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SPRAWOZDANIE

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o urzędzie Ministra obrony
Narodowej oraz ustawy o przebudowie i
modernizacji technicznej oraz finansowaniu
Sit Zbrojnych
(druk nr 3773)

Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Sejmu - na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu

Sejmu _ po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 5 stycznia

20IIr. powyzszy projekt ustawy do Komisji Obrony Narodowej do pierwszego

czytanta.

Komisja Obrony Narodowej - po przeprowadzeniu pierwsze go czytania oraz

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 201 I r.

wnosl :

W y s o k i S e j m uchwalić raczyzałączonvprojektustawy.

Warszawa, dnia 20 stycznia 201 I r.

Sprawozdawca

l-l Mieczysław Łuczak

Przewod niczący Komi sj i
Obrony Narodowej

/-/ Stanisław Wziątek
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Projekt 

 

USTAWA 

z dnia    2011 r. 

 

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

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

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

2) w art. 4 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a)  instytucją gospodarki budżetowej, dla której Minister Obrony Narodowej 
jest organem założycielskim, powołaną w celu realizacji na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie N-
SIP,”. 

 

Art. 2.  

W ustawie 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) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: 

„Art. 12a. 1.  Na zadania publiczne związane z realizacją na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Pro-
gramie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
w  Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zwanym dalej „Progra-
mem NSIP”, może być przyznawana z budżetu państwa dotacja:  

1) celowa: 

a) na realizację zadań w zakresie inwestycji obronnych wy-
nikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Progra-
mie  NSIP, 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 

121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, 
poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 
2007 r. Nr 107, poz. 732 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143. 
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b) na realizację inwestycji krajowych jako zadań okołopakie-
towych, których wykonanie jest niezbędne w związku z 
realizowanymi projektami, 

c) na płatności wnoszone w ramach składki do wspólnego 
budżetu inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północno-
atlantyckiego, 

d) na finansowanie utrzymywania zakończonych inwestycji 
do czasu przekazania ich użytkownikom; 

2) podmiotowa na finansowanie krajowych wydatków admini-
stracyjnych wynikających z łącznego udziału Rzeczypospoli-
tej Polskiej w wartości zatwierdzonych projektów na realiza-
cję inwestycji w ramach Programu NSIP i wartości zatwier-
dzonych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach 
zadań okołopakietowych finansowanych ze środków krajo-
wych.  

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, przyznaje się instytucji gospo-
darki budżetowej, dla której Minister Obrony Narodowej jest or-
ganem założycielskim, powołanej w 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.”. 

 

Art. 3.  

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



Minister Spraw Zagranicznych

DPUE - gza Ą+ł0- rolłv/Ą
s l - f -  r tD  I

Warszawa, dnia 2 6 styc znia 2Ot I r.

dot .  OBN-0140-123-1 I  r .  z fO.OI .ZOII  r .

Pan
Stanisław Wziątek
Przewodniczący
Komisji Obrony Narodowej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii E,uropejskiej rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o urzędzie Ministra obrony lYarodowej oraz ustawy o przebuclowie i moclernizacji
technicznej oraz jinansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 3816)
ujętego w sprawozdaniu Komisji obrony Narodow ej wyrażona na podstawie art. 13 ust.
3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. IJ. z
2007 r. Nr 65, poz. 437 z poźn. Zm.) w związku z art. 4f ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu
Sejmu przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzecrypospolite; rolstie; w
Unii Europejskiej

Szanowny P ctnie Przew odniczący,

w związku z przedłozonym Sprawozdaniem Komisji obrony Narodowej pozwalam sobie
wy r azic ponii'sząopi ni ę'

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Z powazaniem,

Do wiadomości:

Pan Bogdan Kl ich
M ini ster. obrony \arodo r,ł,ej


