DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, dnia 25 października 2011 r.
Treść:
Poz.:

ZARZĄDZENIA:
294 — Nr 46/MON z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i szczegółowego zakresu działania Centrum
Szkolenia Żandarmerii Wojskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1138

295 — Nr 47/MON z dnia 28 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania
jednostkom organizacyjnym Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej. . . . . . . . .

1175

296 — Nr 48/MON z dnia 28 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Marynarki
Wojennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1181

297 — Nr 49/MON z dnia 28 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Sił Powietrznych . 1182
298 — Nr 50/MON z dnia 28 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Wojsk Lądowych . 1183

DECYZJE:
299 — Nr 351/MON z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji
i sztandaru oraz ustanowienia dorocznego Święta 3. batalionu inżynieryjnego . . . . . . . . 1184
300 — Nr 352/MON z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011. . . . .

1185

301 — Nr 360/MON z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia
i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1192

302 — Nr 362/MON z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytycznych
Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia zasad postępowania z materiałami
zawierającymi informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” i „zastrzeżone””. . . . .

1195

303 — Nr 363/MON z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania
wydatków budżetowych w 2011 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202
304 — Nr 364/MON z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia limitów stanowisk
etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej. . 1203
305 — N
 r 368/MON z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji
w sprawie udziału organów wojskowych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym kraju oraz ustalaniu stref ochronnych”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1205
306 — Nr 370/MON z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie trybu wprowadzania
do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz
wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom
wojska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206

(ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie)

Nr 20

— 1138 —

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 20

Poz. 294

DECYZJE:
307 — Nr 371/MON z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta
Dowództwa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208
308 — Nr 372/MON z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209

P E Ł N O M O C N I C T WA :
309 — Nr 22/MON z dnia 28 września 2011 r. dla Pana Czesława Mroczka — Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1210

310 — Nr 23/MON z dnia 28 września 2011 r. dla Pana płk. Sławomira Filipczaka — Dyrektora
Departamentu Spraw Socjalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1211

311 — Nr 24/MON z dnia 7 października 2011 r. dla Pana płk. Józefa Makuchowskiego —
Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1212

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

294
ZARZĄDZENIE Nr 46/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej
Żandarmerii Wojskowej i szczegółowego zakresu działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123,
poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Komendzie Głównej Żandarmerii
Wojskowej „Szczegółowy zakres działania Komendy
Głównej Żandarmerii Wojskowej”, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Nadaje się Centrum Szkolenia Żandarmerii
Wojskowej „Szczegółowy zakres działania Centrum
Szkolenia Żandarmerii Wojskowej”, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 4/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej
Żandarmerii Wojskowej i szczegółowego zakresu
działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
(Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 24, z późn. zm.2)).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89,
poz. 804, z 2003 r., Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703,
z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r.
Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.
2)
Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w: Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 9, poz. 92 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 4.
1)
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Załączniki do zarządzenia Nr 46/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 września 2011 r. (poz. 294)
Załącznik Nr 1

M I N I S T E R S T W O
O B R O N Y
N A R O D O W E J
KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA
KOMENDY GŁÓWNEJ
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

W A R S Z A W A
2 0 1 1 r.
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R o z d zia ł 1

R o z d zia ł 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

GŁÓWNE ZADANIA KOMENDY GŁÓWNEJ

§ 1.1. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, zwana dalej „Komendą Główną”, jest jednostką
organizacyjną podległą bezpośrednio Ministrowi
Obrony Narodowej.

§ 2.1. Komenda Główna jest jednostką organizacyjną właściwą w zakresie dowodzenia terenowymi i specjalistycznymi jednostkami organizacyjnymi
Żandarmerii Wojskowej, zwanej dalej „ŻW”, określania kierunków ich rozwoju, planowania i realizacji
mobilizacyjnego rozwinięcia oraz użycia ŻW, a także
przygotowania sił i środków ŻW do działań bojowych
i działań w sytuacjach kryzysowych w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym.

2. Podstawowymi dokumentami określającymi
zadania, podległość i strukturę organizacyjną Komendy Głównej są:
1) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1));
2) etat Komendy Głównej;
3) „Szczegółowy zakres działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej”;
4) statut jednostki budżetowej.
3. Osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w Komendzie Głównej są: Komendant Główny
Żandarmerii Wojskowej, zwany dalej „Komendantem
Głównym” i Zastępca Komendanta Głównego.
4. Zadania Komendy Głównej, wynikające z rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, wytycznych Ministra
Obrony Narodowej, dyrektyw, rozkazów, instrukcji
i wytycznych Szefa Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego oraz przepisów ustaw i innych aktów
prawnych, realizowane są przez osoby i komórki wewnętrzne Komendy Głównej zgodnie z ich zadaniami
określonymi w niniejszym „Szczegółowym zakresie
działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej”.
5. Przy realizacji zadań o charakterze kompleksowym, wykonywanych wspólnie przez komórki
wewnętrzne Komendy Głównej, Komendant Główny
wyznacza głównego wykonawcę tych zadań lub koordynatora. Na osobę koordynującą wyznacza Zastępcę
Komendanta Głównego, szefa komórki wewnętrznej
lub inną osobę funkcyjną Komendy Głównej.
6. Szefowie komórek wewnętrznych Komendy
Głównej oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska służbowe (pracy) utrzymują między sobą stałe
kontakty służbowe oraz współpracują w celu zapewnienia skoordynowanej i efektywnej realizacji zadań
Komendy Głównej.

1)

2)

2. Do głównych zadań Komendy Głównej
należy organizowanie, nadzorowanie i koordynowa
nie:
1) wykonywania przez ŻW czynności określonych
w art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych;
2) wykonywania czynności związanych z wydawaniem pozwoleń na broń oraz wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52,
poz. 525, z późn. zm.2));
3) utrzymania w jednostkach ŻW gotowości bojowej i mobilizacyjnej;
4) systemów dowodzenia i kierowania;
5) prowadzenia działalności:
a) planistycznej i kontrolno-rozliczeniowej,
b) wychowawczej,
c) szkoleniowej,
d) logistycznej i finansowej,
e) organizacyjno-personalnej,
f) w obszarze normalizacji wojskowej oraz kodyfikacji i zapewnienia jakości wyrobów obronnych;
6) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony
informacji niejawnych, danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz ochrony przeciwpożarowej;
7) realizowania zadań z obszaru ochrony środowiska;
8) funkcjonowania:
a) fizycznej ochrony obiektów,
b) izb zatrzymań,
c) systemów teleinformatycznych.

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89,
poz. 804, z 2003 r., Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703,
z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r.
Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164,
poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263.
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R o z d zia ł 3
ZADANIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO
§ 3.1. Komendant Główny podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej, dowodzi jednoosobowo podległymi jednostkami organizacyjnymi
ŻW oraz kieruje całokształtem działalności Komendy
Głównej. Realizuje zadania określone w ustawie
z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porządkowych oraz aktach
wykonawczych do ustawy, „Szczegółowym zakresie
działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej”,
zadania wynikające z zarządzeń, decyzji i wytycznych
Ministra Obrony Narodowej, dyrektyw, rozkazów,
instrukcji i wytycznych Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, a także wynikające z innych aktów
prawnych.
2. Komendant Główny ponosi odpowiedzialność za realizację przez ŻW zadań ustawowych oraz
za gotowość bojową i mobilizacyjną, przygotowanie
podległych jednostek organizacyjnych ŻW do działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny, wyszkolenie,
działalność kadrową i uzupełnieniową, wychowawczą, dyscyplinę wojskową, ochronę informacji
niejawnych oraz za gospodarkę materiałową i finansową.
3. Do zadań Komendanta Głównego należy:
1) ukierunkowywanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności dochodzeniowo-śledczej,
operacyjno-rozpoznawczej, prewencyjnej, profilaktycznej, wychowawczej, szkoleniowej oraz
administracyjno-logistyczno-technicznej i personalnej;
2) zapewnienie wysokiego poziomu gotowości bojowej i mobilizacyjnej Komendy Głównej oraz
terenowych i specjalistycznych jednostek organizacyjnych ŻW;
3) opracowywanie dla właściwych organów informacji o stanie dyscypliny wojskowej i przestępczości w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, zwanych dalej „SZ RP”;
4) planowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie
działań związanych z zapobieganiem negatywnym zjawiskom w SZ RP, zwłaszcza alkoholizmowi i narkomanii;
5) występowanie z propozycjami zmiany przepisów prawa w obszarze ustawowych zadań ŻW;
6) analizowanie struktury organizacyjnej, stanu
etatowego, uzbrojenia i wyposażenia oraz dyslokacji terenowych i specjalistycznych jednostek organizacyjnych ŻW, a także przedstawianie
propozycji zmian w tym zakresie;
7) planowanie budżetu ŻW;
8) określanie potrzeb w zakresie uzupełniania żołnierzami terenowych i specjalistycznych jednostek organizacyjnych ŻW;
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9) kierowanie użyciem terenowych i specjalistycznych jednostek organizacyjnych ŻW w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
10) określanie zadań w zakresie szkolenia żołnierzy
terenowych i specjalistycznych jednostek organizacyjnych ŻW;
11) współuczestniczenie w przygotowywaniu i kierowaniu żołnierzy do służby w polskich jednostkach wojskowych – polskich kontyngentach
wojskowych oraz jako obserwatorów wojskowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych poza
granicami państwa, a także ich wycofywaniu;
12) sprawowanie nadzoru w terenowych i specjalistycznych jednostkach organizacyjnych ŻW nad:
a) działalnością dochodzeniowo-śledczą, operacyjno-rozpoznawczą, prewencyjną, profilaktyczną, wychowawczą oraz szkoleniową
i personalną,
b) realizacją budżetu,
c) zabezpieczeniem logistycznym oraz racjonalnym gospodarowaniem mieniem wojskowym,
d) eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego
oraz gospodarką środkami bojowymi i materiałowymi, a także infrastrukturą,
e) realizacją zadań w zakresie wydawania pozwoleń na broń prywatną dla żołnierzy zawodowych;
13) zarządzanie kontroli podległych terenowych
i specjalistycznych jednostek organizacyjnych
ŻW oraz prowadzenie okresowych rozliczeń ich
kierownictw z realizacji zadań wynikających z zakresów działania;
14) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz zorganizowanie i zapewnienie
funkcjonowania tej ochrony, danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy i służby
oraz ochrony przeciwpożarowej.
4. Do wyłącznej decyzji i podpisu Komendanta
Głównego zastrzeżone są sprawy:
1) wymagające zajęcia stanowiska przez Komendanta Głównego stosownie do zadań, o których
mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz innych aktach prawnych;
2) przedstawiania Ministrowi Obrony Narodowej
wniosków i propozycji odnośnie:
a) zagadnień kompetencyjnych, organizacyjno-etatowych i dyslokacyjnych,
b) polityki kadrowej;
3) realizowania przedsięwzięć kadrowych w odniesieniu do żołnierzy i pracowników wojska, zgodnie z kompetencjami kadrowymi Komendanta
Głównego;
4) przedstawiania materiałów i opracowań przeznaczonych dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
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Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
i Rady Ministrów oraz jej członków.
5. Komendant Główny ma prawo wydawać
rozkazy, wytyczne, instrukcje i polecenia oraz organizować odprawy, szkolenia i narady w dziedzinach
objętych zakresem działania Komendy Głównej,
a także prowadzić kontrole podległych jednostek
organizacyjnych ŻW, według odrębnych przepisów.
6. Komendant Główny posiada prawo wydawania, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących służby żołnierzy ŻW oraz jest pracodawcą
dla pracowników wojska w rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).
7. W sprawach naboru do ŻW żołnierzy
i pracowników wojska Komendant Główny jest
uprawniony do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego według zasad i trybu określonego
decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do
służby i pracy w ŻW.
8. Szczegółowe kompetencje Komendanta
Głównego w sprawach kadrowych, dyscyplinarnych,
organizacyjnych, mobilizacyjnych, logistyczno-finansowych oraz bezpieczeństwa higieny pracy i służby
określają odrębne przepisy.
9. Realizując określone ustawowo dla ŻW zadania, Komendant Główny współdziała z:
1) Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
2) Dowódcą Operacyjnym Sił Zbrojnych, zwanym
dalej „DO SZ”;
3) dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, zwanymi
dalej „dowódcami rodzajów SZ”;
4) Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
zwanego dalej „IW SZ”;
5) Szefem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, zwanego dalej „IWSZdr.”;
6) Dowódcą Garnizonu Warszawa, zwanego dalej
„DGW”;
7) dyrektorami (szefami) komórek organizacyjnych
MON;

3)
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8) sądami;
9) prokuraturami;
10) szefami:
a) Agencji Wywiadu, zwanej dalej „AW”,
b) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”,
c) Biura Ochrony Rządu, zwanego dalej „BOR”,
d) Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „CBA”,
e) Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej
dalej „SKW”,
f) Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej
„SWW’;
11) komendantami głównymi:
a) Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej
„PSP”,
b) Policji,
c) Straży Granicznej, zwanej dalej „SG”;
12) organami kontroli skarbowej;
13) odpowiednimi służbami oraz policjami wojskowymi innych państw;
14) instytucjami wojskowymi i cywilnymi w zakresie zapewniania przestrzegania dyscypliny wojskowej, zapobiegania przestępczości w SZ RP,
a zwłaszcza patologiom społecznym.

R o z d zia ł 4
ZADANIA ZASTĘPCY KOMENDANTA GŁÓWNEGO
§ 4.1. Zastępca Komendanta Głównego, zwany
dalej „Zastępcą”, podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu. Odpowiada za kierowanie zespołami dokonującymi analiz poszczególnych obszarów
działania i funkcjonowania ŻW oraz za jakość realizowanych zadań w ramach posiadanych kompetencji.
2. Zastępca przedstawia Komendantowi Głównemu wnioski i propozycje dotyczące całokształtu
działalności ŻW, a w szczególności trybu i sposobu
realizacji powierzonych mu zadań, doskonalenia
funkcjonowania Komendy Głównej, a także usprawnienia współdziałania z komórkami organizacyjnymi
MON, dowództwami rodzajów SZ oraz organami
administracji rządowej i samorządowej.

 miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
Z
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935,
Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225,
poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 237, poz. 1654, Nr 223, poz. 1460, Nr 116, poz. 740, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 58,
poz. 485, Nr 88, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655,
Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181,
Nr 63, poz. 322 i Nr 80, poz. 432.
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3. Zastępca sprawuje nadzór nad sprawami
organizacyjnymi i bieżącego funkcjonowania Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego, Zarządu Prewencji,
Oddziału Finansów, Oddziału Kadr i Uzupełnień,
Oddziału Wychowawczego, Oddziału Oświadczeń
Majątkowych, Oddziału Wewnętrznego i Ochrony
Informacji Niejawnych oraz Specjalisty ds. BHP.
4. Do zadań Zastępcy należy:
1) przygotowanie i przedstawienie Komendantowi
Głównemu projektów dokumentów w sprawach
przekazanych mu do realizacji;
2) koordynowanie realizacji ustawowych przedsięwzięć (w zakresie problematyki mu powierzonej)
oraz wynikających z zarządzeń, decyzji i wytycznych Ministra Obrony Narodowej, a także dyrektyw, rozkazów, wytycznych i instrukcji Szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
3) kierowanie opracowywaniem materiałów na
posiedzenia zespołów, kolegia, odprawy i narady organizowane przez Komendanta Głównego, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
i Ministra Obrony Narodowej;
4) koordynowanie zadań o charakterze kompleksowym, realizowanych przy udziale komórek
wewnętrznych lub osób funkcyjnych wyznaczonych przez Komendanta Głównego;
5) uczestniczenie w odprawach, naradach i spotkaniach organizowanych przez komórki (jednostki)
organizacyjne MON oraz prezentowanie stanowiska Komendanta Głównego w zakresie rozpatrywanej problematyki;
6) organizowanie i prowadzenie kontroli kompleksowych w terenowych i specjalistycznych jednostkach organizacyjnych ŻW;
7) utrzymywanie wysokiego stanu dyscypliny oraz
kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w komórkach wewnętrznych Komendy Głównej;
8) reprezentowanie stanowiska Komendanta Głównego w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej, w tym bezpieczeństwa
i porządku publicznego w sprawach dotyczących działalności ŻW;
9) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony
informacji niejawnych, danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz ochrony przeciwpożarowej.
5. Zastępca wydaje wytyczne i polecenia oraz
organizuje odprawy, szkolenia i narady w dziedzinach
objętych zakresem odpowiedzialności, a ponadto jest
uprawniony do:
1) podejmowania decyzji oraz wydawania poleceń
członkom powoływanych zespołów, a także innym żołnierzom zawodowym i pracownikom
wojska Komendy Głównej w zakresie zadań zleconych im do realizacji;
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2) rozstrzygania spraw związanych z funkcjonowaniem Komendy Głównej i niewymagających decyzji Komendanta Głównego;
3) podpisywania pism (dokumentów), wydawania
poleceń i wytycznych komendantom terenowych
i specjalistycznych jednostek organizacyjnych
ŻW w obszarach objętych zakresami działania
komórek wewnętrznych wymienionych w ust. 3;
4) prowadzenia korespondencji z dyrektorami
(szefami, dowódcami, kierownikami) komórek
organizacyjnych MON oraz osobami funkcyjnymi zajmującymi kierownicze stanowiska w dowództwach rodzajów SZ, DO SZ, IW SZ, IWSZdr.
i DGW w zakresie nadzorowanej problematyki;
5) reprezentowania Komendanta Głównego w kontaktach zewnętrznych, zgodnie z ustalonymi
przez niego zasadami.
6. W ramach wykonywania swoich obowiązków
Zastępca współdziała z:
1) dyrektorami (szefami) komórek organizacyjnych
Ministerstwa Obrony Narodowej;
2) zastępcami:
a) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
b) dowódców rodzajów SZ i DO SZ,
c) szefów: IW SZ, IWSZdr., ABW, AW, BOR,
d) komendantów głównych: PSP, Policji i SG.
7. Zastępca, w czasie nieobecności Komendanta Głównego, wykonuje wszystkie jego zadania i obowiązki, posiadając pełne uprawnienia z tego tytułu,
chyba że Komendant Główny zastrzeże dany obszar
kompetencyjny (sprawę) do swej wyłączności.

R o z d zia ł 5
OGÓLNE ZADANIA SZEFÓW KOMÓREK
WEWNĘTRZNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ
§ 5.1. Szefowie komórek wewnętrznych
Komendy Głównej, zwani dalej „szefami komórek
wewnętrznych”, kierują całokształtem działalności
podległych im komórek oraz są przełożonymi ich
stanu osobowego. Odpowiadają za realizację wszystkich zadań z zakresu działania komórki wewnętrznej,
a w szczególności za:
1) gotowość bojową i wyszkolenie podległej kadry
zawodowej i pracowników wojska;
2) dyscyplinę wykonawczą i jakość opracowywanych dokumentów;
3) poprawność koncepcji i propozycji przedstawianych przełożonym;
4) przestrzeganie, w zakresie należącym do ich
kompetencji, zasad działania kadrowego oraz
kształtowanie wśród podwładnych dobrej atmosfery pracy;
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5) prowadzenie kontroli przestrzegania przez podwładnych przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
2. Do zadań szefów komórek wewnętrznych
należy:
1) podejmowanie decyzji dotyczących form i metod realizacji zadań wynikających z zakresu działania komórki wewnętrznej;
2) określanie zakresu obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy, zapewniając przy tym
zamienność funkcji (zastępowania) w zasadniczych dziedzinach działalności komórki wewnętrznej;
3) udzielanie pomocy podwładnym w realizacji zadań oraz rozliczanie ich z wykonywania tych zadań;
4) racjonalne wykorzystanie sił i środków;
5) przedstawianie ocen, opinii i wniosków w sprawach należących do zakresu działania komórki
wewnętrznej;
6) proponowanie wyposażenia komórki wewnętrznej;
7) współudział w kontrolach kompleksowych oraz
organizowanie i prowadzenie kontroli problemowych i nadzorów służbowych w terenowych
i specjalistycznych jednostkach organizacyjnych
ŻW;
8) opracowywanie dokumentów planistycznych,
informacji oraz projektów aktów normatywnych;
9) przygotowywanie propozycji do rozkazów i planów w zakresie funkcjonowania i szkolenia ŻW;
10) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktyk
żołnierzy zawodowych w podległych komórkach
wewnętrznych;
11) udział w przygotowaniu i opracowywaniu wydawnictw specjalistycznych (regulaminów, instrukcji, podręczników, metodyk, itp.);
12) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją baz danych i systemów teleinformatycznych w podległych komórkach wewnętrznych;
13) stosowanie nowoczesnych metod zarządzania
i organizacji pracy;
14) sprawowanie funkcjonalnego nadzoru służbowego w jednostkach organizacyjnych ŻW, w obszarach problematyki objętej zakresem działania
komórki wewnętrznej;
15) udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych;
16) egzekwowanie wykonywania przez podwładnych rozkazów i zarządzeń, a także przestrzegania
regulaminów i innych przepisów wojskowych;
17) przestrzeganie i nadzorowanie przestrzegania przez podwładnych przepisów dotyczących
ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy i służby
oraz przeciwpożarowych.
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3. Szefowie komórek wewnętrznych uprawnieni są do:
1) wydawania poleceń podległym żołnierzom i pracownikom wojska;
2) podejmowania merytorycznych decyzji w obszarze swoich kompetencji;
3) przedstawiania wniosków i propozycji:
a) w zakresie działalności podległych komórek
wewnętrznych,
b) w sprawach kadrowych żołnierzy i pracowników wojska pełniących służbę (zatrudnionych) w podległej komórce wewnętrznej,
c) zakupów sprzętu specjalistycznego i sporządzania specyfikacji tego sprzętu;
4) wyróżniania i reagowania w przypadkach naruszenia dyscypliny przez podporządkowanych
żołnierzy na zasadach i w trybie określonych
w odrębnych przepisach.

