Warszawa, dnia 23 września 2019 r.
Poz. 184

DECYZJA Nr 151/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 września 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji
centralnych planów rzeczowych

Na podstawie art. 2 pkt 10 i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2
pkt 14 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 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. Min.
Obr. Nar. poz. 112 i 166, z 2017 r. poz. 44 i 245, z 2018 r. poz. 144 oraz z 2019 r. poz. 21)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) Plan inwestycji budowlanych – część Planu inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych RP, w
tym zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP, o którym mowa w
przepisach dotyczących programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP – plan zawierający
zadania rzeczowe dotyczące:
a) inwestycji budowlanych jednostek sektora finansów publicznych,
b) inwestycji budowlanych instytutów badawczych, których finansowanie lub
dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu MON, dla których
zasady gospodarki finansowej określają odrębne ustawy,
c) udziału w wielonarodowych programach inwestycyjnych,
d) zakupów obiektów budowlanych bądź innych środków trwałych - stosownie do
przepisów dotyczących szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji
z budżetu państwa;
6) Plan inwestycji NSIP – część Planu inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych RP, w tym
zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP, o którym mowa w przepisach
dotyczących programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP – plan zawierający zadania
rzeczowe dotyczące:
a) inwestycji NATO ujętych w pakietach inwestycyjnych CP lub planach
programowania zdolności CPP (Capability Programme Plan) Programu NSIP,

przewidzianych do realizacji na terenie Polski,
b) inwestycji realizowanych w ramach wydatków okołopakietowych;”;
2) w § 7 w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w
brzmieniu:
„9) Szefowi Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5 – centralne
plany rzeczowe (wraz z wersją elektroniczną).”;
3) w § 24:
a) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) do dnia 15 czerwca roku przedplanowego Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wojskowego przesyła Szefowi ZPR - P8 ocenę wniosków uczelni wojskowych w sprawie
przyznania środków finansowych na realizację inwestycji, zawierającą propozycję
dotyczącą wysokości dotacji lub odmowy przyznania dotacji wraz z uzasadnieniem, a w
przypadku gdy wysokość dotacji przekracza 15 mln zł - szczegółowym uzasadnieniem o
treści wskazanej w § 24a ust. 1;”,
b) w ust. 21 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dyrektor Narodowego Centrum
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – w zakresie zadań realizowanych przez podległych
inwestorów, jeżeli szacunkowy łączny koszt lub wartość kosztorysowa zadania przekracza:
a) wartość 10 mln zł lub
b) o ponad 50% dotychczasowy szacunkowy łączny koszt lub wartość kosztorysową
zadania ujętą w Planie inwestycji budowlanych;”;
4) w § 26 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – w zakresie zadań
inwestycyjnych realizowanych dla potrzeb Narodowego Centrum Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni.”;
5) w § 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dyrektor Narodowego Centrum
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni wnioski o korektę planu przesyłają równocześnie do
wiadomości właściwym beneficjentom.”;
6) użyte w § 5 w ust. 10 w pkt 3, w § 14 w ust. 2 oraz w § 24 w ust. 5 w pkt 1, w różnym
przypadku, wyrazy „Szef Inspektoratu Informatyki” zastępuje się użytymi w
odpowiednim przypadku wyrazami „Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni”.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

