Warszawa, dnia 24 maja 2019 r.
Poz. 110

DECYZJA Nr 86/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 maja 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania
i ogłaszania aktów normatywnych oraz innych dokumentów
w resorcie obrony narodowej
Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony
Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), w związku z § 1 pkt 1 lit. e oraz § 2 pkt 14 i 15
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się,
co następuje:
§ 1. W decyzji Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2018 r.
sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych oraz
innych dokumentów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 5)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Komórka lub jednostka organizacyjna występuje do Ministra lub osoby przez
niego upoważnionej z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie prac nad
projektem aktu normatywnego. Do wniosku dołącza się:”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przygotowany na podstawie informacji i oceny, o których mowa w ust. 1
pkt 2, projekt aktu normatywnego musi być zgodny z zaakceptowanym przez
Ministra lub osobę przez niego upoważnioną wnioskiem. W przypadku gdy
opracowany projekt wykracza poza zakres udzielonej zgody, wymagana jest
dodatkowa akceptacja Ministra lub osoby przez niego upoważnionej.”;

2) w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Uwagi zgłaszane do projektu aktu normatywnego powinny zawierać
proponowane brzmienie przepisu oraz uzasadnienie. W przypadku powstania
w

trakcie

uzgodnień

wewnątrzresortowych

niemożliwych

do

usunięcia

rozbieżności, w tym podczas organizowanej przez komórkę lub jednostkę
organizacyjną

konferencji

uzgodnieniowej,

ta

komórka

lub

jednostka

organizacyjna przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia Ministrowi lub osobie przez
niego upoważnionej. O podjętym rozstrzygnięciu komórka lub jednostka
organizacyjna informuje Departament Prawny.”;
3) w § 17:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisy § 8 i § 11 ust. 6 dotyczące wyrażenia zgody na prowadzenie prac
nad projektem decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz rozstrzygania
rozbieżności, stosuje się odpowiednio.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Ewidencję decyzji, o których mowa w ust. 1, prowadzi komórka
organizacyjna właściwa w zakresie obsługi Ministra, przy pomocy kancelarii.
5. Kopie decyzji, o których mowa w ust. 1, komórka lub jednostka
organizacyjna, która opracowała dany projekt, przesyła do zainteresowanych
komórek lub jednostek organizacyjnych.”.
§ 2. 1. Do projektów aktów normatywnych i decyzji, o których mowa w § 17 ust. 1
decyzji zmienianej, procedowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji stosuje się
przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją.
2. Projekty aktów normatywnych, dla których uzyskano:
1) zgodę właściwego członka Kierownictwa na prowadzenie prac,
2) rozstrzygnięcie rozbieżności właściwego członka Kierownictwa
przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, uzupełnia się odpowiednio o zgodę na
prowadzenie prac lub rozstrzygnięcie rozbieżności na podstawie przepisów w brzmieniu
nadanym niniejszą decyzją, z wyjątkiem zgody na prowadzenie prac lub rozstrzygnięcia
rozbieżności Ministra Obrony Narodowej.

3. Projekty decyzji, o których mowa w § 17 ust. 1 decyzji zmienianej, procedowane
przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji:
1) wymagają

uzyskania

zgody

na

prowadzenie

prac

na

podstawie

przepisów

w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją;
2) dla których uzyskano rozstrzygnięcie rozbieżności właściwego członka Kierownictwa,
uzupełnia się o rozstrzygnięcie rozbieżności na podstawie przepisów w brzmieniu
nadanym niniejszą decyzją, z wyjątkiem rozstrzygnięcia rozbieżności Ministra Obrony
Narodowej.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