R o z d zia ł 6
ZADANIA KOMÓREK WEWNĘTRZNYCH
PODPORZĄDKOWANYCH BEZPOŚREDNIO
KOMENDANTOWI GŁÓWNEMU
§ 6.
ZESPÓŁ PRAWNY
1. Zespół Prawny jest komórką wewnętrzną
Komendy Głównej właściwą w zakresie zapewnienia
pomocy prawnej w Komendzie Głównej.
2. Do zadań Zespołu Prawnego należy:
1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych;
2) opiniowanie dokumentów kompetencyjnych
i normatywno-rozkazodawczych opracowywanych w Komendzie Głównej;
3) sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad
prawnych Komendantowi Głównemu, jego zastępcy, szefom komórek wewnętrznych oraz komendantom jednostek organizacyjnych ŻW;
4) wykonywanie zastępstwa procesowego Komendanta Głównego przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi;
5) przygotowywanie dla Komendanta Głównego
propozycji i wyjaśnień dotyczących roszczeń powypadkowych i odszkodowawczych;
6) udzielanie pomocy prawnej osobom prowadzącym postępowania wyjaśniające w sprawach szkód w mieniu wojskowym oraz
nadzorowanie podejmowanych w tym zakresie czynności prawnych w jednostkach organizacyjnych ŻW;
7) prowadzenie kontroli przestrzegania prawa
w jednostkach organizacyjnych ŻW;
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8) informowanie Komendanta Głównego o:
a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym
dotyczącym ŻW,
b) stwierdzonych naruszeniach prawa w działalności Komendy Głównej i w jednostkach organizacyjnych ŻW, skutkach tych naruszeń
oraz przedstawianie propozycji co do sposobu ich usunięcia;
9) prowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej Komendy Głównej i jednostek organizacyjnych ŻW
wynikających z bieżących potrzeb;
10) współdziałanie, w sprawach prawnych, w szczególności, z Departamentem Prawnym MON, Departamentem Kadr MON, Sztabem Generalnym
Wojska Polskiego oraz jednostkami organizacyjnymi ŻW i komórkami wewnętrznymi Komendy
Głównej;
11) udział w szkoleniach organizowanych przez
Szefa Służby Prawnej i inne jednostki organizacyjne SZ RP oraz wynikające z przynależności do
określonego odrębnymi przepisami, samorządu
zawodowego.
§ 7.
ODDZIAŁ WYCHOWAWCZY
1. Oddział Wychowawczy jest komórką wewnętrzną Komendy Głównej właściwą w zakresie
planowania, organizowania i prowadzenia działalności wychowawczej, psychologicznej i promocyjnej
w ŻW oraz kreowania pozytywnego wizerunku ŻW.
2. Do zadań Oddziału Wychowawczego należy:
1) współudział w wypracowywaniu koncepcji
wspierających integralność procesu szkoleniowo-wychowawczego oraz zasadniczych kierunków działalności wychowawczej, służących
kształtowaniu pożądanych postaw patriotyczno-obywatelskich, zawodowo-wojskowych, wartości moralno-bojowych;
2) planowanie działalności wychowawczej, precyzowanie zadań profilaktyczno-wychowawczych,
kulturalno-oświatowych, kształcenia obywatelskiego i wychowania na tradycjach, określanie
warunków i wymogów ich realizacji oraz wskazywanie optymalnych sposobów ich wykonania;
3) współpraca z innymi komórkami wewnętrznymi Komendy Głównej w zakresie rozwiązywania
problemów wychowawczych;
4) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej wspierającej merytorycznie i organizacyjnie przygotowanie oraz realizację zadań
wychowawczych;
5) sprawowanie nadzoru nad pracą struktur wychowawczych w podległych jednostkach organizacyjnych ŻW;
6) inspirowanie i współorganizowanie przedsięwzięć służących utrzymywaniu dyscypliny woj-
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skowej, porządku publicznego oraz poprawnych
stosunków interpersonalnych;
7) dokonywanie bieżących i okresowych analiz morale, dyscypliny i nastrojów środowisk wojskowych oraz wypracowywanie propozycji działań
profilaktyczno-wychowawczych i psychoprofilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki przeciwdziałania uzależnieniom
od alkoholu i narkotyków;
8) wspieranie komendantów jednostek organizacyjnych ŻW w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych, wychowawczych i indywidualnych
żołnierzy;
9) ścisła współpraca z wojskowymi organami sprawiedliwości w zakresie doskonalenia profilaktyki
wychowawczej i edukacji prawnej żołnierzy oraz
dokonywania analiz i ocen przestrzegania prawa
przez żołnierzy;
10) koordynowanie i nadzorowanie procesu kształcenia obywatelskiego oraz dziedziczenia i upowszechniania tradycji narodu i dziejów oręża
polskiego;
11) koordynowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych oraz sprawowanie nadzoru nad
działalnością Klubu Żołnierskiego;
12) stymulowanie amatorskiej twórczości artystycznej, działalności turystyczno-krajoznawczej,
czytelnictwa oraz wypracowanie adekwatnej do
potrzeb i oczekiwań danego środowiska oferty
kulturalnej;
13) dokonywanie ocen i wypracowywanie wniosków dotyczących rozwoju bazy do realizacji
zadań programowych, efektywnego wykorzystania środków finansowych i materialnych przeznaczonych na działalność wychowawczą;
14) współpraca z organami administracji państwowej i władzy samorządowej, stowarzyszeniami społecznymi, kościołami oraz instytucjami
oświatowymi, kulturalnymi i środowiskami twórczymi w wychowaniu żołnierzy i młodzieży;
15) wspieranie działalności instytucji społecznych
i przedstawicielskich funkcjonujących w ŻW;
16) opracowywanie programów udziału w przedsięwzięciach o charakterze historyczno-patriotycznym, koordynowanie ich przygotowania
i przebiegu;
17) kierowanie procesem podnoszenia kwalifikacji
kadry w zakresie oddziaływań wychowawczych
oraz organizowanie różnych form szkolenia kursowego w tym obszarze dla kadry dowódczej
i wychowawczej;
18) upowszechnianie nowatorskich i efektywnych
rozwiązań służących doskonaleniu metod i form
edukacji obywatelskiej, zapewnieniu dyscypliny
i przestrzegania prawa oraz kształtowania właściwych stosunków interpersonalnych;
19) promowanie inicjatyw wychowawczych oraz
planowania i prowadzenie działalności publicy-
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stycznej i wydawniczej wspierającej działalność
wychowawczą;
20) konsultowanie i opiniowanie propozycji rozwiązań szkoleniowych oraz projektów dokumentów normujących formalno-prawne dziedziny
działalności wychowawczej w ŻW;
21) określenie treści, sposobów i form pracy prowadzonej przez struktury wychowawcze w warunkach osiągania wyższych stanów gotowości
bojowej i działaniach bojowych;
22) współudział w realizacji zadań związanych
z prowadzeniem gospodarki, rozwojem bazy
i zabezpieczeniem materiałowo-technicznym
działalności wychowawczej i kulturalno-oświatowej;
23) w zakresie działalności psychologicznej:
a) koordynowanie i nadzorowanie działalności psychologicznej i realizacji przedsięwzięć
profilaktyki psychologicznej w ŻW,
b) koordynowanie prac związanych z weryfikacją testów psychologicznych na potrzeby ŻW,
c) organizowanie i nadzorowanie systemu opieki psychologicznej nad żołnierzami uczestniczącymi w operacjach wojskowych, misjach
pokojowych i stabilizacyjnych, akcjach humanitarnych i ratowniczych,
d) utrzymywanie kontaktów z instytucjami państwowymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi zajmującymi się problematyką życia
społecznego, a w szczególności zagadnieniami patologii społecznych i problemami
młodzieży, pod kątem rozpoznania zjawisk
społecznych mających wpływ na funkcjonowanie ŻW;
24) w zakresie promocji:
a) organizowanie i koordynowanie oraz prowadzenie działań promujących ŻW w resorcie
obrony narodowej, wśród społeczeństwa i za
granicą,
b) przygotowywanie i gromadzenie materiałów
dotyczących historii, wydarzeń i działalności
jednostek organizacyjnych ŻW w celu ich wykorzystania w działaniach promocyjno-wydawniczych,
c) propagowanie i popularyzowanie tradycji oraz
historycznego dorobku ŻW wśród żołnierzy
ŻW, społeczności cywilnej i młodzieży szkół
patronackich przy współudziale organizacji
pozarządowych,
d) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi na
rzecz tworzenia spójnej działalności promocyjnej,
e) prowadzenie kroniki Komendy Głównej,
f) współuczestniczenie w wymianie doświadczeń w działalności promocyjnej z właściwymi komórkami wewnętrznymi policji
wojskowych innych państw.
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§ 8.
WYDZIAŁ PRASOWY

