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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 84. posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. ustawę  

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

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) wz. Ewa Kierzkowska 
 Wicemarszałek Sejmu 
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USTAWA 

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 

 

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 udziału 
Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północ-
noatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zwanym dalej „Progra-
mem 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 Rzeczypospo-
litej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie NSIP,”. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finanso-
waniu 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 Rzeczypo-
spolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwe-
stycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bez-
pieczeństwa (NSIP), zwanym dalej „Programem NSIP”, może być 
przyznawana z budżetu państwa dotacja:  

1) celowa: 

a) na realizację zadań w zakresie inwestycji obronnych wynikają-
cych z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie NSIP, 
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2  

b) na realizację inwestycji krajowych jako zadań okołopakieto-
wych, których wykonanie jest niezbędne w związku z realizo-
wanymi 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 administracyj-
nych wynikających z łącznego udziału Rzeczypospolitej Polskiej 
w wartości zatwierdzonych projektów na realizację inwestycji w 
ramach Programu NSIP i wartości zatwierdzonych projektów in-
westycyjnych 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 zało-
życielskim, powołanej w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie NSIP. 

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wyso-
kość 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. 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 

 (-) wz. Ewa Kierzkowska 

 Wicemarszałek Sejmu 
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