Warszawa, dnia 17 maja 2019 r.
Poz. 102

ZARZĄDZENIE Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie połączenia jednostek budżetowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Łączy się jednostki budżetowe: Centrum Zasobów Informatycznych oraz Narodowe
Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

§ 2.

Połączenie, o którym mowa w § 1, oznacza połączenie gospodarki finansowej
prowadzonej przez jednostki budżetowe i nie stanowi przeformowania ani rozformowania
jednostek organizacyjnych w rozumieniu decyzji Nr 323/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i
organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 245
oraz z 2018 r. poz. 3).

§ 3.

W wyniku połączenia Centrum Zasobów Informatycznych:
1)

przejmie należności i zobowiązania Narodowego Centrum Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni;

2)

przyjmie na zaopatrzenie finansowe jednostki organizacyjne resortu obrony
narodowej przydzielone dotychczas na zaopatrzenie Narodowego Centrum
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, zgodnie z Planem przydziałów gospodarczych
resortu obrony narodowej.

§ 4.

Proces łączenia jednostek budżetowych zostanie zakończony do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 5.

Mienie pozostaje w dotychczasowym używaniu jednostek, o których mowa w § 1.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693,
1669, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.
1)

§ 6.

Decyzje w sprawie przeformowania lub rozformowania jednostek, o których mowa w § 1,
w tym decyzje organizacyjno-etatowe, dotyczące pracowników zatrudnionych i żołnierzy
zawodowych pełniących służbę w Centrum Zasobów Informatycznych oraz Narodowym
Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz decyzje w sprawie zmian w Planie
przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej, będą wydawane w odrębnym
trybie na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