1. Wydział Prasowy jest komórką wewnętrzną
Komendy Głównej właściwą w zakresie zapewniania
obsługi prasowej i radiowo-telewizyjnej przedsięwzięć organizowanych przez i z udziałem ŻW.
2. Do zadań Wydziału Prasowego należy:
1) organizowanie obsługi prasowej, radiowej, telewizyjnej i filmowej imprez, uroczystości i ćwiczeń wojskowych organizowanych przez ŻW;
2) organizowanie kontaktów (w szczególności: konferencji prasowych, spotkań, wywiadów itp.)
prasy krajowej i zagranicznej z Komendantem
Głównym oraz wytypowaną kadrą ŻW;
3) przedstawianie mediom informacji na temat bieżącej działalności ŻW oraz wypowiadanie się do
mediów w imieniu Komendanta Głównego;
4) opracowywanie i upowszechnianie informacji w formie komunikatów i oświadczeń, a także udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące
działalności ŻW;
5) informowanie Komendanta Głównego oraz kierowniczej kadry ŻW o publikacjach prasowych
dotyczących ŻW oraz wypracowywanie koncepcji działań podejmowanych w tym zakresie;
6) informowanie, po uzgodnieniu z Komendantem
Głównym, rzecznika prasowego Ministra Obrony
Narodowej i Dyrektora Departamentu PrasowoInformacyjnego MON o zdarzeniach, które mogą
mieć istotny wpływ na wizerunek resortu obrony narodowej i wymagają podjęcia działań przez
rzecznika prasowego Ministra Obrony Narodowej;
7) informowanie o bieżącej aktywności ŻW oraz inspirowanie Wojskowego Instytutu Wydawniczego do realizacji tematów promujących ŻW;
8) prowadzenie korespondencji i przygotowywanie
odpowiedzi (polemik, sprostowań) na zamieszczaną w prasie krytykę lub publikacje o charakterze interwencyjnym;
9) współdziałanie i wymiana doświadczeń, stosownie do kompetencji, ze służbami prasowymi policji wojskowych armii innych państw;
10) prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego ŻW;
11) redagowanie biuletynu informacyjno-szkoleniowego ŻW;
12) organizowanie centrów prasowych podczas
szkoleń poligonowych ŻW;
13) prowadzenie zajęć z zakresu komunikacji społecznej dla żołnierzy i pracowników wojska ŻW;
14) planowanie i nadzór nad terminowym dostarczaniem prasy;
15) tworzenie i archiwizowanie bazy fotograficznej;
16) inspirowanie dziennikarzy do podejmowania
tematyki związanej z ŻW;
17) współdziałanie z:
a) komórkami wewnętrznymi Komendy Głównej,
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b) służbami prasowymi MON i rodzajów SZ,
c) Wojskowym Instytutem Wydawniczym,
d) cywilnymi środkami przekazu, instytucjami
prasowo-informacyjnymi administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.
§ 9.
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH
1. Oddział Wewnętrzny i Ochrony Informacji
Niejawnych, zwany dalej „Oddziałem Wewnętrznym”,
jest komórką wewnętrzną Komendy Głównej właściwą w zakresie bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej
w ŻW, zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych, zabezpieczenia i fizycznej ochrony obiektów,
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej, a także
planowania, organizowania i prowadzenia szkoleń
żołnierzy i pracowników wojska z zakresu ochrony
informacji niejawnych.
2. Do zadań Oddziału Wewnętrznego należy:
1) w zakresie spraw wewnętrznych i naruszeń zasad bezpieczeństwa informacji niejawnych:
a) rozpoznawanie i ujawnianie działań i zachowań mogących nosić znamiona czynów
zabronionych, a także innych zachowań mających znamiona przewinień dyscyplinarnych
wśród żołnierzy i pracowników wojska,
b) podejmowanie działań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
c) prowadzenie postępowań wyjaśniających
w sprawach skarg i wniosków kierowanych
do Komendanta Głównego;
2) w zakresie ochrony informacji niejawnych:
a) prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych
w stosunku do oficerów aplikujących do służby w ŻW oraz pozostałych kandydatów do
służby i pracy w Komendzie Głównej, Centrum Szkolenia ŻW i Oddziale Zabezpieczenia
ŻW – według zasad i trybu określonego decyzją Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do
służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz.
Urz. MON Nr 4, poz. 57 oraz z 2011 r. Nr 6,
poz. 80),
b) prowadzenie postępowań sprawdzających celem wydania poświadczeń bezpieczeństwa,
c) występowanie do Służby Kontrwywiadu Wojskowego o wydanie stosownych poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń NATO
i UE dla żołnierzy i pracowników wojska,
d) nadzorowanie realizacji zadań wynikających
z „Planu Ochrony informacji niejawnych” Komendy Głównej,
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e) nadzorowanie opracowywania szczególnych
wymagań bezpieczeństwa systemów procedur bezpiecznej eksploatacji autonomicznych
systemów i sieci teleinformatycznych oraz
nadzór nad ich przestrzeganiem przez jednostki organizacyjne ŻW,
f) dokonywanie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych;
3) w zakresie zabezpieczenia i fizycznej ochrony
obiektów:
a) administrowanie zintegrowanym systemem
alarmowym, monitoringu oraz kontroli dostępu w Komendzie Głównej,
b) opiniowanie minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych i projektów technicznych zintegrowanych systemów
ochrony jednostek organizacyjnych ŻW,
c) nadzór nad realizacją zadań wynikających
z „Planów Ochrony” Komendy Głównej oraz
jednostek organizacyjnych ŻW;
4) w zakresie ochrony informacji niejawnych w czasie ćwiczeń:
a) organizowanie i zapewnianie właściwego
funkcjonowania kancelarii tajnej ćwiczebnej
oraz ochrony przewozu materiałów niejawnych w rejonie ćwiczeń,
b) określanie stref bezpieczeństwa i systemu
przepustkowego w rejonie stanowiska dowodzenia (ćwiczenia) oraz nadzór nad bezpieczeństwem funkcjonowania systemów
teleinformatycznych i łączności;
5) w zakresie ochrony informacji niejawnych w kontaktach zagranicznych:
a) gromadzenie danych o terminie, celu i charakterze wizyty, składzie delegacji oraz danych
identyfikacyjnych,
b) informowanie SKW o składzie delegacji,
c) meldowanie Komendantowi Głównemu o zaistniałych zdarzeniach, wskazujących na zainteresowanie
cudzoziemców
sprawami
wykraczającymi poza oficjalny charakter wizyty;
6) w zakresie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej i Punktu Obsługi Dokumentów Zagranicznych:
a) nadzór nad właściwym oznaczaniem dokumentów wytwarzanych w Komendzie Głównej, a także rejestrowaniem dokumentów
wysyłanych i przesyłanych do Komendy
Głównej,
b) zapewnienie należytej ochrony dokumentów
niejawnych, znajdujących się w kancelarii,
c) ścisłe przestrzeganie zasad niszczenia dokumentów i materiałów niejawnych,
d) okresowa kontrola ewidencji materiałów
i obiegu dokumentów w Komendzie Głównej,
e) nadzór nad funkcjonowaniem kancelarii tajnych jednostek organizacyjnych ŻW;
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7) w zakresie szkolenia:
a) planowanie, organizowanie i prowadzenie
szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych krajowych i międzynarodowych żołnierzy i pracowników wojska w Komendzie
Głównej,
b) okresowe szkolenie personelu pionów ochrony jednostek organizacyjnych ŻW;
8) realizowanie przedsięwzięć z obszaru normalizacji wojskowej i zapewnienia jakości wyrobów
obronnych w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony obiektów;
9) współdziałanie z:
a) Departamentem Ochrony Informacji Niejawnych MON,
b) Wojskowym Biurem Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki,
c) Zarządem Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych SKW,
d) Resortowym Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych,
e) właściwymi komórkami wewnętrznymi i pionami ochrony ABW, AW, Policji, SG,
f) Centralnym Archiwum Wojskowym.
§ 10.
ODDZIAŁ FINANSÓW
1. Oddział Finansów jest komórką wewnętrzną
Komendy Głównej właściwą w zakresie gospodarki
finansowej w ŻW.
2. Do zadań Oddziału Finansów należy:
1) kierowanie całokształtem gospodarki finansowej ŻW, w tym sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
2) przygotowywanie i przedstawianie Komendantowi Głównemu opinii w sprawach zamierzeń
organizacyjnych, gospodarczych i szkoleniowych powodujących skutki finansowe;
3) uczestniczenie w pracach organów kolegialnych
powoływanych przez Komendanta Głównego
do rozpatrywania spraw budżetowych, zatrudnieniowo-płacowych, a także spraw socjalno-bytowych środowiska wojskowego;
4) planowanie, organizowanie i prowadzenie okresowych szkoleń finansowych dla pracowników
jednostek organizacyjnych ŻW;
5) opracowywanie projektu budżetu ŻW, uczestniczenie w pracach nad opracowaniem specyfikacji wydatków rzeczowych Komendy Głównej
oraz sporządzanie planu finansowego dysponenta drugiego stopnia;
6) przygotowywanie podziału planu finansowego
budżetu i propozycji jego zmian;
7) opracowywanie, na podstawie prognozy Departamentu Budżetowego MON przydziału środków budżetowych, rocznego harmonogramu
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podziału tych środków dla Komendy Głównej
i Oddziału Zabezpieczenia ŻW;
8) przekazywanie dla Oddziału Zabezpieczenia ŻW
środków budżetowych zgodnie z opracowanym
harmonogramem podziału środków budżetowych;
9) obsługa rachunków bankowych Komendy Głównej, prowadzenie rachunkowości dysponenta
środków budżetowych drugiego stopnia oraz
wydawanie zgód na otwarcie rachunków bankowych Oddziałowi Zabezpieczenia ŻW;
10) realizacja wydatków budżetowych w zakresie
ustalonym przez Komendanta Głównego;
11) sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji budżetu (dochodów i wydatków), uposażeń
i wynagrodzeń oraz stanu szkód w mieniu wojska, a także umorzeń i udzielanych ulg w spłacie
należności finansowych;
12) opiniowanie kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Oddziale Zabezpieczenia
oraz na inne stanowiska w służbie finansowej;
13) uzgadnianie materiałów opracowywanych przez
komórki wewnętrzne Komendy Głównej do projektu budżetu, zmian w podziale układu wykonawczego budżetu i specyfikacji rzeczowych;
14) współudział w opracowywaniu statutów jednostek budżetowych ŻW;
15) współdziałanie w zakresie problematyki finansowej z Departamentem Budżetowym MON i innymi komórkami organizacyjnymi MON oraz
z właściwymi komórkami wewnętrznymi dysponentów budżetu państwa drugiego stopnia i dowództw rodzajów SZ.
§ 11.
ODDZIAŁ KADR I UZUPEŁNIEŃ
1. Oddział Kadr i Uzupełnień, zwany dalej „Oddziałem Kadr”, jest komórką wewnętrzną Komendy
Głównej właściwą w zakresie działalności kadrowej,
pokojowego uzupełnienia ŻW stanami osobowymi,
organizacyjno-etatowej oraz kompetencyjno-normatywnej.
2. Do zadań Oddziału Kadr należy:
1) prowadzenie dokumentów ewidencyjnych żołnierzy zawodowych;
2) analizowanie stanu ukompletowania jednostek
organizacyjnych ŻW oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
3) sporządzanie projektów rozkazów personalnych
i wyciągów z rozkazów wyższych przełożonych;
4) przygotowywanie wniosków w sprawie odznaczeń i mianowań;
5) realizowanie zadań w zakresie pokojowego uzupełnienia jednostek organizacyjnych ŻW żołnierzami;
6) realizowanie przedsięwzięć związanych z ewidencją i wydawaniem kart i tabliczek tożsamości
stanom osobowym ŻW;
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7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym uzupełnianiem jednostek organizacyjnych ŻW żołnierzami zawodowymi;
8) prowadzenie dokumentacji obsady stanowisk
etatowych czasu „P” Komendy Głównej;
9) realizowanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w stosunku do osobowych baz
danych funkcjonujących w Oddziale Kadr i Uzupełnień;
10) opracowywanie:
a) projektów szczegółowych zakresów działania
jednostek organizacyjnych ŻW,
b) projektów rozkazów Komendanta Głównego
dotyczących restrukturyzacji jednostek organizacyjnych ŻW,
c) kart opisu stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych Komendy Głównej i komendantów jednostek organizacyjnych ŻW
bezpośrednio podległych Komendantowi
Głównemu;
11) prowadzenie i aktualizowanie zbioru kart opisu
stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych
oraz zakresów obowiązków żołnierzy zawodowych i pracowników wojska Komendy Głównej;
12) współudział w dokonywaniu analizy struktur
organizacyjno-etatowych oraz przedstawianie
wniosków i propozycji zmian w tym zakresie;
13) prowadzenie etatów czasu „P” i „W” jednostek
organizacyjnych ŻW;
14) opracowywanie projektów wykazów zmian do
etatów jednostek organizacyjnych ŻW;
15) prowadzenie etatów misji pokojowych;
16) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta Głównego;
17) opracowywanie i uaktualnianie planów urlopów
żołnierzy zawodowych i pracowników wojska;
18) prowadzenie spraw personalnych i dokumentów ewidencyjnych pracowników wojska;
19) prowadzenie rozkazu dziennego Komendanta
Głównego;
20) współdziałanie z:
a) komórkami organizacyjnymi MON,
b) jednostkami szkolnictwa wojskowego,
c) właściwymi komórkami wewnętrznymi dowództw rodzajów SZ,
d) wojskowymi biurami emerytalnymi,
e) terenowymi organami administracji wojskowej.
§ 12.
ZARZĄD PREWENCJI
1. Zarząd Prewencji jest komórką wewnętrzną
Komendy Głównej właściwą w zakresie nadzorowania i koordynowania działalności prewencyjnej,
profilaktycznej i szkoleniowej, w tym czynności
patrolowych, asystencyjnych, konwojowych, kontroli ruchu drogowego, ochrony specjalnej, ochrony
i zabezpieczenia uzbrojenia i środków pola walki,
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wydawania pozwoleń na broń prywatną dla żołnierzy
zawodowych, funkcjonowania izb zatrzymań oraz
szkolenia specjalistycznego, ogólnowojskowego
i językowego żołnierzy ŻW.
2. Do zadań Zarządu Prewencji należy:
1) w zakresie działalności prewencyjnej:
a) planowanie, organizowanie i koordynowanie
działalności prewencyjnej,
b) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją czynności patrolowych, asystencyjnych,
konwojowych, kontroli ruchu drogowego,
ochrony specjalnej i ochrony wytypowanych
obiektów,
c) koordynowanie zabezpieczeń uroczystości
z udziałem wojska, przegrupowań, ćwiczeń
i szkoleń wojsk własnych i sojuszniczych, wizyt delegacji zagranicznych, VIP oraz zespołów inspekcyjnych i towarzyszących, a także
załóg środków transportowych prowadzących działalność inspekcyjną,
d) współudział w opracowywaniu okresowych
analiz w zakresie:
— dyscypliny wojskowej,
— stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
e) wypracowywanie taktyki i metod działania
pionu prewencji,
f) prowadzenie szkoleń z zakresu prewencji i ruchu drogowego,
g) udzielanie pomocy w realizacji szczególnie
ważnych zadań terenowym i specjalistycznym jednostkom organizacyjnym ŻW,
h) współdziałanie z:
— komórkami organizacyjnymi MON,
— komórkami wewnętrznymi dowództw rodzajów SZ,
— Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
— Zarządem Kontroli Ruchu Granicznego Komendy Głównej SG,
— Krajową Radą Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym;
2) w zakresie działalności profilaktycznej:
a) planowanie, organizowanie i koordynowanie
działalności profilaktycznej w SZ RP,
b) współudział w opracowywaniu okresowych
analiz w zakresie dyscypliny wojskowej,
c) sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu
czynności kontrolnych realizowanych przez
ŻW w obszarze ochrony obiektów wojskowych, zabezpieczenia baz, składnic i składów
środków bojowych i materiałowych oraz broni prywatnej żołnierzy zawodowych,
d) wytyczanie kierunków działań profilaktycznych oraz opracowywanie programów profilaktycznych ŻW,
e) prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki,
f) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem sprawdzeń sposobu ochrony mienia
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wojskowego oraz broni prywatnej dla żołnierzy zawodowych,
g) wykonywanie zadań z zakresu ustawy z dnia
21 maja 1999 r. broni i amunicji,
h) opracowywanie, pozyskiwanie i rozpowszechnianie w jednostkach organizacyjnych
ŻW materiałów do działalności profilaktycznej,
i) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem
izb zatrzymań w oddziałach ŻW,
j) współdziałanie z:
— Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji,
— Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
— Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania
Narkomanii,
— Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
— Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
— Instytutem Transportu Samochodowego,
— Departamentem Ochrony Informacji Niejawnych MON,
— Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA,
— Biurem Promocji i Reklamy PKP PLK S.A.,
— Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej;
3) w zakresie szkolenia:
a) określanie kierunków oraz planowanie i organizowanie szkolenia specjalistycznego, doskonalącego i językowego,
b) określanie wymagań i potrzeb w zakresie realizacji funkcji i zadań szkoleniowych w Centrum Szkolenia ŻW,
c) planowanie i koordynowanie udziału żołnierzy
ŻW w kursach i szkoleniach realizowanych
w centrach i ośrodkach szkolenia MON oraz
poza granicami kraju,
d) planowanie szkoleń specjalistycznych dla żołnierzy i pracowników ŻW,
e) koordynowanie i nadzorowanie szkolenia fizycznego oraz przedsięwzięć sportu powszechnego,
f) nadzorowanie pod względem merytorycznym
procesu szkolenia żołnierzy rezerwy,
g) nadzorowanie planowania i realizacji szkolenia,
h) koordynowanie działalności metodyczno-szkoleniowej w ŻW,
i) opracowywanie propozycji limitów środków
bojowych oraz finansowych do zabezpieczenia procesu szkolenia w jednostkach organizacyjnych ŻW,
j) organizowanie szkolenia uzupełniającego żołnierzy zawodowych i pracowników wojska
Komendy Głównej oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
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k) prowadzenie ewidencji żołnierzy posiadających udokumentowaną znajomość języków
obcych,
l) prowadzenie kwalifikacji żołnierzy i pracowników wojska w ramach doskonalenia zawodowego,
m) koordynowanie przedsięwzięć związanych
z funkcjonowaniem „Systemu Wykorzystania
Doświadczeń”,
n) określanie standardów i wymagań szkoleniowych dla komponentów ŻW wydzielanych do
realizacji zadań poza granicami państwa,
o) współdziałanie z Biurem Kadr i Szkolnictwa
Komendy Głównej Policji;
4) realizowanie przedsięwzięć z obszaru normalizacji wojskowej i zapewnienia jakości wyrobów
obronnych w zakresie specjalistycznego sprzętu, którego jest gestorem;
5) realizowanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w stosunku do osobowych baz danych funkcjonujących w Zarządzie
Prewencji.
§ 13.
ZARZĄD DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY
1. Zarząd Dochodzeniowo-Śledczy jest komórką
wewnętrzną Komendy Głównej właściwą w zakresie
działalności dochodzeniowo-śledczej, operacyjno-rozpoznawczej, kryminalistycznej i analityczno-informacyjnej oraz ewidencji operacyjnej i prowadzenia badań psychofizjologicznych.
2. Do zadań Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego należy:
1) w zakresie działalności dochodzeniowo-śledczej:
a) prowadzenie postępowań karnych o szczególnie skomplikowanym stanie faktycznym,
b) sprawowanie bieżącego nadzoru służbowego nad działalnością dochodzeniowo-śledczą
jednostek organizacyjnych ŻW,
c) udział w kontrolach jednostek wojskowych rodzajów SZ prowadzonych przez Departament
Kontroli MON i inne instytucje kontrolujące,
d) udzielanie merytorycznej pomocy jednostkom organizacyjnym ŻW w skomplikowanych, wielowątkowych postępowaniach,
e) realizacja pomocy prawnych w kraju i za granicą,
f) udział we wspólnych przedsięwzięciach z Policją i innymi instytucjami zajmującymi się
zwalczaniem przestępczości,
g) uczestniczenie w kontrolach kompleksowych
oraz prowadzenie kontroli problemowych
i nadzorów służbowych,
h) udział w pracach zespołów i komisjach powoływanych przez Ministra Obrony Narodowej,
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
i inne instytucje,
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i) udział w grupach operacyjnych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd
Dochodzeniowo-Śledczy,
j) organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych kadry pionu dochodzeniowo-śledczego,
k) opracowywanie materiałów i pomocy szkoleniowych,
l) wykrywanie przestępstw w ramach rozpoznania dochodzeniowo -śledczego,
m) udział w realizacji wspólnych przedsięwzięć
procesowych z prokuratorami wojskowymi,
n) opracowywanie projektów aktów prawnych
i dokumentów normatywnych,
o) opiniowanie projektów zewnętrznych aktów
prawnych,
p) udział w specjalistycznym przygotowaniu żołnierzy ŻW przewidzianych do wykonywania
zadań policyjnych poza granicami kraju,
q) współudział w wykonywaniu czynności profilaktycznych,
r) udział w sympozjach, konferencjach i naradach poświęconych zwalczaniu przestępczości,
s) prowadzenie nadzoru specjalistycznego nad
działalnością szkoleniową Cyklu Prawa i Cyklu Kryminalistyki w Centrum Szkolenia ŻW
w Mińsku Mazowieckim,
t) współdziałanie z:
— Oddziałem Postępowania Przygotowawczego Naczelnej Prokuratury Wojskowej
i wojskowymi prokuraturami okręgowymi,
— Biurem Kryminalnym i Centralnym Biurem
Śledczym Komendy Głównej Policji,
— Zarządem Operacyjno-Śledczym Komendy
Głównej SG,
— pionami śledczymi CBA i ABW,
— Departamentem Kontroli MON i innymi komórkami organizacyjnymi MON,
— ośrodkami szkolenia Policji i innych organów ścigania;
2) w zakresie działalności operacyjno-rozpoznawczej:
a) planowanie, koordynowanie i nadzór nad
działalnością operacyjno-rozpoznawczą realizowaną przez ŻW w jednostkach i instytucjach wojskowych w kraju oraz w ramach
misji PKW,
b) prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach o szczególnie skomplikowanym stanie faktycznym,
c) prowadzenie procedur operacyjnych i sygnałów,
d) opiniowanie materiałów operacyjnych w zakresie poprawności i zasadności sporządzanych wniosków o zastosowanie przepisów
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porząd-
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kowych oraz innych przedsięwzięć techniki
operacyjnej,
e) opracowywanie meldunków dla Ministra
Obrony Narodowej z efektów działalności
operacyjno-rozpoznawczej,
f) sporządzanie analiz i ocen z działalności operacyjno-rozpoznawczej w ŻW,
g) planowanie, koordynowanie i nadzór nad poszukiwaniami sprawców przestępstw oraz zaginionych żołnierzy, a także poszukiwaniami
utraconych przez jednostki wojskowe broni,
amunicji, materiałów wybuchowych i innego
mienia wojskowego oraz materiałów zawierających informacje niejawne,
h) prowadzenie rejestrów osób poszukiwanych,
teczek osób poszukiwanych, wszczynanie
poszukiwań krajowych, nadzór nad poszukiwaniami prowadzonymi przez terenowe jednostki organizacyjne ŻW,
i) planowanie, ewidencjonowanie, koordynowanie i nadzór nad wydatkowaniem funduszu
operacyjnego ŻW,
j) udział w zapobieganiu popełniania przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom
patologicznym w SZ RP,
k) opracowywanie dokumentów normujących
pracę operacyjno-rozpoznawczą, m.in. zarządzeń, instrukcji, wytycznych do działalności oraz materiałów i pomocy szkoleniowych
z zakresu tych czynności,
l) współudział w prowadzonych szkoleniach z zakresu pracy operacyjno-rozpoznawczej,
m) prowadzenie nadzoru specjalistycznego nad
działalnością szkoleniową Cyklu Operacyjno-Rozpoznawczego w Centrum Szkolenia ŻW
w Mińsku Mazowieckim,
n) udział w grupach operacyjnych i przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Dochodzeniowo-Śledczy,
o) współdziałanie z:
— SKW,
— SWW,
— ABW,
— CBA,
— Policją,
— SG,
— organami kontroli skarbowej (urzędami
skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej),
— sądami i prokuratorami,
— instytucjami państwowymi, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami;
3) w zakresie działalności kryminalistycznej i analityczno-informacyjnej:
a) gromadzenie i przetwarzanie informacji
o przestępczości w SZ RP w tematycznych
bazach danych,
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b) opracowywanie okresowych i bieżących informacji dotyczących przestępczości w SZ RP
na potrzeby Ministra Obrony Narodowej i dowódców rodzajów SZ, jak również opracowywanie analiz i prognoz stanu przestępczości
w SZ RP,
c) sprawowanie nadzoru nad sprawnością funkcjonowania systemu informatycznego TEMIDA,
d) opracowywanie analiz i prognoz w zakresie
przestępczości w SZ RP,
e) wymiana informacji z Oddziałem Prezydialnym Naczelnej Prokuratury Wojskowej,
Biurem Łączności i Informatyki Komendy
Głównej Policji i innymi instytucjami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości,
f) wykonywanie analizy kryminalnej,
g) opracowywanie okresowych zestawień statystycznych pionu dochodzeniowo-śledczego,
h) wprowadzanie i przetwarzanie danych do systemu informacyjnego Krajowego Centrum
Informacji Kryminalnej (KCIK) i Automatycznego Systemu Informacji Daktyloskopijnej
(AFIS),
i) prowadzenie zbioru łusek broni służbowej,
j) utrzymywanie depozytu dowodów rzeczowych zabezpieczonych w prowadzonych
przez Komendę Główną postępowaniach
przygotowawczych,
k) prowadzenie ewidencji i depozytu zabezpieczonych środków odurzających przewidzianych do wykorzystania w szkoleniu,
l) współudział w realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych podczas procesowego zabezpieczania materiału dowodowego,
m) sprawowanie nadzoru nad działalnością techników kryminalistyki,
n) współdziałanie z Centrum Szkolenia ŻW
w Mińsku Mazowieckim oraz udział w szkoleniach specjalistycznych dla kadry pionu
dochodzeniowo-śledczego w zakresie kryminalistyki,
o) prowadzenie ewidencji sprzętu specjalistycznego, planowanie zakupów i nadzór nad jego
eksploatacją w jednostkach organizacyjnych
ŻW,
p) prowadzenie nadzoru nad szkoleniem i wykorzystaniem psów służbowych w ŻW,
q) współdziałanie z:
— KCIK,
— Oddziałem Organizacyjno-Prawnym Naczelnej Prokuratury Wojskowej,
— komórkami wewnętrznymi Komendy
Głównej Policji,
— komórkami organizacyjnymi MON,
— ośrodkami szkolenia Policji i SG,
— instytucjami zajmującymi się analizą kryminalną;
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4) w zakresie ewidencji operacyjnej ŻW oraz zabezpieczenia operacyjnego działalności służbowej
pionu dochodzeniowo-śledczego:
a) wykonywanie ustaleń u operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej wynikających
z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,
b) stosowanie środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie i utrwalanie treści informacji, w tym obrazu i dźwięku wynikających
z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,
c) zabezpieczanie elektronicznego materiału
przy pomocy sprzętu technicznego,
d) wykonywanie sprawdzeń pomieszczeń pod
kątem zainstalowania urządzeń podsłuchowych i podglądowych,
e) prowadzenie ewidencji mienia operacyjnego,
f) realizowanie zakupów mienia operacyjnego,
g) sprawowanie kontroli i nadzoru nad eksploatacją sprzętu operacyjnego w jednostkach organizacyjnych ŻW,
h) zabezpieczanie jednostek organizacyjnych
ŻW w dokumenty legalizacyjne uniemożliwiające ustalenie danych pozwalających na
identyfikację żołnierza ŻW oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych,
i) nadzór nad wykorzystaniem dokumentów legalizacyjnych wykorzystywanych w działaniach
operacyjnych przez jednostki organizacyjne
ŻW,
j) dokonywanie sprawdzeń w kartotece powszechnie niedostępnej oraz w ewidencji
operacyjnej ŻW na rzecz jednostek organizacyjnych ŻW, SKW, SWW, ABW, AW, SG i Policji,
k) prowadzenie ewidencji operacyjnej, tj. kartotek, rejestrów i bazy EO,
l) dokonywanie na potrzeby ŻW ustaleń w instytucjach państwowych, samorządowych
i społecznych,
m) udział w szkoleniach i naradach poświęconych problematyce wykorzystania sprzętu
operacyjnego w działaniach operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych,
n) współdziałanie z:
— Biurem Wywiadu Kryminalnego Komendy
Głównej Policji,
— Departamentem Zabezpieczeń Technicznych ABW,
— Wydziałem Ewidencji i Archiwum SWW,
— Biurem Techniki Operacyjnej SWW,
— Departamentem III SWW,
— Kartoteką Powszechnie Niedostępną Komendy Głównej SG,
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— organami kontroli skarbowej (urzędami
skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej),
— operatorami telefonii komórkowej;
5) w zakresie prowadzenia badań psychofizjologicznych:
a) planowanie, koordynowanie i prowadzenie
badań psychofizjologicznych:
— w działalności kryminalistyczno-wykrywczej i dochodzeniowo-śledczej na potrzeby
postępowań przygotowawczych i czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne ŻW,
— personalnych na rzecz postępowań kwalifikacyjnych kandydatów do służby w ŻW
oraz badań żołnierzy i pracowników wojska za zgodą Komendanta Głównego,
b) sprawowanie nadzoru służbowego oraz
udzielanie merytorycznej pomocy terenowym jednostkom organizacyjnym ŻW w zakresie właściwego przygotowania i doboru
elementów z prowadzonego postępowania
przygotowawczego lub czynności operacyjno-rozpoznawczych dla wykorzystania i zastosowania badań psychofizjologicznych,
c) opracowywanie dokumentów końcowych
z przeprowadzonych badań psychofizjologicznych na potrzeby terenowych jednostek
organizacyjnych ŻW oraz innych instytucji zasięgających opinii z badań psychofizjologicznych,
d) udział w sympozjach, konferencjach i naradach poświęconych wykorzystywaniu badań
psychofizjologicznych,
e) udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, wykładów oraz pokazów specjalistycznych,
f) prowadzenie dokumentacji i zbiorów tematycznych z zakresu badań psychofizjologicznych,
g) podejmowanie działań służbowych mających
na celu stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności specjalistycznych w dziedzinie prowadzenia badań psychofizjologicznych zgodnie
z przepisami prawa i standardami obowiązującymi w tym zakresie w kraju i na świecie,
h) udział w opracowywaniu analiz, materiałów
i pomocy szkoleniowych oraz opiniowanie
aktów normatywnych z zakresu prowadzonych badań,
i) współuczestniczenie w procesie szkolenia z zasad wykorzystania badań psychofizjologicznych w działalności dochodzeniowo-śledczej
i operacyjno-rozpoznawczej,
j) współdziałanie z:
— Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji,
— Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji,
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— Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej SG,
— katedrami kryminalistyki ośrodków akademickich,
— ośrodkami szkolenia Policji i SG,
— instytucjami administracji publicznej, wyspecjalizowanymi ośrodkami naukowymi,
służbami organów ścigania i jednostkami administracji publicznej posiadającymi
wyspecjalizowane komórki wewnętrzne
do prowadzenia badań psychofizjologicznych;
6) realizowanie przedsięwzięć z obszaru normalizacji wojskowej i zapewnienia jakości wyrobów
obronnych w zakresie specjalistycznego sprzętu, którego jest gestorem.
§ 14.
ODDZIAŁ OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
1. Oddział Oświadczeń Majątkowych jest
komórką wewnętrzną Komendy Głównej właściwą
w zakresie analizy oświadczeń o stanie majątkowym
składanych przez żołnierzy zawodowych.
2. Do zadań Oddziału Oświadczeń Majątkowych
należy:
1) ewidencjonowanie i archiwizowanie oświadczeń
o stanie majątkowym;
2) monitorowanie procesu składania oświadczeń
majątkowych przez zobowiązanych żołnierzy;
3) weryfikowanie oświadczeń pod względem formalnym;
4) analiza składanych oświadczeń i przedstawianie wniosków Komendantowi Głównemu w tym
względzie;
5) pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji oraz
danych ewidencyjno-rejestracyjnych ze zbiorów
urzędów państwowych do analizy oświadczeń
majątkowych;
6) ustalanie przypadków przyrostu majątku żołnierzy niemającego pokrycia w uzyskiwanych dochodach;
7) sporządzanie bieżących raportów, meldunków
i sprawozdań z realizacji przez żołnierzy obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym;
8) zarządzanie zbiorem danych „MAJĄTEK” i jego
aktualizowanie;
9) realizowanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w stosunku do osobowych baz
danych funkcjonujących w Oddziale Oświadczeń
Majątkowych;
10) współdziałanie z:
a) organami kontroli skarbowej (urzędami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej),
b) instytucjami państwowymi, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
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R o z d zia ł 7
ZADANIA SZEFA SZTABU
I KOMÓREK WEWNĘTRZNYCH
PODPORZĄDKOWANYCH BEZPOŚREDNIO
SZEFOWI SZTABU
§ 15.
SZEF SZTABU
1. Szef Sztabu podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu. Kieruje całokształtem pracy
Sztabu i jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników wojska Sztabu.
2. Szef Sztabu ponosi odpowiedzialność za:
1) koordynowanie procesu dowodzenia, planowania mobilizacyjnego rozwinięcia i operacyjnego
użycia jednostek organizacyjnych ŻW oraz zarządzania kryzysowego;
2) planowanie i koordynowanie działalności bieżącej oraz kontrolno-rozliczeniowej komórek wewnętrznych Komendy Głównej;
3) organizację i przygotowanie wojennego systemu dowodzenia, systemu gotowości bojowej
oraz łączności i informatyki ŻW;
4) utrzymanie przez jednostki organizacyjne ŻW
dyrektywnych wskaźników w zakresie ukompletowania stanem osobowym, zasadniczym UiSW
oraz zapasami środków zaopatrzenia;
5) współpracę międzynarodową ŻW oraz przygotowanie komponentów ŻW do udziału w misjach
i operacjach pokojowych i stabilizacyjnych poza
granicami państwa;
6) zabezpieczenie logistyczne ŻW.
3. Do zadań Szefa Sztabu należy:
1) kierowanie działalnością komórek wewnętrznych Sztabu w zakresie przygotowywania
kompleksowych danych niezbędnych do wypracowania decyzji Komendanta Głównego oraz
opracowywanie dokumentów zapewniających
ich realizację;
2) organizowanie systemu dowodzenia ŻW;
3) organizowanie działalności planistyczno-wykonawczej i organizacyjno-koordynującej przedsięwzięcia operacyjnego użycia jednostek
organizacyjnych ŻW w kraju i poza granicami
państwa;
4) wykonywanie czynności prewencyjnych w zakresie planowania, organizowania i utrzymywania kontaktów zagranicznych i współpracy
sojuszniczej;
5) nadzór nad utrzymaniem gotowości do podjęcia
działań przez jednostki organizacyjne ŻW;
6) koordynowanie prac związanych z programowaniem i planowaniem rozwoju ŻW oraz wdrażaniem i monitorowaniem Celów Sił Zbrojnych
NATO dotyczących ŻW;
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7) prowadzenie analiz i doskonalenie zasad planowania operacyjnego w ŻW pod kątem dostosowania do wymagań obowiązujących w NATO;
8) utrzymanie w stałej sprawności systemu dowodzenia, łączności i informatyki oraz alarmowania;
9) planowanie, organizowanie i prowadzenie treningów sztabowych w obszarach objętych zakresem działania Sztabu oraz nadzorowanie ich
przebiegu w oddziałach ŻW;
10) kierowanie planowaniem i monitorowanie realizacji zasadniczych przedsięwzięć Komendy
Głównej;
11) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć
związanych z rozwojem systemów łączności i informatyki oraz z doskonaleniem procesów dowodzenia i zarządzania;
12) planowanie udziału i koordynowanie przedsięwzięć przygotowawczych sił i środków ŻW wydzielanych do udziału w misjach i operacjach
poza granicami państwa;
13) monitorowanie sił wykonujących zadania poza
granicami państwa;
14) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć
dotyczących współpracy międzynarodowej Komendy Głównej oraz sprawowanie nadzoru nad
działalnością oddziałów ŻW w tym zakresie;
15) przygotowanie komórek wewnętrznych oraz
oddziałów ŻW do realizacji zadań wynikających
z roli i miejsca w wojennym systemie dowodzenia;
16) koordynowanie planowania działalności bieżącej i kontrolno-rozliczeniowej;
17) nadzorowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie działalności logistycznej;
18) organizowanie współdziałania między szefami
komórek wewnętrznych wchodzących w skład
Sztabu;
19) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem
DSO;
20) koordynowanie procesu realizacji zadań związanych z normalizacją, zapewnieniem jakości
i kodyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem
przedsięwzięć bezpośrednio związanych z realizacją Celów Sił Zbrojnych NATO, Grup Bojowych
UE oraz Sił Odpowiedzi NATO, w części dotyczącej ŻW;
21) przestrzeganie i nadzorowanie przestrzegania przez podwładnych przepisów dotyczących
ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy i służby
oraz przeciwpożarowych.
4. Szef Sztabu, w ramach wykonywania swoich
funkcji służbowych, jest uprawniony do:
1) podejmowania decyzji, podpisywania pism (dokumentów), wydawania poleceń i wytycznych
komendantom terenowych i specjalistycznych
jednostek organizacyjnych ŻW w obszarach
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objętych zakresami działania komórek wewnętrznych Sztabu;
2) prowadzenia korespondencji z dyrektorami (szefami, dowódcami, kierownikami) komórek i jednostek organizacyjnych MON oraz osobami
funkcyjnymi zajmującymi kierownicze stanowiska w dowództwach rodzajów SZ, DO SZ, IW SZ
i DGW w sprawach dotyczących zakresu działania Sztabu;
3) rozstrzygania spraw związanych z funkcjonowaniem Komendy Głównej, niewymagających decyzji Komendanta Głównego;
4) reprezentowania
Komendanta
Głównego
w sprawach należących do zakresu działania,
a niezastrzeżonych do kompetencji Komendanta Głównego.
5. W ramach wykonywania swoich obowiązków
Szef Sztabu współdziała z:
1) dyrektorami (szefami) komórek organizacyjnych
MON;
2) zastępcami:
a) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
b) dowódców rodzajów SZ i DO SZ,
c) Szefa IW SZ i IWSZdr.
6. Szef Sztabu w czasie nieobecności Komendanta Głównego i Zastępcy kieruje komórkami
wewnętrznymi Komendy Głównej i wykonuje
wszystkie obowiązki Komendanta Głównego,
posiada pełne uprawnienia, chyba że Komendant
Główny zastrzeże dany obszar kompetencyjny do
swojej wyłączności.
§ 16.
DYŻURNA SŁUŻBA OPERACYJNA
1. Dyżurna Służba Operacyjna, zwana dalej
„DSO”, jest komórką wewnętrzną Komendy Głównej
właściwą w zakresie planowania i organizowania
systemów alarmowania i zarządzania kryzysowego
oraz koordynowania obiegu informacji w systemie
służb dyżurnych w ŻW.
2. Do zadań DSO należy:
1) organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania
systemów alarmowania i zarządzania kryzysowego w ŻW;
2) systematyczne zbieranie informacji i opracowywanie meldunków dla Komendanta Głównego
o aktualnej sytuacji w jednostkach organizacyjnych ŻW oraz o przypadkach naruszeń dyscypliny wojskowej i porządku publicznego, a także
popełnieniu przestępstw i wykroczeń w jednostkach wojskowych SZ RP w kraju i poza jego granicami;
3) utrzymywanie ciągłej dyspozycyjności do uruchamiania procesu osiągania gotowości do podjęcia działań przez jednostki organizacyjne ŻW
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i podnoszenia gotowości sił i środków kierowanych do działań w sytuacjach kryzysowych w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego MON;
4) współudział w planowaniu i organizowaniu systemu dowodzenia ŻW;
5) opracowywanie i uaktualnianie „Planu zarządzania kryzysowego ŻW” oraz innych dokumentów
zarządzania kryzysowego ŻW;
6) podejmowanie niezbędnych działań w początkowej fazie sytuacji kryzysowej, do momentu
przejęcia kierowania przez Grupę Reagowania
Kryzysowego Komendy Głównej ŻW, zwaną dalej „GRK KGŻW”;
7) monitorowanie użycia sił ŻW w sytuacjach kryzysowych i operacjach ratowniczych;
8) doraźne przekazywanie, w systemie służb dyżurnych, zarządzeń, wytycznych i poleceń Komendanta Głównego, Zastępcy oraz Szefa Sztabu do
jednostek organizacyjnych ŻW;
9) doskonalenie umiejętności wszystkich ogniw
alarmowania ŻW w zakresie przekazywania
sygnałów i meldunków związanych z wprowadzaniem oraz kierowaniem początkową fazą
osiągania gotowości do podjęcia działań i zarządzania kryzysowego poprzez organizowanie
i cykliczne prowadzenie treningów w systemie
służb dyżurnych jednostek organizacyjnych
ŻW;
10) koordynowanie obiegu informacji w systemie
służb dyżurnych jednostek organizacyjnych ŻW;
11) realizowanie przedsięwzięć w ramach Systemu
Informacyjnego Schengen (SIS);
12) wymiana informacji, w ramach systemu meldunkowego, z Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, DSO DO SZ i DSO rodzajów SZ
o przypadkach naruszeń dyscypliny wojskowej i porządku publicznego, a także popełnieniu przestępstw i wykroczeń w jednostkach
wojskowych SZ RP w kraju i poza jego granicami;
13) wymiana informacji z Centrum Antyterrorystycznym ABW (CAT) w zakresie zagrożeń terrorystycznych;
14) opracowywanie, we współdziałaniu z komórkami wewnętrznymi Komendy Głównej, projektów
dokumentów rozkazodawczych dotyczących obszarów objętych zakresem działania DSO;
15) opracowywanie dokumentacji DSO;
16) aktualizowanie:
a) dokumentów normujących problematykę gotowości bojowej i mobilizacyjnej, we współdziałaniu z Oddziałem Gotowości Bojowej
i Mobilizacyjnej oraz systemu zarządzania
kryzysowego ŻW,
b) bazy danych „SARON”,
c) bazy danych sił i środków jednostek organizacyjnych ŻW przeznaczonych do udziału w sytuacjach kryzysowych oraz komponentów
ŻW w PKW/PJW;
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17) zbieranie informacji dotyczących frekwencji
i przebiegu ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy prowadzonych przez jednostki organizacyjne
ŻW;
18) prowadzenie dokumentów dotyczących sił
i środków ŻW zabezpieczających przegrupowania oraz ćwiczenia poligonowe wojsk własnych
i sojuszniczych;
19) obsługa zintegrowanego systemu ochrony
elektronicznej Komendy Głównej oraz realizacji
funkcji biura przepustek w stosunku do interesantów przybyłych do Komendy Głównej;
20) opracowywanie i przesyłanie do Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, zwanego dalej
„CZK MON”, miesięcznych informacji dotyczących:
a) udziału ŻW w zapobieganiu, zwalczaniu i usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych,
b) naruszeń dyscypliny wojskowej;
21) opracowywanie i przesyłanie do CZK MON dobowych i tygodniowych informacji dotyczących
realizacji kluczowych przedsięwzięć szkoleniowych ŻW;
22) prowadzenie depozytu broni służbowej żołnierzy Komendy Głównej;
23) współdziałanie z:
a) komórkami wewnętrznymi Komendy Głównej,
b) dyżurnymi służbami operacyjnymi:
– CZK MON,
– DO SZ,
– rodzajów SZ,
– Centrum Operacji Powietrznych,
– Centrum Operacji Morskich,
– DGW,
– IW SZ,
– IWSZdr.,
c) innymi (według potrzeb) militarnymi i niemilitarnymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa,
d) służbami dyżurnymi:
– jednostek organizacyjnych ŻW,
– Policji,
– PSP,
– SG,
– ABW.
§ 17.
ODDZIAŁ GOTOWOŚCI BOJOWEJ
I MOBILIZACYJNEJ
1. Oddział Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej jest
komórką wewnętrzną Komendy Głównej właściwą w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej, określania
potrzeb mobilizacyjnych, planowania i nadzorowania
przebiegu ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy.
2. Do zadań Oddziału Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej należy:
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1) nadzorowanie utrzymywania w jednostkach organizacyjnych ŻW dyrektywnych wskaźników
stałej gotowości bojowej oraz przygotowania do
osiągania gotowości do podjęcia działań;
2) opracowywanie propozycji do projektów dokumentów gotowości bojowej i mobilizacyjnej;
3) opracowywanie dokumentów normujących
problematykę gotowości bojowej i mobilizacyjnej w jednostkach ŻW;
4) sporządzanie i dystrybucja wyciągów z zestawień zadań mobilizacyjnych SZ RP do jednostek
ŻW;
5) opracowywanie i uaktualnianie „Planu mobilizacyjnego ŻW” i „Planu działania Komendy Głównej ŻW po wprowadzeniu wyższych stanów
gotowości bojowej SZ RP”;
6) opracowywanie dokumentacji planistycznej
i sprawozdawczej, w tym z ćwiczeń wojskowych
żołnierzy rezerwy;
7) podział i nadzorowanie wykorzystania przydzielonych limitów żołnierzy rezerwy w ramach ćwiczeń wojskowych;
8) prowadzenie ewidencji oraz dystrybucja wkładek do dowodów rejestracyjnych i numerów
rejestracyjnych na pojazdy pobierane z gospodarki narodowej na potrzeby mobilizacyjne jednostek organizacyjnych ŻW;
9) organizowanie systemu dostarczania wezwań
do uruchomienia świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Komendy Głównej;
10) sporządzanie rozkazów personalno-mobilizacyjnych dotyczących nadania i unieważniania
żołnierzom przydziałów mobilizacyjnych;
11) przesyłanie wyciągów z rozkazów personalno-mobilizacyjnych do jednostek organizacyjnych
ŻW;
12) określanie potrzeb mobilizacyjnych Komendy
Głównej, organizowanie uzupełniania żołnierzami rezerwy;
13) prowadzenie książki obsady stanowisk etatowych czasu „W” i księgi obsady mobilizacyjnej;
14) sporządzanie wykazów wydzielenia oficerów
i podoficerów zawodowych na zalążki, wniosków o nadanie i unieważnienie przydziałów
mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym ŻW –
zgodnie z kompetencjami;
15) opracowywanie zestawień liczbowych oraz
analiz i ocen stopnia ukompletowania struktur
wojennych żołnierzami czynnej służby wojskowej oraz analiz stanu i jakości uzupełnienia żołnierzami rezerwy i środkami transportowymi
pobieranymi z gospodarki narodowej;
16) sprawowanie nadzoru nad uzupełnianiem jednostek organizacyjnych ŻW żołnierzami rezerwy
i środkami transportowymi pobieranymi z gospodarki narodowej;
17) organizowanie w Komendzie Głównej akcji kurierskiej do doręczenia dokumentów powołania
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żołnierzom rezerwy i uruchomienia świadczeń
osobistych i rzeczowych;
18) organizowanie systemu powiadamiania stanu
osobowego Komendy Głównej w procesie osiągania gotowości do podjęcia działań;
19) współudział w:
a) planowaniu i organizowaniu systemu dowodzenia ŻW,
b) opracowywaniu dokumentacji DSO, w zakresie dotyczącym osiągania gotowości do podjęcia działań,
c) opracowywaniu dokumentów zabezpieczenia
logistycznego,
d) opracowywaniu i prowadzeniu ćwiczeń i treningów sztabowych z jednostkami organizacyjnymi ŻW;
20) organizowanie i prowadzenie szkoleń ze stanem
osobowym Komendy Głównej i kadrą jednostek
ŻW z zakresu gotowości bojowej i mobilizacyjnej;
21) prowadzenie kontroli i nadzorów służbowych
w jednostkach organizacyjnych ŻW z zakresu
gotowości bojowej i mobilizacyjnej;
22) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji
do rozwinięcia Zespołu Kierowania Mobilizacją
ŻW;
23) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz terenowych organów administracji
wojskowej w zakresie objętym problematyką
funkcjonowania oddziału.
§ 18.
ODDZIAŁ OPERACYJNY
1. Oddział Operacyjny jest komórką wewnętrzną
Komendy Głównej właściwą w zakresie dowodzenia,
planowania operacyjnego użycia sił ŻW, dyslokacji
jednostek organizacyjnych ŻW, planowania i koordynowania działalności bieżącej i kontrolno-rozlicze
niowej, realizacji przedsięwzięć ŻW w zakresie
Celów Sił Zbrojnych NATO, Sił Odpowiedzi NATO
(SON) i zobowiązań w ramach UE, misji i współpracy
międzynarodowej oraz certyfikacji międzynarodowej
komponentów ŻW.
2. Do zadań Oddziału Operacyjnego należy:
1) współudział w planowaniu i organizowaniu systemu dowodzenia ŻW;
2) koordynowanie realizacji zadań w ramach wypełniania zobowiązań międzynarodowych, w tym
wynikających z Celów Sił Zbrojnych NATO, oraz
uczestnictwa w Grupach Bojowych UE (GB UE);
3) udział w opracowywaniu projektów planów rozwoju ŻW oraz odpowiedniej do założeń operacyjnych struktury organizacyjnej jednostek ŻW;
4) planowanie i koordynowanie działalności bieżącej oraz kontrolno-rozliczeniowej Komendy
Głównej;
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5) opracowywanie i prowadzenie ćwiczeń i treningów sztabowych z jednostkami organizacyjnymi ŻW;
6) współudział w opracowywaniu, przygotowywaniu i realizowaniu ćwiczeń i treningów sztabowych prowadzonych przez Sztab Generalny
Wojska Polskiego związanych z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych;
7) udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach dowódczo-sztabowych na szczeblu operacyjnym;
8) nadzorowanie przygotowania komponentów
ŻW wydzielanych do realizacji zadań poza granicami państwa;
9) nadzór nad opracowaniem dokumentacji sprawozdawczo-informacyjnej dla właściwych ko
mórek organizacyjnych MON oraz dla DO i dowództw rodzajów SZ;
10) współudział w opracowywaniu analiz operacyjnych w zakresie możliwości wydzielenia komponentów ŻW do uczestnictwa w operacjach
prowadzonych przez organizacje międzynarodowe;
11) udział w sojuszniczych przedsięwzięciach
szkoleniowych na szczeblu operacyjnym oraz
wydzielanie obsady grupy operacyjnej lub personelu na indywidualne stanowiska w ramach
ćwiczeń międzynarodowych;
12) koordynowanie przygotowania narodowych
ćwiczeń dowódczo-sztabowych na szczeblu
operacyjnym oraz przygotowania propozycji
obsady operacyjnej lub personelu na indywidualne stanowiska w ramach ćwiczeń narodowych;
13) planowanie i organizowanie odpraw rozliczeniowo-zadaniowych w Komendzie Głównej oraz
rozliczeniowo-koordynacyjnych ŻW;
14) wypełnianie funkcji i wykonywanie obowiązków punktu kontaktowego dla poszczególnych
podsystemów (programów) kontroli NATO
i UE;
15) w zakresie misji:
a) monitorowanie i analizowanie działań komponentów ŻW wykonujących zadania poza granicami państwa,
b) prowadzenie bazy danych o misjach/operacjach poza granicami państwa, w których
uczestniczą komponenty ŻW,
c) opracowywanie projektów rozkazów Komendanta Głównego w zakresie przygotowania
komponentów ŻW do misji/operacji poza granicami państwa,
d) opracowywanie propozycji dotyczących możliwości udziału ŻW w operacjach pokojowych
oraz uczestniczenie w międzynarodowych
negocjacjach dotyczących udziału żołnierzy
ŻW w misjach/operacjach poza granicami
państwa,
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e) przygotowywanie kwalifikacji żołnierzy ŻW
do PKW/PJW w misjach/operacjach poza granicami państwa,
f) przygotowywanie propozycji obsady etatowej
żołnierzy ŻW do PKW/PJW,
g) uczestniczenie w pracach komisji MON i dowództw rodzajów SZ kwalifikujących kandydatów do służby w PKW/PJW,
h) sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem żołnierzy ŻW do udziału w misjach/operacjach poza granicami państwa,
i) organizowanie udziału przedstawicieli ŻW
w rekonesansach rejonów planowanych działań oraz w pracach Grup/Zespołów Przekazania Dowodzenia w misjach i operacjach poza
granicami państwa,
j) koordynowanie, organizowanie i uczestniczenie w podróżach służbowych związanych
z działalnością ŻW w PKW/PJW poza granicami państwa,
k) współpraca z komórkami organizacyjnymi
MON, DO SZ i dowództw RSZ w zakresie
przygotowania ŻW do kolejnych zmian PKW/
PJW oraz ich funkcjonowania poza granicami
państwa,
l) współudział w przygotowaniu projektów dokumentów normatywnych dotyczących funkcjonowania PKW/PJW i opiniowanie projektów
dokumentów normatywnych oraz organizacyjno-etatowych dotyczących powoływania
i przygotowywania PKW/PJW – w części dotyczącej ŻW,
m) udział w analizie bieżących potrzeb w zakresie wyposażania komponentów ŻW w składach PKW/PJW oraz potrzeb i zakresu rotacji
UiSW do/i z rejonów misji,
n) prowadzenie obsady etatowej i bazy danych
dotyczących żołnierzy ŻW – uczestników misji/operacji poza granicami państwa;
16) w zakresie współpracy międzynarodowej:
a) opracowanie propozycji ŻW do „Planu współpracy resortu obrony narodowej z zagranicą”,
b) opracowywanie propozycji zamierzeń integracyjnych z policjami wojskowymi państw
NATO i UE oraz analizowanie i uzgadnianie
propozycji tych zamierzeń zgłaszanych przez
partnerów zagranicznych,
c) opracowywanie opinii i projektów umów (porozumień) dotyczących współpracy ŻW z zagranicą,
d) nadzorowanie wydatków finansowych z limitów przydzielonych ŻW na kontakty zagraniczne,
e) współudział w organizowaniu wizyt zagranicznych delegacji ŻW,
f) opracowywanie ocen i sprawozdań z realizacji przedsięwzięć współpracy międzynarodowej.
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§ 19.
ODDZIAŁ PLANOWANIA ZABEZPIECZENIA
LOGISTYCZNEGO

