założycielskim, powołaną w celu realizacji na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie
NSIP,>

5) działalnością obsługi prawnej,
6) kontaktami międzynarodowymi,
7) duszpasterstwami wojskowymi,
8) (skreślony).

USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. O PRZEBUDOWIE I MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

ORAZ FINANSOWANIU SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U.

z 2009 r. Nr 67, poz. 570 i Nr 157, poz. 1241)

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.).

<Art. 12a.
1.  Na zadania publiczne związane z realizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zwanym dalej
„Programem NSIP”, może być przyznawana z budżetu państwa dotacja:

1) celowa:
a) na realizację zadań w zakresie inwestycji obronnych wynikających z udziału

Rzeczypospolitej Polskiej w Programie NSIP,
b) na realizację inwestycji krajowych jako zadań okołopakietowych, których

wykonanie jest niezbędne w związku z realizowanymi projektami,
c) na płatności wnoszone w ramach składki do wspólnego budżetu

inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
d) na finansowanie utrzymywania zakończonych inwestycji do czasu

przekazania ich użytkownikom;
2) podmiotowa na finansowanie krajowych wydatków administracyjnych

wynikających z łącznego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wartości
zatwierdzonych projektów na realizację inwestycji w ramach Programu NSIP i
wartości zatwierdzonych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
zadań okołopakietowych finansowanych ze środków krajowych.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, przyznaje się instytucji gospodarki budżetowej,
dla której Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, powołanej w
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celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych
określonych w Programie NSIP.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz
warunki i tryb przyznawania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1.
Rozporządzenie powinno uwzględnić podział dotacji na celowe i podmiotowe.>