1. Oddział Planowania Zabezpieczenia Logistycznego jest komórką wewnętrzną Komendy Głównej
właściwą w zakresie planowania i organizowania
zabezpieczenia logistycznego i medycznego ŻW,
ustalania procesów eksploatacji UiSW oraz szkolenia
specjalistów technicznych dla określonych rodzajów
UiSW oraz realizowania zadań z obszaru ochrony
środowiska.
2. Do zadań Oddziału Planowania Zabezpieczenia Logistycznego należy:
1) w zakresie planowania i zabezpieczenia logistycznego:
a) określanie potrzeb do centralnych planów rzeczowych,
b) planowanie i organizowanie zabezpieczenia
logistycznego i medycznego ŻW, w tym w ramach procesu osiągania gotowości do podjęcia działań,
c) udział w opracowaniu dokumentacji planowania operacyjnego, gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz zarządzania kryzysowego,
d) planowanie zabezpieczenia logistycznego
i medycznego w realizacji Celów Sił Zbrojnych NATO, Sił Odpowiedzi NATO (SON), GB
UE, komponentów ŻW w misjach/operacjach
poza granicami państwa oraz innych zobowiązań międzynarodowych,
e) sprawowanie nadzoru nad racjonalnym wykorzystaniem i utrzymaniem UiSW poprzez:
— planowanie potrzeb finansowych i materiałowych,
— monitorowanie dystrybucji dostaw,
— prowadzenie sprawozdawczości,
f) nadzorowanie zużycia limitów środków bojowych i materiałowych,
g) nadzorowanie rejestracji i ubezpieczeń pojazdów mechanicznych ŻW,
h) prowadzenie bazy danych o obiektach infrastruktury użytkowanych przez jednostki ŻW
oraz o przydziałach gospodarczych,
i) współudział w centralnych i decentralnych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, roboty i usługi,
j) doskonalenie funkcjonowania systemu zabezpieczenia logistycznego i medycznego
ŻW;
2) realizowanie zadań z obszaru ochrony środowiska;
3) w zakresie ewidencji sprzętu specjalistycznego:
a) prowadzenie bazy danych o ilości i stanie
technicznym UiSW, specjalistycznego oraz
prognozowanie modernizacji i unifikacji wyposażenia jednostek ŻW,

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 20

— 1160 —

b) opracowywanie zasad i norm zabezpieczenia
logistycznego UiSW, w tym norm eksploatacyjnych oraz dokumentów normatywnych,
c) planowanie i organizowanie szkoleń specjalistycznych personelu logistycznego,
d) planowanie remontów oraz określanie wymagań technicznych dla UiSW planowanego do
remontu,
e) kierowanie i nadzorowanie procesów obsługowo-remontowych i zaopatrywania,
f) gospodarowanie drukami i formularzami wojskowymi,
g) określanie, we współpracy z Agencją Mienia
Wojskowego, sposobów zagospodarowania
UiSW wycofywanego z eksploatacji,
h) opiniowanie dokumentacji eksploatacyjnej,
i) opracowywanie, we współpracy z gestorami,
planów eksploatacji UiSW,
j) współudział w pracach związanych z działalnością normalizacyjną i kodyfikacyjną
wyrobów obronnych z wykorzystaniem kodyfikacyjnego systemu informatycznego,
k) opracowywanie dokumentacji szkoleniowej,
l) współpraca z gestorami UiSW w realizacji zadań wynikających z przyjętych w SZ RP procedur w zakresie pozyskiwania, eksploatacji
i wycofywania UiSW,
m) współdziałanie w zakresie określania perspektyw użytkowania i potrzeb modernizacyjnych UiSW, prowadzenia badań
eksploatacyjno-wojskowych, organizowania
szkoleń dotyczących użytkowania UiSW, planowania i organizowania systemu dystrybucji UiSW z:
— Zarządem Prewencji – gestorem sprzętu
i wyposażenia policyjnego ŻW, urządzeń
szkolno-treningowych i wyposażenia bazy
szkoleniowej (garnizonowej i poligonowej),
— Zarządem Dochodzeniowo-Śledczym, gestorem sprzętu i wyposażenia kryminalistycznego.
§ 20.
ODDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
1. Oddział Łączności i Informatyki jest komórką
wewnętrzną Komendy Głównej właściwą w zakresie
technologii i usług informatycznych i telekomunikacyjnych, zabezpieczenia systemów dowodzenia
w zakresie łączności i informatyki oraz budowy oprogramowania specjalistycznego na potrzeby ŻW.
2. Do zadań Oddziału Łączności i Informatyki
należy:
1) projektowanie, organizowanie oraz budowa systemów łączności i informatyki eksploatowanych na potrzeby dowodzenia i kierowania ŻW;
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2) opracowywanie wniosków i propozycji dotyczących funkcjonowania i rozwoju systemów dowodzenia w zakresie łączności i informatyki;
3) administrowanie wybranymi systemami teleinformatycznymi ŻW;
4) uczestniczenie we wdrażaniu w jednostkach ŻW
systemów łączności i informatyki eksploatowanych w SZ RP;
5) nadzór nad funkcjonowaniem i eksploatacją systemów informatycznych i telekomunikacyjnych
użytkowanych w ŻW;
6) współudział w organizacji systemów łączności
i informatyki dla potrzeb komponentów ŻW wydzielanych do misji/operacji poza granicami państwa;
7) opracowywanie propozycji do etatów PKW/PJW
w zakresie środków łączności i informatyki komponentu ŻW;
8) współudział w planowaniu zabezpieczenia teleinformatycznego w realizacji Celów Sił Zbrojnych NATO, SON, GB UE i innych zobowiązań
międzynarodowych;
9) udział w opracowaniu dokumentacji planowania
operacyjnego, gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz zarządzania kryzysowego w Komendzie
Głównej;
10) opracowywanie i przedstawianie projektów
rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz
merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem
w ŻW;
11) teleinformatyczne zabezpieczanie przedsięwzięć szkoleniowych Komendy Głównej;
12) planowanie zakupów sprzętu łączności, informatyki, usług oraz oprogramowania;
13) planowanie, organizowanie i nadzór nad eksploatacją i bezpieczeństwem teleinformatycznym
systemów teleinformatycznych z wykorzystaniem materiałów kryptograficznych funkcjonujących w ŻW.
§ 21.
SEKCJA ADMINISTRACJI OGÓLNEJ
1. Sekcja Administracji Ogólnej jest komórką
wewnętrzną Komendy Głównej właściwą w zakresie
bieżącego zabezpieczania funkcjonowania Komendy
Głównej.
2. Do zadań Sekcji Administracji Ogólnej należy:
1) zabezpieczanie Komendy Głównej w sprzęt kwaterunkowy, materiały biurowe oraz jednorazowego użytku;
2) udział w sporządzaniu i realizacji planu rzeczowo-finansowego Komendy Głównej;
3) prowadzenie ewidencji i wydawanie dokumentów na przejazdy służbowe;
4) realizowanie zadań „małej poligrafii”;
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5) prowadzenie ewidencji pomocniczej lub pozabilansowej mienia Komendy Głównej oraz druków
ścisłego zarachowania;
6) realizacja zadań bezpośredniego użytkownika
budynku zajmowanego przez Komendę Główną.

R o z d zia ł 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22.1. W oparciu o niniejszy zakres działania
i inne obowiązujące przepisy Komendant Główny

4)
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spowoduje opracowanie i wprowadzi do użytku
służbowego właściwe dokumenty kompetencyjne.
2. Zakresy obowiązków przyjmują do realizacji,
za podpisem, osoby wyznaczone na dane stanowisko
służbowe (pracy).
3. Na równi z zakresem obowiązków, o którym
mowa w zarządzeniu Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności
kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie
obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 107, z późn.
zm.4)), traktuje się zadania osób funkcyjnych nadane
(określone) w innym dokumencie kompetencyjnym.

 miany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 2, poz. 10, z 2007 r. Nr 5, poz. 58 i Nr 25,
Z
poz. 259, z 2009 r. Nr 9, poz. 105 i Nr 19, poz. 212 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 277.
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R o z d zia ł 1

R o z d zia ł 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

GŁÓWNE ZADANIA CENTRUM

§ 1.1. Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Komendantowi
Głównemu Żandarmerii Wojskowej, zwanemu dalej
„Komendantem Głównym ŻW”.

§ 2.1. Centrum jest specjalistyczną jednostką
organizacyjną Żandarmerii Wojskowej, zwanej dalej
„ŻW”, właściwą w zakresie realizowania zadań szkoleniowych i doskonalenia zawodowego żołnierzy ŻW
i innych podmiotów, działającą zgodnie z rozkazami
i poleceniami Komendanta Centrum. Stanowi główną bazę dydaktyczno-metodyczną ŻW.

2. Podstawowymi dokumentami określającymi
zadania, podległość i strukturę organizacyjną Centrum są:
1) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1));
2) etat Centrum;
3) „Szczegółowy zakres działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej”.
3. Osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w Centrum są: Komendant Centrum i Zastępca
Komendanta Centrum.
4. Zadania Centrum wynikające z rozporządzeń,
zarządzeń, decyzji i wytycznych Ministra Obrony Narodowej, dyrektyw, rozkazów, instrukcji i wytycznych
Szefa Sztabu Generalnego WP, rozkazów, wytycznych
i poleceń Komendanta Głównego ŻW oraz przepisów
ustaw i innych aktów prawnych realizowane są przez
osoby i komórki wewnętrzne Centrum zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym „Szczegółowym
zakresie działania Centrum Szkolenia Żandarmerii
Wojskowej”.
5. Przy realizacji zadań o charakterze kompleksowym, wykonywanych wspólnie przez komórki wewnętrzne Centrum, Komendant Centrum wyznacza
głównego wykonawcę tych zadań lub koordynatora.
Na osobę koordynującą wyznacza Zastępcę Komendanta Centrum, szefa komórki wewnętrznej lub inną
osobę funkcyjną Centrum.
6. Szefowie komórek wewnętrznych Centrum
oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy
utrzymują między sobą stałe kontakty służbowe oraz
współpracują w celu zapewnienia skoordynowanej
i efektywnej realizacji zadań Centrum.

1)

2. Do głównych zadań Centrum należy realizowanie zadań szkoleniowych i doskonalenia
zawodowego żołnierzy jednostek organizacyjnych
ŻW i innych podmiotów, na podstawie rozkazów
Komendanta Głównego ŻW oraz zawartych umów
i porozumień, w zakresie:
1) organizowania kursów i szkoleń:
a) dla oficerów i podoficerów:
— przygotowujących się do objęcia po raz
pierwszy stanowiska służbowego w ŻW,
— podwyższających i doskonalących kwalifikacje zawodowe,
— przygotowywanych do obsadzenia stanowisk w misjach zagranicznych oraz strukturach wielonarodowych,
b) instruktorsko-metodycznych,
c) specjalistycznych dla szeregowych zawodowych ŻW;
2) nauczania języków obcych;
3) opracowywania i uaktualniania programów
szkolenia, instrukcji i poradników oraz specjalistycznych publikacji;
4) udziału w pracach grup operacyjno-procesowych powoływanych w terenowych jednostkach
organizacyjnych ŻW w postępowaniach karnych
o skomplikowanym charakterze i wszczętych
w sprawie nieznanych sprawców;
5) udziału w pracach zespołów kontrolujących powoływanych przez Komendanta Głównego ŻW
do przeprowadzenia kontroli kompleksowych
i problemowych w terenowych i specjalistycznych jednostkach organizacyjnych ŻW;
6) realizowania zadań określonych w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych;

 miany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89,
Z
poz. 804, z 2003 r., Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703,
z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r.
Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.
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7) realizowania zadań związanych z funkcjonowaniem w ŻW systemu zbierania i upowszechniania doświadczeń;
8) utrzymywania w Centrum gotowości bojowej
i mobilizacyjnej;
9) prowadzenia działalności organizacyjno-personalnej;
10) utrzymywania w wysokiej sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
11) organizowania odpraw, narad i konferencji zleconych przez Komendanta Głównego ŻW;
12) zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów teleinformatycznych;
13) realizowania zadań z obszaru ochrony środowiska;
14) zapewnienia przestrzegania przez żołnierzy
i pracowników wojska przepisów dotyczących
ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy i służby
oraz ochrony przeciwpożarowej.

R o z d zia ł 3
ZADANIA KOMENDANTA CENTRUM
§ 3.1. Komendant Centrum podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu ŻW, jednoosobowo
dowodzi oraz kieruje całokształtem działalności Centrum w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Realizuje zadania wynikające z rozporządzeń, zarządzeń, decyzji
i wytycznych Ministra Obrony Narodowej, dyrektyw,
rozkazów, instrukcji i wytycznych Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, rozkazów, wytycznych
i poleceń Komendanta Głównego ŻW oraz przepisów
ustaw i innych aktów prawnych.
2. Komendant Centrum ponosi odpowiedzialność za realizację przez Centrum zadań szkoleniowych, utrzymanie gotowości bojowej i mobilizacyjnej, przygotowanie podległego stanu osobowego
do działania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, wyszkolenie, działalność kadrową i uzupełnieniową,
wychowawczą, dyscyplinę wojskową, ochronę
informacji niejawnych, działalność powodującą
skutki finansowe oraz za nadzór nad gospodarką
materiałową.
3. Do zadań Komendanta Centrum należy:
1) kierowanie przygotowaniem Centrum do wykonywania czynności w zakresie osiągania
gotowości do podjęcia działań, w tym mobilizacyjnego rozwinięcia;
2) prowadzenie, w ramach posiadanych kompetencji, działalności kadrowej;
3) planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności administracyjnej, logistycznej i budżetowej;
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4) planowanie, organizowanie i realizowanie działalności dydaktyczno-szkoleniowej, w tym
prowadzenie wybranych zajęć na kursach szkoleniowych;
5) udział w pracach grup operacyjno-procesowych
powoływanych w terenowych jednostkach organizacyjnych ŻW w postępowaniach karnych
o skomplikowanym charakterze i wszczętych
w sprawie nieznanych sprawców;
6) udział w działalności koordynacyjnej i rozliczeniowej realizowanej przez Komendę Główną
ŻW, zwaną dalej „KGŻW”, w terenowych i specjalistycznych jednostkach organizacyjnych ŻW;
7) analiza i opiniowanie materiałów uzyskanych na
podstawie ustaleń własnych w terenowych jednostkach organizacyjnych ŻW;
8) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu pracy operacyjno-rozpoznawczej;
9) określanie potrzeb w zakresie uzupełniania stanu osobowego Centrum;
10) dokonywanie okresowej kontroli uzbrojenia
i sprzętu wojskowego, środków bojowych i materiałowych oraz infrastruktury Centrum, a także przestrzegania obowiązujących przepisów
dotyczących ich eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa
w tym zakresie;
11) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem
mieniem wojskowym;
12) określanie zadań komórkom wewnętrznym
Centrum i osobom funkcyjnym oraz nadzorowanie ich terminowego wykonania;
13) zapewnianie dyscypliny pracy i rozwoju służbowego żołnierzom i pracownikom wojska;
14) kształtowanie właściwych nastrojów na tle
służby wojskowej poprzez wnikliwe i niezwłoczne rozwiązywanie powstających problemów
wychowawczych, szkoleniowych i bytowych
żołnierzy;
15) zapewnienie ochrony informacji niejawnych
w Centrum i dokonywanie jej okresowych analiz;
16) nadzorowanie przestrzegania przez żołnierzy
i pracowników wojska przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz
ochrony przeciwpożarowej.
4. Komendant Centrum, stosownie do zadań
Centrum, podejmuje decyzje, podpisuje dokumenty
oraz pisma kierowane do:
1) Komendanta Głównego ŻW;
2) komendantów jednostek organizacyjnych ŻW
i dowódców innych jednostek wojskowych,
z którymi bezpośrednio realizuje współdziałanie;
3) właściwych terytorialnie organów administracji
wojskowej i administracji publicznej.
5.
Szczegółowe
kompetencje
Komendanta Centrum w sprawach dyscyplinarnych,
kadrowych,
organizacyjnych,
mobilizacyjnych,
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logistyczno-finansowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy i służby określają odrębne przepisy.
6. Komendant Centrum w zakresie realizowania
zadań dydaktyczno-szkoleniowych współdziała z szefami:
1) komórek wewnętrznych KGŻW;
2) jednostek szkoleniowych rodzajów Sił Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji;
3) jednostek szkoleniowych policji wojskowych
państw Organizacji Traktatu Północnoatlanty
ckiego (NATO) i Unii Europejskiej (UE).
7. Komendant Centrum, w zakresie bieżącego
funkcjonowania Centrum, współdziała z Szefem Oddziału Zabezpieczenia ŻW, Komendantem Oddziału
Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim i szefami
komórek wewnętrznych KGŻW.
8. W razie nieobecności Komendanta Centrum
jego obowiązki pełni Zastępca Komendanta Centrum
lub inna wyznaczona osoba funkcyjna.

R o z d zia ł 4
ZADANIA ZASTĘPCY KOMENDANTA CENTRUM
§ 4.1. Zastępca Komendanta Centrum, zwany
dalej „Zastępcą”, podlega Komendantowi Centrum
i jest koordynatorem działalności wszystkich komórek wewnętrznych.
2. Do zadań Zastępcy należy:
1) przygotowywanie i przedstawianie Komendantowi Centrum projektów dokumentów w sprawach przekazanych mu do realizacji;
2) kierowanie opracowywaniem materiałów na odprawy organizowane przez Komendanta Centrum i wyższych przełożonych;
3) koordynowanie zadań o charakterze kompleksowym realizowanych przy udziale komórek
wewnętrznych lub osób funkcyjnych wyznaczonych przez Komendanta Centrum;
4) realizowanie, w zakresie powierzonym przez Komendanta Centrum, zadań dydaktyczno-szkoleniowych;
5) udział w pracach grup operacyjno-procesowych
powoływanych w terenowych jednostkach organizacyjnych ŻW w postępowaniach karnych
o skomplikowanym charakterze i wszczętych
w sprawie nieznanych sprawców;
6) udział w działalności koordynacyjnej i rozliczeniowej realizowanej przez KGŻW w terenowych i specjalistycznych jednostkach organizacyjnych ŻW;
7) analiza i opiniowanie materiałów procesowych
wytworzonych w terenowych jednostkach organizacyjnych ŻW;
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8) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu pracy operacyjno-rozpoznawczej;
9) reprezentowanie Komendanta Centrum w kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi Centrum współpracuje;
10) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony
informacji niejawnych i danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz ochrony przeciwpożarowej.
3. Zastępca nadzoruje działalność komórek
wewnętrznych, w zakresie powierzonym przez Komendanta Centrum.
4. Zastępca ma obowiązek przedstawiać
Komendantowi Centrum wnioski i propozycje dotyczące działalności Centrum, a w szczególności trybu
i sposobu realizacji powierzonych mu zadań oraz
doskonalenia funkcjonowania Centrum.
5. W czasie nieobecności Komendanta Centrum
Zastępca wykonuje jego obowiązki i posiada wszystkie
uprawnienia, chyba że Komendant Centrum zastrzeże
dany obszar kompetencji do swojej wyłączności.
6. Zastępca wydaje wytyczne i polecenia oraz
organizuje odprawy i szkolenia w dziedzinach objętych zakresem odpowiedzialności, a ponadto jest
uprawniony do:
1) wydawania poleceń oraz podejmowania decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
Komendanta Centrum;
2) rozstrzygania spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum, niewymagających decyzji Komendanta Centrum;
3) reprezentowania Komendanta Centrum w kontaktach zewnętrznych, zgodnie z ustalonymi
przez niego zasadami.

R o z d zia ł 5
OGÓLNE ZADANIA SZEFÓW KOMÓREK
WEWNĘTRZNYCH CENTRUM
§ 5.1. Szefowie komórek wewnętrznych Centrum, zwani dalej „szefami komórek wewnętrznych”
są bezpośrednimi przełożonymi stanu osobowego
podległego im zgodnie z etatem.
2. Szefowie komórek wewnętrznych działają
zgodnie z rozkazami, poleceniami i wytycznymi Komendanta Centrum. Kierują całokształtem prac danej
komórki wewnętrznej i odpowiadają za realizację
zadań należących do jej zakresu działania, a w szczególności za:
1) merytoryczną i terminową realizację zadań wchodzących w zakres działania komórki wewnętrznej
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i rozliczanie podwładnych z wykonania powierzonych im zadań;
2) przygotowanie komórki wewnętrznej do realizacji zadań zgodnie z jej przeznaczeniem;
3) przygotowywanie projektów dokumentów
przedstawianych do akceptacji przełożonym;
4) kształtowanie dyscypliny i szkolenie specjalistyczne podwładnych;
5) egzekwowanie wykonywania przez podwładnych rozkazów, zarządzeń i wytycznych, a także przestrzeganie prawa, regulaminów i innych
przepisów;
6) współdziałanie z szefami innych komórek wewnętrznych Centrum w realizacji zadań o charakterze interdyscyplinarnym i w sprawach
wymagających kompleksowego załatwienia;
7) nadzorowanie całości spraw kadrowych
w podległej komórce wewnętrznej, a w szczególności:
a) przedstawianie propozycji odnośnie doboru
żołnierzy i pracowników wojska na poszczególne stanowiska służbowe (pracy),
b) typowanie żołnierzy i pracowników wojska na
praktyki i kursy doskonalące;
8) opiniowanie podwładnych;
9) udział w planowaniu i organizowaniu szkolenia
doskonalącego żołnierzy i pracowników wojska
podległej komórki wewnętrznej.
3. Szefowie komórek wewnętrznych, w ramach pełnienia swojej funkcji służbowej, mają
obowiązek:
1) przedstawiania przełożonym ocen, opinii i wniosków dotyczących problematyki wynikającej
z zakresu działania komórki wewnętrznej;
2) podejmowania decyzji dotyczących form i metod realizacji zadań;
3) określania zakresu obowiązków dla stanowisk
służbowych (pracy) podległych żołnierzy i pracowników wojska, zapewniając równocześnie
zamienność funkcji (zastępowanie) w podstawowych dziedzinach działalności;
4) występowania do Komendanta Centrum z wnioskami w sprawach personalnych podległych żołnierzy i pracowników wojska;
5) egzekwowania dyscypliny wojskowej i pracy;
6) udzielanie pomocy wykonawcom w realizacji zadań;
7) utrzymywania stałej gotowości bojowej oraz
planowania i organizowania realizacji przedsięwzięć procesu osiągania gotowości do
podjęcia działań przez podległą komórkę wewnętrzną;
8) zapewnienia podległym żołnierzom i pracownikom wojska właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz warunków do
utrzymania przez żołnierzy wysokiej sprawności
fizycznej;
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9) egzekwowania przestrzegania przez podwładnych przepisów dotyczących ochrony informacji
niejawnych i danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz ochrony przeciwpożarowej;
10) utrzymywania we właściwym stanie i racjonalne wykorzystanie powierzonego majątku oraz
przydzielonych środków rzeczowych i finansowych.
4. Szefowie komórek wewnętrznych są uprawnieni do:
1) wydawania poleceń podległym żołnierzom i pracownikom wojska;
2) podejmowania merytorycznych decyzji w obszarze swoich kompetencji;
3) przedstawiania wniosków i propozycji w zakresie działalności komórki wewnętrznej;
4) wyróżniania podwładnych i reagowania w przypadkach naruszenia przez nich dyscypliny.

R o z d zia ł 6
ZADANIA KOMÓREK WEWNĘTRZNYCH
PODPORZĄDKOWANYCH BEZPOŚREDNIO
KOMENDANTOWI CENTRUM
§ 6.
SEKCJA PERSONALNO-ORGANIZACYJNA
1. Sekcja Personalno-Organizacyjna jest komórką wewnętrzną Centrum właściwą w zakresie
działalności kadrowej i organizacyjno-etatowej.
2. Do zadań Sekcji Personalno-Organizacyjnej
należy:
1) w zakresie działalności kadrowej:
a) koordynowanie procesów ilościowego i jakościowego doboru, rozmieszczenia i wykorzystania na stanowiskach służbowych żołnierzy
Centrum,
b) przygotowywanie wniosków w sprawach wyznaczania żołnierzy na stanowiska i zwalniania z tych stanowisk, mianowania na wyższe
stopnie wojskowe, a także o nadanie odznaczeń,
c) opracowywanie wniosków w sprawach kierowania żołnierzy Centrum na studia i kursy
w uczelniach wojskowych w kraju i za granicą,
d) prowadzenie dokumentów ewidencyjnych
żołnierzy Centrum,
e) sporządzanie rozkazów personalnych Komendanta Centrum oraz wyciągów z tych rozkazów,
f) przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia oceny sytuacji kadrowej,
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g) opracowywanie kart opisu stanowisk służbowych,
h) sporządzanie i monitorowanie realizacji planów urlopów żołnierzy i pracowników wojska,
i) prowadzenie obsady stanowisk etatowych
Centrum czasu „P”,
j) prowadzenie i eksploatacja Modułu Ewidencyjno-Kadrowego oraz „SI SZYK XP”,
k) opracowywanie dokumentacji sprawozdawczej,
l) prowadzenie ewidencji:
— żołnierzy zakwalifikowanych do służby
poza granicami kraju,
— żołnierzy posiadających udokumentowaną
znajomość języków obcych;
2) w zakresie działalności organizacyjno-etatowej:
a) opracowywanie wniosków i propozycji dotyczących doskonalenia struktur organizacyjnych i zmian organizacyjnych w Centrum,
b) aktualizowanie etatu Centrum,
c) opracowywanie i aktualizacja zakresów obowiązków dla poszczególnych stanowisk służbowych (pracy),
d) opracowywanie propozycji zmian do szczegółowego zakresu działania Centrum, na wniosek szefów komórek wewnętrznych Centrum,
e) opracowywanie rozkazów Komendanta Centrum, w tym rozkazu dziennego,
f) wnioskowanie w zakresie nowelizacji, uchylenia lub wydania aktów prawnych dotyczących ŻW;
3) w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej:
a) współudział w realizowaniu przedsięwzięć
w zakresie przygotowania procesu osiągania
gotowości do podjęcia działań, w tym mobilizacyjnego rozwinięcia Centrum,
b) współudział w doborze żołnierzy rezerwy na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia Centrum,
prowadzonym przez Wydział Organizacyjny,
c) prowadzenie ewidencji kart i tabliczek tożsamości,
d) prowadzenie imiennego i zbiorczego rozliczenia bojowego;
4) w zakresie pracowników wojska i postępowań
administracyjnych:
a) prowadzenie spraw kadrowych pracowników
wojska,
b) prowadzenie Systemu Informatycznego Ewidencji Pracowników Wojska „EWIDENT-P”,
c) przygotowywanie decyzji administracyjnych
w sprawach ze stosunku służbowego pracowników wojska i finansowych,
d) współpraca z referentem prawnym w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych oraz spraw pracowniczych;
5) współdziałanie z komórkami wewnętrznymi Centrum, Oddziałem Kadr i Uzupełnień KGŻW oraz
wojskowymi komendami uzupełnień.

Poz. 294
§ 7.
SEKCJA WEWNĘTRZNA I OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Sekcja Wewnętrzna i Ochrony Informacji
Niejawnych, zwana dalej „Sekcją Wewnętrzną”, jest
komórką wewnętrzną Centrum właściwą w zakresie
spraw wewnętrznych, ochrony informacji niejawnych
oraz zabezpieczenia i fizycznej ochrony obiektów.
2. Do zadań Sekcji Wewnętrznej należy:
1) w zakresie spraw wewnętrznych i naruszeń zasad bezpieczeństwa informacji niejawnych:
a) rozpoznawanie i ujawnianie działań i zachowań mogących nosić znamiona czynów
zabronionych, a także innych zachowań mających znamiona przewinień dyscyplinarnych
wśród żołnierzy i pracowników wojska Centrum,
b) zbieranie informacji o przypadkach i zachowaniach mogących nosić znamiona czynów
zabronionych, a także mających znamiona
przewinień dyscyplinarnych wśród żołnierzy
i pracowników wojska Centrum,
c) podejmowanie działań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
2) w zakresie ochrony informacji niejawnych:
a) prowadzenie postępowań sprawdzających
zwykłych w stosunku do kadry i pracowników wojska, wystawianie stosownych poświadczeń bezpieczeństwa,
b) wnioskowanie o wydanie stosownych poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń
NATO i UE dla żołnierzy i pracowników wojska Centrum,
c) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad
sprawnym funkcjonowaniem systemu ochrony, bezpieczeństwem przetwarzania i transmisji informacji niejawnych w systemach
i sieciach teleinformatycznych funkcjonujących w Centrum,
d) nadzorowanie opracowywania szczególnych
wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych funkcjonujących w Centrum,
e) dokonywanie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych oraz ewidencji materiałów
i obiegu dokumentów w Centrum;
3) w zakresie zabezpieczenia i fizycznej ochrony
obiektów:
a) nadzór nad czynnościami związanymi z administrowaniem systemem alarmowym, monitoringu oraz kontroli dostępu w Centrum,
b) udział w opracowywaniu minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych,
c) opracowanie i nadzór nad realizacją zadań
wynikających z „Planu ochrony informacji
niejawnych”;
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4) w zakresie ochrony informacji niejawnych w czasie ćwiczeń:
a) organizowanie i zapewnianie właściwego
funkcjonowania kancelarii ćwiczebnej,
b) określanie stref ochronnych i systemu przepustkowego w rejonie stanowiska dowodzenia
(ćwiczenia) oraz nadzór nad bezpieczeństwem
funkcjonowania systemów teleinformatycznych i łączności;
5) w zakresie szkolenia — planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych krajowych i międzynarodowych
żołnierzy i pracowników wojska w Centrum.
§ 8.
SEKCJA WYCHOWAWCZA
1. Sekcja Wychowawcza jest komórką wewnętrzną Centrum właściwą w zakresie planowania,
organizowania i prowadzenia działalności wychowawczej, metodycznej, kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej i rozrywkowej oraz kreowania pozytywnego
wizerunku Centrum.
2. Do zadań Sekcji Wychowawczej należy:
1) planowanie i realizacja zamierzeń kulturalnych,
oświatowych, turystyczno-krajoznawczych i rekreacyjnych, dostosowanych do celów działalności wychowawczej, właściwych dla ŻW i potrzeb
lokalnych środowiska wojskowego;
2) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć
z kształcenia obywatelskiego;
3) organizowanie i wykonywanie zleconych form
działalności wychowawczej na rzecz utrzymania
wysokiego morale i dyscypliny wojskowej;
4) propagowanie wśród stanu osobowego Centrum skutecznych i zgodnych z prawem form
i metod oddziaływania dyscyplinarnego;
5) realizowanie przedsięwzięć z zakresu psychoprofilaktyki i higieny zdrowia psychicznego;
6) przeciwdziałanie naruszeniom zasad współżycia
społecznego, organizowanie i udział w realizacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznych patologii;
7) zbieranie danych i opracowywanie meldunków
o morale, dyscyplinie i nastrojach stanu osobowego;
8) wspieranie Komendanta Centrum w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych, wychowawczych i indywidualnych stanu osobowego;
9) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej wspierającej merytorycznie i organizacyjnie przygotowanie oraz realizację zadań
wychowawczych;
10) prowadzenie ewidencji sprawców przewinień
dyscyplinarnych;
11) wspieranie działań służących ukonstytuowaniu
się organów przedstawicielskich oraz integracji
korpusów kadry zawodowej;
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12) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem czasu
wolnego, tworzenie warunków do aktywnego
uczestnictwa stanu osobowego Centrum w zamierzeniach kulturalnych i rekreacyjnych;
13) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania wizerunku Centrum w kraju i poza jego
granicami, promowanie badań i dorobku naukowego Centrum;
14) opracowywanie planów i koordynowanie udziału stanu osobowego Centrum w przedsięwzięciach o charakterze patriotyczno-historycznym;
15) prowadzenie gospodarki sprzętem i materiałami kulturalno-oświatowymi;
16) sprawowanie nadzoru nad wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym Centrum;
17) prowadzenie filmoteki i bazy fotograficznej;
18) ewidencjonowanie skarg, wniosków, zażaleń
i meldunków kierowanych do Komendanta Centrum oraz przygotowywanie związanej z tym korespondencji;
19) w zakresie realizowania zadań Klubu ŻW:
a) w obszarze działalności środowiskowej:
— planowanie i realizacja zamierzeń kulturalnych, oświatowych, turystyczno-krajoznawczych i rekreacyjnych, dostosowanych
do celów i zadań działalności wychowawczej, właściwych dla ŻW i potrzeb lokalnych środowiska wojskowego,
— tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań żołnierzy i pracowników wojska
oraz ich rodzin poprzez organizowanie kół
i zespołów zainteresowań oraz kół, klubów
i oddziałów PTTK prowadzących działalność turystyczno-krajoznawczą,
— uczestniczenie w organizowaniu uroczystości państwowych, wojskowych, patriotycznych, patriotyczno-religijnych i religijnych
wynikających z „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, stanowiącego załącznik do decyzji
Nr 411/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału
Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 250
oraz z 2011 r. Nr 8, poz. 99),
— udział w tworzeniu warunków do funkcjonowania Centrów Pomocy Rodzinie oraz
właściwej adaptacji w środowisku wojskowym nowych żołnierzy i ich rodzin,
— organizowanie przedsięwzięć integrujących środowisko wojskowe,
— upowszechnianie kultury narodowej i wojskowej w środowisku wojskowym i lokalnej społeczności,
— promowanie zawodowej służby wojskowej
i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,
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— utrzymywanie i rozwijanie współpracy
z wojskowymi placówkami kulturalno-oświatowymi i wojskowymi ośrodkami
informacji masowej oraz z samorządowymi ośrodkami kultury, stowarzyszeniami
i organizacjami pozarządowymi,
— promowanie działalności własnych kół zainteresowań poprzez udział w przeglądach
i konkursach organizowanych na szczeblu
Wojska Polskiego,
b) w zakresie działalności instruktorsko-metodycznej:
— udzielanie pomocy organizacyjnej i metodycznej jednostkom organizacyjnym ŻW
w czasie przygotowania i realizacji zamierzeń kulturalno-oświatowych, turystyczno-krajoznawczych i rekreacyjnych,
— organizowanie szkoleń, narad, seminariów
i warsztatów dla pracowników kultury,
— organizowanie eliminacji i współorganizowanie finałów przeglądów i konkursów
amatorskiej twórczości artystycznej środowiska wojskowego,
— opracowywanie i archiwizowanie materiałów metodycznych do działalności kulturalno-oświatowej oraz ich upowszechnianie
w jednostkach organizacyjnych ŻW;
20) współudział w realizowaniu przedsięwzięć procesu osiągania gotowości do podjęcia działań
i mobilizacyjnego rozwinięcia Centrum;
21) współdziałanie z:
a) szefami komórek wewnętrznych w zakresie
rozwiązywania problemów wychowawczych,
b) placówkami edukacyjnymi w zakresie patriotycznego i proobronnego wychowania młodzieży,
c) przedstawicielami prokuratury wojskowej
w zakresie eliminowania i ograniczania negatywnych zdarzeń w dyscyplinie wojskowej,
d) jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami kulturalno-oświatowymi i organizacjami pozarządowymi oraz kombatanckimi na
rzecz zacieśniania więzi wojska ze społeczeństwem.
§ 9.
WYDZIAŁ DYDAKTYCZNY
1. Wydział Dydaktyczny jest komórką wewnętrzną Centrum odpowiedzialną za: planowanie,
organizowanie i realizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, prowadzenie szkolenia ogólnowojskowego, fizycznego, operacyjno-rozpoznawczego
oraz w zakresie techniki i taktyki kryminalistycznej,
prewencji, prawa, taktyki i techniki interwencji, komunikacji społecznej, łączności i informatyki, a także
języków obcych.
2. Do zadań Wydziału Dydaktycznego należy:
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1) współudział w tworzeniu koncepcji programowych i programów szkoleń;
2) tworzenie bazy dydaktycznej;
3) kształtowanie postaw uczestników kursów w zakresie przestrzegania prawa i poszanowania
godności człowieka, edukacji humanistycznej
oraz postępowania zgodnego z zasadami etyki
żołnierza zawodowego;
4) realizowanie zadań szkoleniowych dotyczących
właściwości rzeczowej w ramach doskonalenia
zawodowego żołnierzy i pracowników wojska
ŻW, policji wojskowej państw NATO i UE oraz
innych podmiotów;
5) realizowanie zadań związanych z procesem zbierania i upowszechniania doświadczeń w ŻW;
6) tworzenie publikacji, opracowywanie instrukcji,
poradników i innych materiałów szkoleniowych,
w tym dla innych jednostek organizacyjnych ŻW;
7) prowadzenie zajęć ze szkolenia doskonalącego,
uzupełniającego i metodycznego oraz treningów
dla żołnierzy i pracowników wojska;
8) wypracowywanie i wdrażanie właściwych form
i metod szkolenia;
9) zapewnianie właściwego poziomu prowadzonych zajęć;
10) dokumentowanie procesu szkolenia;
11) organizowanie i prowadzenie sprawdzianów
i egzaminów;
12) współudział w realizowaniu przedsięwzięć procesu osiągania gotowości do podjęcia działań,
w tym mobilizacyjnego rozwinięcia Centrum;
13) współdziałanie, w zakresie działalności szkoleniowej, z komórkami wewnętrznymi Centrum
i KGŻW, jednostkami szkoleniowymi rodzajów
Sił Zbrojnych, Policji i Straży Granicznej oraz cywilnymi ośrodkami szkoleniowymi;
14) realizowanie zadań w obszarze techniki i taktyki
kryminalistycznej:
a) prowadzenie szkolenia specjalistycznego
w zakresie:
— kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia i dokumentowania jego wyników,
— wykonywania badań wariograficznych i innych badań kryminalistycznych,
— realizacji czynności profilaktycznych,
zwłaszcza w zakresie zapobiegania narkomanii,
— stosowania informatyki śledczej w prowadzonych postępowaniach,
b) udział w pracach grup operacyjno-procesowych powoływanych w terenowych jednostkach organizacyjnych ŻW w postępowaniach
karnych o skomplikowanym charakterze
i wszczętych w sprawie nieznanych sprawców,
c) udział w działalności rozliczeniowej i koordynacyjnej realizowanej przez KGŻW w terenowych i specjalistycznych jednostkach organizacyjnych ŻW,
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d) analiza i opiniowanie materiałów procesowych wytworzonych w terenowych jednostkach organizacyjnych ŻW;
15) prowadzenie szkolenia specjalistycznego w obszarze prewencji w zakresie:
a) zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji,
b) realizacji czynności patrolowych, asystencyjnych, policji sądowej, konwojowych, kontroli
ruchu drogowego i pilotaży,
c) prowadzenia działań profilaktycznych,
d) planowania, dokumentowania i rozliczania
służby patrolowej,
e) opracowywania dokumentów (oceny, analizy) będących podstawą do planowania służby prewencji,
f) postępowań administracyjnych w sprawie
broni prywatnej żołnierzy zawodowych,
g) udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia lub zdrowia człowieka,
h) kontroli sposobu ochrony jednostek wojskowych,
i) przygotowania obsługi izb zatrzymań;
16) realizowanie zadań związanych z nauczaniem
i stosowaniem przepisów prawa:
a) realizowanie zadań szkolenia specjalistycznego w zakresie:
— poznania podstaw prawnych działalności ŻW,
— stosowania prawa karnego materialnego,
prawa karnego procesowego, prawa wykroczeń i innych gałęzi prawa,
— ustalania okoliczności zdarzeń,
— taktyki i techniki prowadzenia postępowań
karnych,
— prowadzenia czynności w postępowaniu
przygotowawczym i postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
b) udział w pracach grup operacyjno-procesowych powoływanych w terenowych jednostkach organizacyjnych ŻW w postępowaniach
karnych o skomplikowanym charakterze
i wszczętych w sprawie nieznanych sprawców,
c) udział w działalności koordynacyjnej i rozliczeniowej realizowanej przez KGŻW w terenowych i specjalistycznych jednostkach
organizacyjnych ŻW,
d) analiza i opiniowanie materiałów procesowych wytworzonych w terenowych jednostkach organizacyjnych ŻW;
17) realizowanie zadań w obszarze działalności
operacyjno-rozpoznawczej:
a) realizowanie zadań szkolenia specjalistycznego w zakresie:
— poznania podstaw prawnych wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwanych dalej „O-R”,
— planowania, organizowania, prowadzenia
i dokumentowania pracy O‑R,
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— stosowania złożonych metod i środków
pracy operacyjnej,
— operacyjnego prowadzenia czynności poszukiwawczych,
— ewidencjonowania, przechowywania oraz
obsługi sprzętu i środków operacyjnych,
— prowadzenia dokumentacji z planowania,
wydatkowania i rozliczania funduszu operacyjnego,
— współdziałania z organami uprawnionymi
do wykonywania czynności O‑R,
b) udział w pracach grup operacyjno-procesowych powoływanych w terenowych jednostkach organizacyjnych ŻW w postępowaniach
karnych o skomplikowanym charakterze
i wszczętych w sprawie nieznanych sprawców,
c) udział w działalności koordynacyjnej i rozliczeniowej realizowanej przez KGŻW w terenowych i specjalistycznych jednostkach
organizacyjnych ŻW,
d) analiza i opiniowanie materiałów uzyskanych
na podstawie ustaleń własnych w terenowych jednostkach organizacyjnych ŻW;
18) prowadzenie szkolenia specjalistycznego w obszarze taktyki i techniki interwencji w zakresie
poznania:
a) taktyki i technik:
— stosowania środków przymusu bezpośredniego,
— realizacji czynności ochronnych,
— podejmowania interwencji w różnych okolicznościach,
b) taktyki działań zespołowych,
c) taktyki działań pościgowych;
19) prowadzenie szkolenia specjalistycznego w obszarze komunikacji społecznej, łączności i informatyki w zakresie:
a) poznania zasad etyki zawodowej,
b) organizacji, zarządzania i komunikacji wewnętrznej,
c) współpracy ze środkami masowego przekazu,
d) prowadzenia badań psychologicznych na potrzeby ŻW,
e) reagowania w sytuacjach kryzysowych:
— samobójstw,
— stresu,
— przemocy,
— mediacji,
— negocjacji,
f) funkcjonowania i wykorzystywania systemów
łączności i informatyki,
g) obsługi pracowni internetowej;
20) realizowanie zadań szkoleniowych w zakresie:
a) doskonalenia umiejętności strzeleckich,
b) nauki języków obcych:
— organizowanie i prowadzenie stacjonarnych kursów języka angielskiego na poziomie 1 i 2,
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— organizowanie i przeprowadzanie eksternistycznych sesji egzaminacyjnych z języka
angielskiego na poziomie 1 i 2,
— prowadzenie szkolenia programowego
z języka angielskiego dla żołnierzy kompanii manewrowych oddziałów specjalnych
ŻW,
c) administracyjno-logistycznym,
d) wychowania fizycznego:
— planowanie, organizowanie i realizowanie przedsięwzięć wychowania fizycznego
w Centrum,
— kształtowanie sprawności fizycznej żołnierzy ŻW,
— realizowanie przedsięwzięć mających na
celu wymianę doświadczeń,
— przygotowywanie żołnierzy Centrum do
rocznych sprawdzianów sprawności fizycznej;
21) realizowanie zadań w zakresie planowania i zabezpieczania procesu szkolenia:
a) opracowywanie planów i diagramów szkolenia stosownie do zgłaszanych potrzeb i wytycznych przełożonych,
b) ewidencjonowanie wyników uzyskiwanych
przez szkolonych i wskaźników efektywności
szkolenia,
c) planowanie eksploatacji sprzętu wykorzystywanego w procesie dydaktycznym,
d) opracowywanie planów materiałowego zabezpieczenia szkolenia,
e) opracowywanie meldunków i sprawozdań.
§ 10.
SEKCJA BADAŃ
I METODYKI NAUCZANIA
1. Sekcja Badań i Metodyki Nauczania jest
komórką wewnętrzną Centrum odpowiedzialną za
tworzenie bazy dydaktycznej.
2. Do zadań Sekcji Badań i Metodyki Nauczania
należy:
1) prowadzenie działalności badawczej — samodzielnie lub we współpracy z innymi komórkami
wewnętrznymi Centrum;
2) wdrażanie nowych form i metod nauczania
i szkolenia;
3) opracowywanie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych dla kursantów — uczestników szkoleń, kadry dydaktycznej Centrum oraz
jednostek organizacyjnych ŻW;
4) organizowanie egzaminów;
5) współudział w realizowaniu przedsięwzięć procesu osiągania gotowości do podjęcia działań
i mobilizacyjnego rozwinięcia Centrum;
6) współdziałanie z innymi komórkami wewnętrznymi Centrum.
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§ 11.
SEKCJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
1. Sekcja Współpracy Międzynarodowej jest
komórką wewnętrzną Centrum odpowiedzialną za
realizację kontaktów zagranicznych — przygotowywanie wizyt delegacji zagranicznych w Centrum
i wyjazdów delegacji Centrum za granicę.
2. Do zadań Sekcji Współpracy Międzynarodowej należy:
1) przedstawianie propozycji zamierzeń Centrum
do planu współpracy resortu obrony narodowej
z zagranicą;
2) sporządzanie i przesyłanie do zatwierdzania do
KGŻW, „Programów — kosztorysów” pobytu
w Centrum delegacji zagranicznych;
3) opracowywanie dokumentów dla członków delegacji Centrum wyjeżdżających za granicę;
4) przygotowywanie wizyt zagranicznych delegacji
Centrum;
5) w zakresie ćwiczeń międzynarodowych:
a) uczestniczenie w konferencjach planistycznych do ćwiczeń międzynarodowych,
b) wstępne przygotowywanie komponentów
ŻW do ćwiczeń,
c) współudział w opracowywaniu programów
i w szkoleniu do udziału w ćwiczeniach międzynarodowych,
d) współudział w organizowaniu wyjazdów komponentów ŻW na ćwiczenia międzynarodowe
poza granicami kraju;
6) wypełnianie roli oficera łącznikowego Centrum
w kontaktach z przedstawicielami komórek do
spraw współpracy międzynarodowej instytucji
krajowych i zagranicznych;
7) współudział w realizowaniu przedsięwzięć procesu osiągania gotowości do podjęcia działań,
w tym mobilizacyjnego rozwinięcia Centrum;
8) współdziałanie w zakresie szkolenia i wymiany doświadczeń z Oddziałem Misji i Współpracy Międzynarodowej KGŻW, jednostkami policji
wojskowej oraz centrami szkolenia i doskonalenia policji wojskowej państw NATO i UE.
§ 12.
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
1. Wydział Organizacyjny jest komórką wewnętrzną Centrum odpowiedzialną za prowadzenie
kursu szkolenia doskonalenia zawodowego oficerów,
podoficerów i starszych szeregowych, kursu szkolenia podstawowego kandydatów na szeregowych
zawodowych, dowodzenie, opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji i organizację procesu gotowości bojowej i mobilizacyjnej, planowanie działalności
bieżącej i rozliczeniowej oraz za prowadzenie działalności logistycznej.
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2. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:
1) zapewnianie warunków do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i bieżącego funkcjonowania Centrum;
2) planowanie, organizowanie i dokumentowanie
szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego realizowanego na podstawie planu kursów;
3) realizowanie nadzoru dowódczego i specjalistycznego w stosunku do uczestników kursów;
4) organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania
służby dyżurnej Centrum;
5) współdziałanie z Wydziałem Dydaktycznym oraz
komórkami wewnętrznymi KGŻW właściwymi
do spraw gotowości bojowej i mobilizacyjnej,
organizacyjno-kadrowych, szkolenia i logistyki;
6) w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej:
a) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji
gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz uzupełnieniowej,
b) realizowanie i koordynowanie przedsięwzięć
w zakresie przygotowania procesu osiągania
gotowości do podjęcia działań, w tym mobilizacyjnego rozwinięcia Centrum,
c) przygotowanie stanu osobowego do realizowania przedsięwzięć w czasie osiągania
gotowości do podjęcia działań, w tym mobilizacyjnego rozwinięcia Centrum, a także organizowanie i prowadzenie szkolenia w tym
zakresie,
d) dobór żołnierzy rezerwy na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia Centrum,
e) sporządzanie rozkazów personalno-mobilizacyjnych (wniosków) dotyczących nadania
i unieważniania żołnierzom przydziałów,
f) prowadzenie obsady stanowisk etatowych
Centrum czasu „W”,
g) planowanie i organizowanie szkolenia rezerw
osobowych dla potrzeb Centrum oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej,
h) współdziałanie z komórkami wewnętrznymi
Centrum, Sztabu Oddziału Specjalnego ŻW
w Mińsku Mazowieckim, Sztabu KGŻW oraz
macierzystą wojskową komendą uzupełnień;
7) w zakresie logistycznego zabezpieczania bieżącego funkcjonowania Centrum, realizacji procesu szkolenia oraz osiągania gotowości do
podjęcia działań:
a) opracowywanie dokumentów związanych
z osiąganiem gotowości do podjęcia działań i mobilizacyjnym rozwinięciem Centrum,
w części dotyczącej zabezpieczenia logistycznego i medycznego,
b) opracowanie „Organizacji logistycznego
i medycznego zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia Centrum”,
c) techniczne i materiałowe zabezpieczanie procesu szkolenia,
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d) prowadzenie pomocniczej ewidencji uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
e) zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
f) organizowanie żywienia dla uczestników kursów oraz odpraw, narad i konferencji organizowanych przez Centrum,
g) zabezpieczanie zakwaterowania uczestnikom
kursów,
h) opracowywanie danych do „Planu rzeczowo-finansowego” Oddziału Zabezpieczenia ŻW,
i) zgłaszanie potrzeb Centrum w zakresie:
— służb materiałowych i technicznych,
— prac remontowych i konserwacyjnych,
j) sporządzanie okresowych meldunków, sprawozdań i analiz, składanie zamówień na druki
specjalistyczne,
k) współdziałanie z komórkami wewnętrznymi
Centrum, logistyki Oddziału Zabezpieczenia
ŻW i Sztabu KGŻW,
l) utrzymywanie współpracy z wojskowymi komendami uzupełnień w zakresie planowania i uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych
w środki transportowe i maszyny z gospodarki narodowej;
8) w zakresie administracji ogólnej:
a) współudział w zapewnianiu warunków do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
b) zaopatrywanie komórek wewnętrznych Centrum w środki materiałowo-techniczne oraz
sprzęt informatyczny i specjalistyczny,
c) utrzymywanie właściwego stanu sanitarnohigienicznego Centrum,
d) nadzorowanie przestrzegania w Centrum
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
i służby oraz ochrony przeciwpożarowej,
e) współdziałanie z komórkami wewnętrznymi
Centrum i Sztabu KGŻW;
9) w zakresie prowadzenia kursu doskonalenia zawodowego oficerów:
a) pełnienie funkcji dowódczych w stosunku do
słuchaczy — oficerów,
b) planowanie, organizowanie, realizowanie i dokumentowanie szkolenia uczestników kursu,
c) zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia, morale i dyscypliny uczestników kursu,
d) prowadzenie gospodarki mieniem wojskowym oraz utrzymanie w sprawności przydzielonego uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
e) współdziałanie z komórkami wewnętrznymi
Centrum;
10) w zakresie prowadzenia kursu szkolenia zawodowego podoficerów i starszych szeregowych
zawodowych:
a) pełnienie funkcji dowódczych w stosunku do
słuchaczy — podoficerów i starszych szeregowych zawodowych,
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b) planowanie, organizowanie, realizowanie i dokumentowanie szkolenia uczestników kursu,
c) zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia, morale i dyscypliny uczestników kursu,
d) prowadzenie gospodarki mieniem wojskowym oraz utrzymanie w sprawności przydzielonego uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
e) współdziałanie z komórkami wewnętrznymi
Centrum;
11) w zakresie prowadzenia kursu szkolenia podstawowego kandydatów na szeregowych zawodowych:
a) planowanie, organizowanie, realizowanie i dokumentowanie szkolenia kandydatów na szeregowych zawodowych,
b) pełnienie funkcji dowódczych w stosunku do
uczestników kursu,
c) zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia, morale i dyscypliny uczestników kursu,
d) prowadzenie gospodarki mieniem wojskowym oraz utrzymanie w sprawności przydzielonego uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
e) współdziałanie z komórkami wewnętrznymi
Centrum;

2)
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12) realizowanie zadań z obszaru ochrony środowiska.
R o z d zia ł 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13.1. W oparciu o niniejszy zakres działania
i inne obowiązujące przepisy Komendant Centrum
spowoduje opracowanie i wprowadzi do użytku służbowego właściwe dokumenty kompetencyjne.
2. Zakresy obowiązków przyjmują do realizacji,
za podpisem, osoby wyznaczone na dane stanowisko
służbowe (pracy).
3. Na równi z zakresem obowiązków, o którym
mowa w zarządzeniu Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności
kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie
obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 107 z późn.
zm.2)), traktuje się zadania osób funkcyjnych nadane
(określone) w innym dokumencie kompetencyjnym.

Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w: Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 2, poz. 10, z 2007 r. Nr 5, poz. 58
i Nr 25, poz. 259, z 2009 r. Nr 9, poz. 105 i Nr 19, poz. 212 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 277.
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Departament Budżetowy

295
ZARZĄDZENIE Nr 47/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 września 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Specjalnych
statutu jednostki budżetowej
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 41/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania
jednostkom organizacyjnym Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz.

1)

179) załączniki Nr 1-5 otrzymują brzmienie określone
odpowiednio w załącznikach Nr 1-5 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
Z
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.
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Załączniki do zarządzenia Nr 47/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 września 2011 r. (poz. 295)
Załącznik Nr 1

STATUT
DOWÓDZTWA WOJSK SPECJALNYCH
R o z d zia ł 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Dowództwo Wojsk Specjalnych przeformowane na podstawie decyzji Nr Pf-60/Org./SSG/
ZOiU-P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca
2011 r. w sprawie przeformowania jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych, zwane dalej „Dowództwem”, jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).
§ 2. Dowódca Wojsk Specjalnych jest dysponentem środków budżetu państwa drugiego stopnia.
§ 3. Siedzibą Dowództwa jest Kraków.
§ 4. Obszarem działania Dowództwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych
przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1, Dowództwo może działać poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 5. Dowództwo używa pieczęci urzędowej
z godłem i nazwą: „Dowództwo Wojsk Specjalnych”.

R o z d zia ł 2

i operacyjnego rozwinięcia oraz użycia Wojsk Specjalnych, przygotowanie sił i środków Wojsk Specjalnych do działań bojowych oraz działań w sytuacjach
kryzysowych w układzie narodowym, koalicyjnym
i sojuszniczym.
2. Szczegółowe zadania Dowództwa określa
„Szczegółowy zakres działania Dowództwa Wojsk
Specjalnych”, nadany według odrębnych przepisów.
R o z d zia ł 3
Organy Dowództwa i ich kompetencje
§ 7. Działalnością Dowództwa kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dowódca, który:
1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Dowództwa oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;
2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy
pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;
3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.
§ 8. 1. Dowódca kieruje Dowództwem przy
pomocy:
1) zastępcy – szefa sztabu;
2) głównego księgowego-szefa finansów;
3) szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.

Zadania Dowództwa
§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Dowództwa
jest dowodzenie jednostkami wojskowymi Wojsk
Specjalnych oraz Zadaniowymi Zespołami Bojowymi wydzielanymi z podległych jednostek do
działań operacyjnych, określanie kierunków ich rozwoju, planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego

1)

2. Strukturę organizacyjną Dowództwa określa
jego etat.
3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty
kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.
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Załącznik Nr 2

STATUT
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4101
R o z d zia ł 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Jednostka Wojskowa Nr 4101 przeformowana na podstawie decyzji Nr Pf-60/Org./SSG/ZOiU-P1
Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie przeformowania jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych, zwana dalej „Jednostką”,
jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).
§ 2. Kierownik jednostki budżetowej, o której
mowa w § 1 jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Dowódcy Wojsk
Specjalnych, jako dysponentowi środków budżetu
państwa drugiego stopnia.
§ 3. Siedzibą Jednostki jest Lubliniec.
§ 4. Obszarem działania Jednostki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych
przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1, Jednostka
może działać poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. Jednostka używa pieczęci urzędowej
z godłem i nazwą: „Jednostka Wojskowa Nr 4101”.

R o z d zia ł 2
Zadania Jednostki
§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Jednostki jest
przygotowanie, utrzymanie, wydzielenie, uzupełnienie i odtworzenie zdolności bojowej Zadaniowych
Zespołów Bojowych, zdolnych do realizacji operacji specjalnych w środowisku lądowym (w tym
na wodach śródlądowych), w odniesieniu do celi
o znaczeniu operacyjnym i strategicznym. Jednostka

1)

zachowuje zdolność do wsparcia kontyngentów lądowych w operacji połączonej na terenie kraju, a także
wsparcia wydzielonych Zadaniowych Zespołów
Bojowych. Realizuje zadania w układzie międzysojuszniczym i koalicyjnym.
2. Jednostka wykonuje obsługę finansową
w stosunku do jednostek organizacyjnych przydzielonych na zaopatrzenie.
3. Szczegółowe zadania Jednostki określa
„Szczegółowy zakres działania Jednostki Wojskowej”, nadany według odrębnych przepisów.
R o z d zia ł 3
Organy Jednostki i ich kompetencje
§ 7. Działalnością Jednostki kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dowódca, który:
1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Dowództwa oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;
2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy
pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;
3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.
§ 8. 1. Dowódca kieruje Jednostką przy pomocy:
1) zastępcy;
2) głównego księgowego;
3) szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.
2. Strukturę organizacyjną Jednostki określa
jego etat.
3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty
kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

 miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
Z
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.
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Załącznik Nr 3

STATUT
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 2305
R o z d zia ł 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Jednostka Wojskowa Nr 2305 przeformowana na podstawie decyzji Nr Pf-60/Org./SSG/ZOiU-P1
Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie przeformowania jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych, zwana dalej „Jednostką”,
jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).
§ 2. Kierownik jednostki budżetowej, o której
mowa w § 1 jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Dowódcy Wojsk
Specjalnych, jako dysponentowi środków budżetu
państwa drugiego stopnia.

powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Jednostka zachowuje zdolność do wsparcia komponentu lądowego i morskiego w operacji połączonej
na terenie kraju, a także wsparcia wydzielanych przez
siebie Zadaniowych Zespołów Bojowych. Realizuje
zadania w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym.
2. Jednostka wykonuje obsługę finansową
w stosunku do jednostek organizacyjnych przydzielonych na zaopatrzenie.
3. Szczegółowe zadania Jednostki określa
„Szczegółowy zakres działania Jednostki Wojskowej”, nadany według odrębnych przepisów.

R o z d zia ł 3
§ 3. Siedzibą Jednostki jest Warszawa.
Organy Jednostki i ich kompetencje
§ 4. Obszarem działania Jednostki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych
przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1, Jednostka
może działać poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. Jednostka używa pieczęci urzędowej z godłem i nazwą: „Jednostka Wojskowa Nr 2305”.
R o z d zia ł 2
Zadania Jednostki
§ 6. 1. Jednostka przeznaczona jest do przygotowania, utrzymania, wydzielania, uzupełniania
i odtwarzania zdolności bojowej Zespołów Bojowych
zdolnych do realizacji operacji specjalnych w środowisku lądowym i morskim, najwyższego ryzyka
i strategicznego znaczenia oraz zwalczania terroryzmu w czasie pokoju, kryzysu i wojny. W sytuacjach
kryzysowych na terenie kraju zwalczanie terroryzmu
realizacje w ramach wsparcia udzielanego organom

1)

§ 7. Działalnością Jednostki kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dowódca, który:
1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące
funkcjonowania Dowództwa oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;
2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz
przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;
3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki
finansowej.
§ 8. 1. Dowódca kieruje Jednostką przy pomocy:
1) zastępcy;
2) głównego księgowego-szefa finansów;
3) szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.
2. Strukturę organizacyjną Jednostki określa
jego etat.
3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty
kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

 miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
Z
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.
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Załącznik Nr 4

STATUT
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4026
R o z d zia ł 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Jednostka Wojskowa Nr 4026 przeformowana na podstawie decyzji Nr Pf-60/Org./SSG/ZOiU-P1
Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie przeformowania jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych, zwana dalej „Jednostką”,
jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).
§ 2. Kierownik jednostki budżetowej, o której
mowa w § 1 jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Dowódcy Wojsk
Specjalnych, jako dysponentowi środków budżetu
państwa drugiego stopnia.
§ 3. Siedzibą Jednostki jest Gdynia.
§ 4. Obszarem działania Jednostki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych
przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1, Jednostka
może działać poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. Jednostka używa pieczęci urzędowej
z godłem i nazwą: „Jednostka Wojskowa Nr 4026”.
R o z d zia ł 2
Zadania Jednostki
§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Jednostki jest
przygotowanie Zadaniowych Zespołów Bojowych
(Zadaniowych Grup Specjalnych) zdolnych do realizacji morskich i lądowych operacji specjalnych,
wspieranie akcji zapobiegania aktom terroryzmu oraz
uczestniczenie w operacjach bojowego odzyskiwania
personelu (ang. CSAR). Zadaniowe Zespoły Bojowe

1)

(Zadaniowe Grupy Specjalne) wydzielane z Jednostki
mogą realizować zadania samodzielnie, w składzie
Wojsk Specjalnych lub we współdziałaniu z innymi
jednostkami Sił Zbrojnych RP w układzie narodowym,
sojuszniczym lub koalicyjnym.
2. Jednostka wykonuje obsługę finansową
w stosunku do jednostek organizacyjnych przydzielonych na zaopatrzenie.
3. Szczegółowe zadania Jednostki określa
„Szczegółowy zakres działania Jednostki Wojskowej”, nadany według odrębnych przepisów.
R o z d zia ł 3
Organy Jednostki i ich kompetencje
§ 7. Działalnością Jednostki kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dowódca, który:
1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Dowództwa oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;
2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy
pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;
3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.
§ 8. 1. Dowódca kieruje Jednostką przy pomocy:
1) zastępcy;
2) głównego księgowego — szefa finansów;
3) szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.
2. Strukturę organizacyjną Jednostki określa
jego etat.
3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty
kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.
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Załącznik Nr 5

STATUT
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4724
R o z d zia ł 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Jednostka Wojskowa Nr 4724 przeformowana na podstawie decyzji Nr Pf-60/Org./SSG/ZOiU-P1
Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie przeformowania jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych, zwana dalej „Jednostką”,
jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).
§ 2. Kierownik jednostki budżetowej, o której
mowa w § 1 jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Dowódcy Wojsk
Specjalnych, jako dysponentowi środków budżetu
państwa drugiego stopnia.
§ 3. Siedzibą Jednostki jest Kraków.
§ 4. Obszarem działania Jednostki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych
przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1, Jednostka
może działać poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. Jednostka używa pieczęci urzędowej
z godłem i nazwą: „Jednostka Wojskowa Nr 4724”.
R o z d zia ł 2
Zadania Jednostki
§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Jednostki jest
kompleksowe zabezpieczenie operacji specjalnych realizowanych przez Wojska Specjalne samodzielnie jak
również w strukturze sił koalicyjnych i sojuszniczych.
Zabezpieczenie to realizowane jest w szczególności
poprzez kompleksową realizację zadań wsparcia
i zabezpieczenia operacji specjalnych. Jednostka jest

1)

zdolna do przerzutu i działań poza granicami kraju.
Jednostka przeznaczona jest do pełnienia funkcji
oddziału gospodarczego Dowództwa Wojsk Specjalnych oraz realizacji zakupów rzeczowych na potrzeby
Wojsk Specjalnych.
2. Jednostka wykonuje obsługę finansową
w stosunku do jednostek organizacyjnych przydzielonych na zaopatrzenie.
3. Szczegółowe zadania Jednostki określa
„Szczegółowy zakres działania Jednostki Wojskowej”, nadany według odrębnych przepisów.
R o z d zia ł 3
Organy Jednostki i ich kompetencje
§ 7. Działalnością Jednostki kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dowódca, który:
1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Dowództwa oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;
2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy
pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;
3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.
§ 8. 1. Dowódca kieruje Jednostką przy pomocy:
1) zastępcy;
2) głównego księgowego-szefa finansów;
3) szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.
2. Strukturę organizacyjną Jednostki określa
jego etat.
3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty
kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 20

— 1181 —

Poz. 296

Zarządu Organizacji i Uzupełnień — P1

296
ZARZĄDZENIE Nr 48/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 września 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz
siedziby Dowództwa Marynarki Wojennej
Na podstawie art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1. W „Szczegółowym zakresie działania
Dowództwa Marynarki Wojennej”, stanowiącym
załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Z-4/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Marynarki Wojennej
wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1
do niniejszego zarządzenia2).

2. W „Strukturze organizacyjnej Dowództwa
Marynarki Wojennej”, stanowiącej załącznik Nr 2 do
zarządzenia Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby
Dowództwa Marynarki Wojennej wprowadza się
zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia3).
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180,
poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz.
801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857,
Nr 182, poz. 1228 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092
i Nr 187, poz. 1109.
2)
Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.
3)
Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.
1)
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ZARZĄDZENIE Nr 49/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 września 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz
siedziby Dowództwa Sił Powietrznych
Na podstawie art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1. W „Szczegółowym zakresie działania Dowództwa Sił Powietrznych”, stanowiącym załącznik
Nr 1 do zarządzenia Nr Z-3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz
siedziby Dowództwa Sił Powietrznych wprowadza się
zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzenia 2).

2. W „Strukturze organizacyjnej Dowództwa
Sił Powietrznych”, stanowiącej załącznik Nr 2 do
zarządzenia Nr Z-3/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Sił Powietrznych, wprowadza się
zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia3).
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180,
poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97,
poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127,
poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 185,
poz. 1092 i Nr 187, poz. 1109.
2)
Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.
3)
Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.
1)
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ZARZĄDZENIE Nr 50/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 września 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz
siedziby Dowództwa Wojsk Lądowych
Na podstawie art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1. W „Szczegółowym zakresie działania Dowództwa Wojsk Lądowych”, stanowiącym załącznik
Nr 1 do zarządzenia Nr Z-2/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej
oraz siedziby Dowództwa Wojsk Lądowych wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia2).

2. W „Strukturze organizacyjnej Dowództwa
Wojsk Lądowych”, stanowiącej załącznik Nr 2 do
zarządzenia Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Wojsk Lądowych, wprowadza się
zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia3).
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180,
poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97,
poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127,
poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 185,
poz. 1092 i Nr 187, poz. 1109.
2)
Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.
3)
Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.
1)
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DECYZJA Nr 351/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru oraz ustanowienia dorocznego Święta
3. batalionu inżynieryjnego
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji
Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9,
poz. 105), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego
(Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada
1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych
oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197,
z późn. zm.1)), oraz na podstawie § 11 rozporządzenia
Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r.
w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690 oraz
z 2010 r. Nr 24, poz. 122), w celu zachowania chlubnego dziedzictwa jednostek saperskich zapisanego
w tradycjach orężnych — ustala się co następuje:

1)

1. 3. batalion inżynieryjny:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo
tradycji:
a) 12. Małopolskiego pułku komunikacyjnego
Ziemi Niżańskiej (1995-2001),
b) 12. Ośrodka Przechowywania Sprzętu (2002-2011),
c) 3. batalionu ratownictwa inżynieryjnego
(2001-2011);
2) przejmuje sztandar rozformowanego 3. batalionu ratownictwa inżynieryjnego.
2. Ustanawia się doroczne Święto 3. batalionu
inżynieryjnego w dniu 5 października.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321,
z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz. 211 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50.
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DECYZJA Nr 352/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 września 2011 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia
20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części
dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§1. W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r.
(Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, z późn. zm2)), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie
wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków — określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków
— określone w załączniku Nr 2 do niniejszej
decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2011 r. w ujęciu
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” —
określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.
2)
Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w: Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 87, Nr 9, poz. 126, Nr 10, poz. 139, Nr 12,
poz. 160, Nr 14, poz. 20, Nr 15, 218, Nr 17, poz. 243 i Nr 18, poz. 263.
1)
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Załączniki do decyzji Nr 352/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 września 2011 r. (poz. 300)
Załącznik Nr 1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ
NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§

Wyszczególnienie

Wydatki
realizowane

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

24 216 947
14 500 000
-9 225 214
19 000 000

414 Wpłaty na PFRON

-187 839

430 Zakup usług pozostałych

130 000

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
414 Wpłaty na PFRON
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

19 387 825
6 500 000
-40 500
13 000 000
-71 675
5 000 000
2 000 000
3 000 000
-34 903 718

406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-658 473

411 Składki na ubezpieczenia społeczne

-352 700

421 Zakup materiałów i wyposażenia

-8 930 000

422 Zakup środków żywności

1 500 000

423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

1 087 055

427 Zakup usług remontowych
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-55 717 300
28 167 700
400 000

427 Zakup usług remontowych

500 000

441 Podróże służbowe krajowe

-100 000

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom
430 Zakup usług pozostałych
442 Podróże służbowe zagraniczne
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
430 Zakup usług pozostałych
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-2 000 000
-270 000
-1 530 000
-200 000
-30 454 755
-2 587 055
300 000
-28 167 700
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Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

430 Zakup usług pozostałych
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk

Wydatki
realizowane
100 000
100 000
15 574 215

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

1 900 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 377 151

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
414 Wpłaty na PFRON

-3 600
5 000 000
230 664

427 Zakup usług remontowych

-500 000

430 Zakup usług pozostałych

-430 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność

2 679 486

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

100 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

-107 837

406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
414 Wpłaty na PFRON

1 558 473
28 850

430 Zakup usług pozostałych

900 000

442 Podróże służbowe zagraniczne

200 000

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

0

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury
405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
411 Składki na ubezpieczenia społeczne
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezp.
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne
441 Podróże służbowe krajowe
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność
405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla
funkcjonariuszy

428 Zakup usług zdrowotnych

-45 000
45 000
0
-82 190
82 190
0
36 672
36 672
-36 672
-36 672
0
-3 900 000
599 883
-90 000
3 390 117
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Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ
NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§

Wyszczególnienie

Wydatki
realizowane

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

97 466 470

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

97 485 130

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

24 216 947

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

14 500 000
-9 225 214
19 000 000

414 Wpłaty na PFRON

-187 839

430 Zakup usług pozostałych

130 000

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
414 Wpłaty na PFRON
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

19 387 825
6 500 000
-40 500
13 000 000
-71 675
5 000 000

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

2 000 000

406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3 000 000

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

37 888 185

422 Zakup środków żywności

1 500 000

423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

1 122 055

427 Zakup usług remontowych

-11 599 070

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

46 865 200

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa
427 Zakup usług remontowych
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
430 Zakup usług pozostałych
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk

500 000
500 000
-5 103 055
-2 587 055
300 000
-2 816 000
15 574 215

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

1 900 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 377 151

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
414 Wpłaty na PFRON

-3 600
5 000 000
230 664

427 Zakup usług remontowych

-500 000

430 Zakup usług pozostałych

-430 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność

21 013

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

100 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

-107 837
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Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

414 Wpłaty na PFRON

Wydatki
realizowane
28 850

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-18 660

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-18 660

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-82 190

411 Składki na ubezpieczenia społeczne

82 190

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-18 660

DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezp.
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne
441 Podróże służbowe krajowe

0
36 672
36 672
-36 672
-36 672

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

636 672

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

636 672

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

636 672

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-21 801

411 Składki na ubezpieczenia społeczne
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom
430 Zakup usług pozostałych
442 Podróże służbowe zagraniczne
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

13 199
-35 000
-2 000 000
-270 000
-1 530 000
-200 000
2 658 473
1 558 473

430 Zakup usług pozostałych

900 000

442 Podróże służbowe zagraniczne

200 000

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

0

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność
405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla
funkcjonariuszy

428 Zakup usług zdrowotnych

-45 000
45 000
0
-3 900 000
599 883
-90 000
3 390 117

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

4 440 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

4 440 000

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

4 340 000

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne
430 Zakup usług pozostałych

4 340 000
100 000
100 000
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Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki
realizowane

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-100 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-100 000

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-100 000

441 Podróże służbowe krajowe

-100 000

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-101 437 430

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-101 437 430

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie
421 Zakup materiałów i wyposażenia

-76 085 730
-8 930 000

427 Zakup usług remontowych

-44 118 230

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-23 037 500

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-25 351 700
-25 351 700

DYSPONENT: WBE Olsztyn
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

100 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

100 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność

100 000

430 Zakup usług pozostałych

100 000

DYSPONENT: WBE Warszawa

200 000

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

200 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

200 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność

200 000

430 Zakup usług pozostałych

200 000

DYSPONENT: Dysponent części (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 305 712

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-1 324 372

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-1 024 372

406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-658 473

411 Składki na ubezpieczenia społeczne

-365 899

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność
430 Zakup usług pozostałych

-300 000
-300 000

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

18 660

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

18 660

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

18 660

-227
-200

Dowódca Garnizonu Warszawa
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
dysponent części budżetowej
(Departament Budżetowy)

75295

75207

75204

200

Dowódca Garnizonu Warszawa

75213

227

0

0

3

-2

-1

0

0

żołnierze żołnierze
zawodowi nadterm.

Dowódca Wojsk Specjalnych

Obrona narodowa

Ogółem

Dysponent

75219

dział 752

Cz. 29

Lp.

-197

-227

198

-1

227

0

0

razem
żołnierze

-22

4

18

0

0

NSR

30

-30

0

0

-3

3

0

0

kandydaci
służba
na żoł. Zaw. przygotow.

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy MON na 2011 r.

Załącznik Nr 3
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Departament Spraw Socjalnych

301
DECYZJA Nr 360/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 września 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników
resortu obrony narodowej
Na podstawie § 1 pkt 9 lit. d i h oraz § 2 pkt 14
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu
podwyższenia efektywności polityki zatrudnienia
oraz zapewnienia właściwych warunków realizacji
zadań przez resort obrony narodowej ustala się, co
następuje:
§ 1. W decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu
obrony narodowej (Dz. Urz. Nr 6, poz. 65 i Nr 17, poz.
236 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) o
 soby zajmujące kierownicze stanowiska
Ministerstwa — Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, w rozumieniu
zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie
działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej;”,
b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) dysponent środków budżetowych — dysponenta określonego stopnia, ustalonego
w decyzji Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6,
poz. 81);
5) o
 rgan planujący — właściwy organ planujący, ustalony w decyzji Nr 92/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;”,
c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) z atrudnienie bazowe — nieprzekraczalną wielkość zatrudnienia pracowników,

w przeliczeniu na pełnozatrudnionych,
obejmującą pracowników zatrudnionych na
stanowiskach etatowych i poza etatem;”;
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wielkość zatrudnienia bazowego w jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu obrony
narodowej do dnia 1 stycznia 2013 r. wyniesie nie
więcej niż 45.000 pracowników.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Wielkość zatrudnienia bazowego na dzień
1 stycznia 2012 i 2013 r. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa oraz dyrektorów
(szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa
i dowódców (dyrektorów, szefów, kierowników,
komendantów) jednostek organizacyjnych, pozostających w bezpośredniej podległości Ministra, określa
się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji.”;
4) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Osoby, o których mowa w § 4, w ramach
określonych dla nich wielkości, stosownie do posiadanych kompetencji określą wielkości zatrudnienia
bazowego na dzień 1 stycznia 2012 i 2013 r.:
1) dla bezpośrednio podporządkowanych tym
osobom jednostek organizacyjnych;
2) do dyspozycji dyrektorów (szefów) przyporządkowanych komórek organizacyjnych
Ministerstwa, którym zostały podporządkowane jednostki organizacyjne;
3) do dyspozycji dowódców (dyrektorów, szefów, kierowników, komendantów) jednostek
organizacyjnych resortu, którym zostały podporządkowane inne jednostki organizacyjne.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
w ramach przyznanych wielkości zatrudnienia bazowego, stosownie do posiadanych kompetencji
określą wielkości zatrudnienia bazowego na dzień
1 stycznia 2012 i 2013 r. dla podporządkowanych tym
osobom jednostek organizacyjnych.”;
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5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Określenia wielkości zatrudnienia bazowego, o którym mowa w § 5, dokonuje się w formie
decyzji (rozkazu), której kopię przedstawia się do dnia
31 października 2011 r. Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz właściwemu
dysponentowi środków budżetowych.
2. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych,
w terminie do dnia 28 lutego 2012 r., przedstawi
Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wielkości
zatrudnienia bazowego na dzień 1 stycznia 2012
i 2013 r. w podziale na dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i trzeciego stopnia podległych bezpośrednio dysponentowi części budżetowej
oraz organy planujące, w szczegółowości rozdziałów
klasyfikacji budżetowej.
3. W celu sprawowania merytorycznego
nadzoru nad procesem optymalizacji zatrudnienia,
pracodawcy prześlą drogą służbową do Dyrektora
Departamentu Spraw Socjalnych, za pośrednictwem
osób wymienionych w § 4 „Karty informacyjne zwalnianego pracownika” (wzór karty stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszej decyzji), w zakresie zmniejszenia
zatrudnienia odpowiednio: w 2011 r. — w terminie do
dnia 30 listopada 2011 r., a w 2012 r. — w terminie do
dnia 31 października 2012 r.”;
6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W etatach jednostek organizacyjnych resortu zmniejsza się na czas „P” liczbę stanowisk przewidzianych dla pracowników, w tym korpusu służby
cywilnej, docelowo do końca 2012 r. do poziomu nie
większego niż 18.100, z zastrzeżeniem ust. 3.”;
7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor Departamentu Budżetowego dokona korekty zaplanowanej przez dysponentów środków
budżetowych kwoty środków na wynagrodzenia, na
podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Spraw
Socjalnych odpowiednio: na 2012 r. — w terminie do
dnia 25 października 2011 r., a na 2013 r. — w terminie
do dnia 25 października 2012 r.”;
8) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uzyskana w latach 2011-2013, w wyniku
naliczeń określonych w § 11 nadwyżka środków na
wynagrodzenia przeznaczana jest przez dysponenta
części budżetowej w pierwszej kolejności na:
1) sfinansowanie skutków związanych ze zwolnieniami pracowników, na podstawie wniosków
przedstawianych za pośrednictwem Dyrektora
Departamentu Spraw Socjalnych przez właściwych dysponentów środków budżetowych;

Poz. 301
2) wzrost wynagrodzeń pracowników, szczególnie w jednostkach, w których zwiększył
się zakres realizowanych przez nich zadań
w związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia pracowników.”;

9) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Propozycje zmian w wielkości zatrudnienia
bazowego i funduszu wynagrodzeń przedstawiają
właściwi dysponenci środków budżetowych przy
współudziale organów planujących (współplanujących), w uzgodnieniu z właściwymi osobami uprawnionymi do wnioskowania organizacyjno-etatowego
w trybie określonym w decyzji Nr 92/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
planowania i wykonywania budżetu resortu obrony
narodowej.”;
10) w § 18 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Pracodawca przedstawia plan zatrudnienia
bazowego i funduszu wynagrodzeń do zaopiniowania
zakładowej organizacji związkowej.”;
11) § 29-31 otrzymują brzmienie:
„§ 29. Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej powierza się:
1) nadzór nad realizacją postanowień niniejszej
decyzji;
2) uprawnienia do dokonywania zmian wielkości zatrudnienia bazowego na wniosek osób
wymienionych w Lp. 1-14 załącznika Nr 1 do
niniejszej decyzji, w ramach wielkości określonej w § 3 ust. 1.
§ 30. 1. Osoby, o których mowa w § 4, przedstawią Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej informację o osiągnięciu wielkości
zatrudnienia bazowego, określonego w załączniku
Nr 1 do decyzji, na dzień 1 stycznia 2012 i 2013 r.
odpowiednio w terminach do dnia 31 stycznia 2012
i 2013 r.
2. Pracodawcy, w terminach do dnia 31 stycznia 2012 i 2013 r., za pośrednictwem osób o których
mowa w § 4 przekażą Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej sprawozdania z działań
określonych w § 27 i 28 niniejszej decyzji.
§ 31. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego przedstawi
Ministrowi Obrony Narodowej informację o stanie
realizacji postanowień niniejszej decyzji.”;
12) załącznik Nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszej decyzji;

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 20

— 1194 —

13) w załączniku Nr 3 w pkt 4 ppkt 13 i 14 otrzymują brzmienie:
„13) d
 owództwach brygad (pułków) i jednostek równorzędnych ze względu na stopień
etatowy stanowiska dowódcy (kierownika, szefa, komendanta) — w komórkach
wewnętrznych: sztabu, pionu szkolenia,
logistyki, pionu ochrony informacji niejawnych oraz w komórkach wychowawczych,
a także stanowiska bezpośrednio podległe dowódcy (kierownikowi, szefowi, komendantowi) oraz stanowiska kierowników
w pozostałych komórkach wewnętrznych;

Poz. 301

14) dowództwach samodzielnych: batalionów (dywizjonów, eskadr) — w komórkach wewnętrznych: sztabu, logistyki, pionu ochrony informacji
niejawnych oraz w komórkach wychowawczych,
a także stanowiska bezpośrednio podległe dowódcy batalionu (dywizjonu, eskadry) oraz stanowiska kierowników w pozostałych komórkach
wewnętrznych.”.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
Załącznik do decyzji Nr 360/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 września 2011 r. (poz. 301)

Wielkość zatrudnienia bazowego w latach 2012-2013

Lp

Wyszczególnienie

1

2

1

Dyrektor Generalny MON, w tym
z przeznaczeniem dla:

Zatrudnienie bazowe Zatrudnienie bazowe
na dzień 01.01.2012 r. na dzień 01.01.2013 r.
3

4

1 280

1 280

a Urzędu Ministra Obrony Narodowej

874

874

b pozostałych jednostek organizacyjnych

406

406

926

926

1 004

1 004

39 976

39 011

a Wojsk Lądowych

4 184

4 031

b Sił Powietrznych

4 950

4 740

c Marynarki Wojennej

2 120

2 037

347

347

25 364

24 845

604

604

74

74

2 333

2 333

1 390

1 345

480

470

19

19

2

Sekretarz Stanu w MON

3

Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji
w MON

4

Szef Sztabu Generalnego WP, w tym
z przeznaczeniem dla:

d Wojsk Specjalnych
e Inspektoratu Wsparcia SZ
f Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
g Dowództwa Operacyjnego SZ
h pozostałych jednostek organizacyjnych
5

Dowódca Garnizonu Warszawa

6

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

7

Dyrektor Departamentu Kontroli
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Załącznik (cd.)

Lp

Wyszczególnienie

1

2

Zatrudnienie bazowe Zatrudnienie bazowe
na dzień 01.01.2012 r. na dzień 01.01.2013 r.
3

8

Biskup Polowy Wojska Polskiego

9

4

115

115

Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego

10

10

10

Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

14

14

11

Naczelny Prokurator Wojskowy

166

166

12

Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych

118

118

13

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

383

383

14

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

139

139

46 020

45 000

OGÓŁEM

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

302
DECYZJA Nr 362/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia
zasad postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne”
i „zastrzeżone””
Na podstawie § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony
Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu uregulowania i ujednolicenia zasad postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne oznaczone
klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” w jednostkach
organizacyjnych resortu obrony narodowej, ustala
się, co następuje:
1. Wprowadza się do użytku „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia zasad

postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”” w jednostkach organizacyjnych resortu
obrony narodowej, stanowiące załącznik do decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
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Poz. 302
Załącznik do decyzji Nr 362/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 września 2011 r. (poz. 302)

WYTYCZNE
w sprawie określenia zasad postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne
oznaczone klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” w jednostkach organizacyjnych resortu obrony
narodowej
R o z d zia ł I
Przepisy ogólne
1. Zgodnie z art. 43 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 182, poz. 1228), zwanej dalej „ustawą”,
kierownicy jednostek organizacyjnych zatwierdzają
następujące dokumenty opracowane przez pełnomocników ochrony:
1) instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
w podległych komórkach organizacyjnych;
2) instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych
oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
2. Przy opracowaniu dokumentów, o których
mowa w pkt 1, należy uwzględnić zasady w zakresie
postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”, które nie mogą naruszać przepisów ustawy
i innych norm prawa.
3. Minimalne warunki dotyczące przetwarzania
informacji niejawnych oznaczone klauzulą „poufne”
i „zastrzeżone” określa załącznik do wytycznych.
4. Zakres stosowania środków bezpieczeństwa
fizycznego uzależnia się od poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji
niejawnych lub ich utratą, o którym mowa w art. 43
ust. 4 ustawy.

w dyspozycji jednostki/komórki organizacyjnej oraz,
kto z tym materiałem się zapoznał. Żaden materiał
o klauzuli „poufne” nie może zostać przekazany
poza komórkę/jednostkę organizacyjną bez udziału
kancelarii tajnej lub innej komórki odpowiedzialnej za
ewidencjonowanie, gromadzenie i obieg materiałów
niejawnych.
6. Przyjmowanie/wydawanie materiałów nie
jawnych oznaczonych klauzulą „poufne” odbywa się
za pokwitowaniem w odpowiednim urządzeniu ewidencyjnym.
7. Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej
lub upoważnionej przez niego osoby dysponującej
dokumentem wymagana jest na wykonanie jego
kopii, odpisu, wyciągu, tłumaczenia lub wypisu (skanowania dokumentu do pliku elektronicznego), o ile
wytwórca dokumentu nie wprowadził ograniczeń
dotyczących kopiowania, sporządzania odpisów,
wypisów, wyciągów i tłumaczeń tego materiału.
Wszystkie kopie podlegają ewidencji w odpowiednim urządzeniu ewidencyjnym. Skany dokumentów
nie podlegają ewidencji, fakt skanowania jest dokumentowany na oryginale dokumentu z podaniem
numeru ewidencyjnego informatycznego nośnika
danych. W przypadku zapisywania skanu w lokalizacji
sieciowej należy podać numeru ewidencyjny dysku
twardego stacji roboczej użytkownika wprowadzającego te dane.

Wymagania dotyczące materiałów niejawnych
oznaczonych klauzulą „poufne”

8. Osoba mająca dostęp do zasobów sieci
o klauzuli „poufne” będzie miała dostęp do informacji publikowanych w portalach intranetowych tej
sieci w określonym zakresie. O zakresie udostępnienia (dokument jest powszechnie dostępny lub
udostępniany wyłącznie konkretnej grupie użytkowników) zdecyduje osoba, która jest uprawniona do
podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż
dokument materiału albo adresat materiału, o ile nie
wprowadzono na materiale ograniczeń dotyczących
udostępniania tego materiału.

5. System obiegu dokumentów ma zapewnić
możliwość ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie
znajduje się materiał o klauzuli „poufne” pozostający

9. Wadliwie wykonane wydruki niszczy bez
dokumentowania wykonawca techniczny lub wykonawca, który sporządza dokument.

R o z d zia ł I I
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10. Instrukcja w sprawie sposobu i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
w podległych komórkach organizacyjnych powinna
określać, co najmniej:
1) miejsce ewidencji, gromadzenia i przechowania
materiałów niejawnych o klauzuli „poufne”;
2) zasady przekazywania i udostępniania materiałów o klauzuli „poufne”;
3) sposoby i miejsca wytwarzania, kopiowania
i skanowania dokumentów niejawnych zawierających informacje o klauzuli „poufne”;
4) zasady i sposoby niszczenia materiałów o klauzuli „poufne”;
5) zasady ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” podczas prowadzonych narad, odpraw, konferencji, spotkań, szkoleń i rozmów
itp.;
6) informację o odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za naruszenie przepisów
o ochronie informacji niejawnych.

R o z d zia ł I I I
Wymagania dotyczące materiałów niejawnych
oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
11. Dokumenty o klauzuli „zastrzeżone” dzieli
się na:
1) dokumenty robocze — zawierające informacje
pozostające w fazie opracowywania, nie posiadające podpisu osoby uprawnionej lub upoważnionej do jej akceptacji i służą wymianie między
merytorycznymi pracownikami;
2) dokumenty oficjalne — dokumenty autoryzowane (podpisane lub zatwierdzone) przez osobę
uprawnioną lub upoważnioną do wykonywania
tej czynności — pozostające w aktach lub/i przesyłane między komórkami/jednostkami organizacyjnymi, zawierające formalne stanowiska
tych instytucji i mające skutek prawny.
12. System obiegu dokumentów ma zapewnić
informację gdzie, poza komórkę/jednostkę organizacyjną, wysłano dokumenty oficjalne oznaczone
klauzulą „zastrzeżone”. Żaden dokument oficjalny
nie może być przekazany poza komórkę/jednostkę
organizacyjną bez udziału kancelarii tajnej (kancelarii
elektronicznej) lub innej komórki odpowiedzialnej za
ewidencjonowanie, gromadzenie i obieg materiałów
niejawnych.
13. Przyjmowanie/wydawanie materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” następuje za pokwitowaniem w odpowiednim urządzeniu
ewidencyjnym wyłącznie w przypadku dokumentów

Poz. 302

wydawanych z kancelarii tajnej/biblioteki lub innej
komórki odpowiedzialnej za ewidencjonowanie,
gromadzenie i obieg materiałów niejawnych. Osoba
przekazująca dokument może zażądać pokwitowania
jego odbioru (w urządzeniu ewidencyjnym, dzienniku
wykonawcy, na oryginale lub innym egzemplarzu
dokumentu).
14. Zgoda na kopiowanie dokumentu na potrzeby wykonawcy nie jest wymagana.
15. Odpowiedzialność za otrzymany materiał
niejawny lub informację niejawną ponosi wykonawca, który go otrzymał. Wykonawca może, jeżeli to
wynika z jego kompetencji służbowych, udostępnić
robocze dokumenty niejawne osobom, z innej komórki/jednostki organizacyjnej, spełniającym ustawowe
wymagania dostępu do informacji niejawnych.
16. Zniszczenie dokumentu niejawnego
o klauzuli „zastrzeżone” wymaga potwierdzenia
przez co najmniej jedną osobę (wykonawcę).
Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli inne przepisy
regulujące postępowanie z określonymi rodzajami
dokumentów nakazują komisyjne ich niszczenie.
Wadliwie wykonane wydruki niszczy bez dokumentowania wykonawca techniczny (wykonawca, który
sporządza dokument). Podstawę do zniszczenia
lub archiwizowania dokumentu stanowić będą
ustalenia wynikające z Rzeczowego wykazu akt
oraz przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
17. Osoba mająca dostęp do zasobów sieci
o klauzuli „zastrzeżone” będzie miała dostęp do
informacji publikowanych w portalach intranetowych tej sieci w określonym zakresie. O zakresie
udostępnienia (dokument jest powszechnie dostępny
lub udostępniany wyłącznie konkretnej grupie użytkowników) zdecyduje osoba, która jest uprawniona
do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż
dokument materiału albo adresat materiału, o ile nie
wprowadzono na materiale ograniczeń dotyczących
udostępniania tego materiału.
18. „Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz
zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa
fizycznego w celu ich ochrony powinna określać, co
najmniej:
1) w zakresie „Bezpieczeństwo osobowe” — warunki, które powinny spełniać osoby mające
dostęp do materiałów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, w szczególności tryb przyznawania
uprawnień osobom, które nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa;
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2) w zakresie przetwarzania informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, w tym:
a) wytwarzanie — wskazanie, jakimi technikami i gdzie wytwarza się dokumenty o klauzuli
„zastrzeżone”,
b) modyfikowanie — kto i na jakich zasadach
może modyfikować treść informacji niejawnych zawartych w papierowych oraz
elektronicznych dokumentach, a także informatycznych bazach danych,
c) kopiowanie — zasady wykonania kopii, odpisu, wyciągu, tłumaczenia lub wypisu z dokumentu oznaczonego klauzulą „zastrzeżone”,
wskazanie jakimi technikami i gdzie wykonuje
się kopie, uwzględniając kopie wykonywane
dla potrzeb roboczych wykonawcy oraz kopie
do wysłania poza jednostkę organizacyjną,
d) klasyfikowanie — zasady nadawania i znoszenia klauzuli tajności, z uwzględnieniem kto
nadaje klauzulę tajności i ją znosi, jakie czynności są wykonywane przy znoszeniu klauzuli tajności,
e) gromadzenie i ewidencjonowanie — zasady
gromadzenia i ewidencjonowania dokumentów, z uwzględnieniem jaka kancelaria lub
inna komórka jest odpowiedzialna za te czynności,
f) przechowywanie, środki bezpieczeństwa fizycznego w celu ochrony materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone
klauzulą „zastrzeżone” — miejsce i sposób

Poz. 302

przechowywania materiałów, uwzględniając
ustalenia załącznika,
g) przekazywanie — zasady przekazywania dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, z uwzględnieniem przekazywania tych
dokumentów między wykonawcami w tej samej jednostce/komórce organizacyjnej i poza
jednostkę/komórkę organizacyjną,
h) udostępnianie — zasady udostępniania informacji oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;
3) zasady niszczenia dokumentów oznaczonych
klauzulą „zastrzeżone”, uwzględniając różnice
w przypadku niszczenia dokumentów „oficjalnych” i „roboczych”;
4) zasady ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” podczas prowadzonych narad,
odpraw, konferencji, spotkań, szkoleń i rozmów
itp. — podając opis zasad wstępu na te zamierzenia, kontroli wejścia i udostępniania informacji;
5) postępowanie w przypadkach naruszenia przepisów ustawy oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, przywołując stosowaną w jednostce
organizacyjnej procedurę postępowania w tych
przypadkach;
6) w zakresie „Bezpieczeństwo przemysłowe” —
warunki, jakim podlegają przedsiębiorcy realizujący umowy lub zadania związane z dostępem do
informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
7) informację o odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za naruszenie przepisów
o ochronie informacji niejawnych.
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Załącznik
Załącznik
do wytycznych do wytycznych

Minimalne wymagania dotyczące przetwarzania informacji niejawnych oznaczone
klauzulą „Poufne” i „Zastrzeżone”
Klauzula
Warunki
1. Bezpieczeństwo
osobowe

2. Gromadzenie,
ewidencja
i przekazywanie
dokumentów poza
jednostkę/komórkę
organizacyjną

3. Wydawanie
dokumentów
z kancelarii
tajnej/biblioteki,
innej komórki
odpowiedzialnej za
ewidencjonowanie,
gromadzenie
i obieg materiałów
niejawnych
4. Przekazywanie
dokumentów
między
wykonawcami
w tej samej
jednostce/komórce

1)

„POUFNE”
„ZASTRZEŻONE”
Zalecane
Dopuszczalne
Zalecane
Dopuszczalne
Poświadczenie bezpieczeństwa lub
Poświadczenie bezpieczeństwa do
po uzyskaniu pisemnego
klauzuli, co najmniej „poufne” lub
pisemna zgoda kierownika
upoważnienia przez kierownika
jednostki organizacyjnej na
jednostki, jeżeli osoba nie posiada
udostępnienie informacji
poświadczenia bezpieczeństwa
niejawnych o klauzuli „poufne”
osobie, wobec której wszczęto
postępowanie sprawdzające
Szkolenie podstawowe w zakresie ochrony informacji niejawnych
W kancelarii
W innej komórce W kancelarii
W innej komórce
tajnej
organizacyjnej,
tajnej
organizacyjnej,
o której mowa
o której mowa
w art. 44 ust. 1
w art. 44 ust. 1
ustawy
ustawy
1
W systemie poczty elektronicznej , W systemie poczty elektronicznej:
zgodnie z zasadami opisanymi dokumenty „oficjalne” wyłącznie
w zatwierdzonej
dokumentacji poprzez kancelarię elektroniczną lub
dotyczącej szczególnych wymagań na załączonych do pism
bezpieczeństwa
i
procedurach przewodnich nośnikach danych
bezpiecznej eksploatacji lub na
załączonych do pism przewodnich
nośnikach danych
Dokumenty „robocze” bezpośrednio
Nie dopuszcza się przekazywania
pomiędzy wykonawcami z różnych
dokumentów bezpośrednio między
wykonawcami z różnych komórek/ komórek/jednostek organizacyjnych
lub w systemie poczty elektronicznej
jednostek organizacyjnych
Za pokwitowaniem w odpowiednim urządzeniu ewidencyjnym

Za pokwitowaniem w odpowiednim
urządzeniu ewidencyjnym lub
dzienniku wykonawcy

Bez pokwitowania lub na żądanie
osoby przekazującej dokument
w odpowiednim urządzeniu
ewidencyjnym, dzienniku
wykonawcy, lub na oryginale
(innym egzemplarzu) dokumentu

Narzędzia poczty elektronicznej mają zapewnić wybór klauzuli tajności wiadomości pocztowej przed
wysłaniem (przed edycją) wiadomości. System poczty elektronicznej musi zapewnić rozliczalność
wysyłanych wiadomości pocztowych.
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Klauzula
Warunki
organizacyjnej

5. Przechowywanie

6. Przewożenie

7. Wytwarzanie

8. Kopiowanie
i skanowanie
dokumentu do
pliku

2)
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„POUFNE”
„ZASTRZEŻONE”
Zalecane
Dopuszczalne
Zalecane
Dopuszczalne
W systemie poczty elektronicznej2, W systemie poczty elektronicznej
wyłącznie pliki dokumentów
zgodnie z zasadami opisanymi
roboczych
w zatwierdzonej dokumentacji
dotyczącej szczególnych wymagań
bezpieczeństwa i procedurach
bezpiecznej eksploatacji lub na
załączonych do pism przewodnich
nośnikach danych
Strefa ochronna oraz:
Szafa stalowa,
Szafa stalowa
Szafa stalowa
Inne szafy,
co najmniej
klasy A
klasy A
skrzynie,
klasy A
kontenery itp.
zamykane na
zamek
uniemożliwiający
ich otwarcie
osobom
postronnym
lub inne
lub regały
rozwiązanie pod
przeznaczone do
warunkiem, że
przechowywania
pomieszczenie
teczek akt lub
jest
wydawnictw pod
zabezpieczone
warunkiem
drzwiami
zabezpieczenia
wejściowymi
pomieszczenia
z zamkiem
wg wymagań dla
patentowym
I strefy
(minimum)
ochronnej
Przy zachowaniu zasad rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29
września 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia,
wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.
U. Nr 200, poz. 1650, z późn. zm.)
Akredytowane systemy
Akredytowane systemy
teleinformatyczne o klauzuli, co
teleinformatyczne
najmniej „Poufne”
lub inne metody (np. kreślenie, odręczne wypełnianie formularzy itp.) przy
zachowaniu zasad rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów,
umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli
tajności (Dz. U. Nr 159, poz.1069)
Zgoda dysponenta dokumentu na
Zgoda dysponenta dokumentu na
wykonanie kopii
wykonanie kopii, tylko jeżeli
dokument ma być przekazany innej
komórce / jednostce organizacyjnej.
Dokumenty na potrzeby wewnętrzne
wykonawcy – bez wymogu
uzyskania zgody
Przy zachowaniu zasad rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów,

Narzędzia poczty elektronicznej mają zapewnić wybór klauzuli tajności wiadomości pocztowej przed
wysłaniem (przed edycją) wiadomości. System poczty elektronicznej musi zapewnić rozliczalność
wysyłanych wiadomości pocztowych.
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„POUFNE”
„ZASTRZEŻONE”
Zalecane
Dopuszczalne
Zalecane
Dopuszczalne
umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli
tajności (Dz. U. Nr 159, poz.1069)
Ewidencjonowanie każdej kopii w Dzienniku Ewidencji Wykonanych
Dokumentów
Analogowe urządzenia kopiujące bez wbudowanych modułów pamięci lub
elektroniczne urządzenia kopiujące / wielofunkcyjne / skanery posiadające
akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego w rozumieniu ustawy
Urządzenia wielofunkcyjne włączone do systemów teleinformatycznych
posiadających akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego
Zabrania się wykonywania kopii (skanów) dokumentów niejawnych na
urządzeniach włączonych do sieci telefonicznej (z wyjątkiem sieci
przystosowanych do przekazywania informacji niejawnych) – np. faxach,
lub sieci jawnych – np. urządzeniach wielofunkcyjnych połączonych
z siecią Internet
Zasada wiedzy niezbędnej przy udostępnianiu informacji w dowolnej
postaci przy spełnieniu warunku „bezpieczeństwo osobowe”
Dokumenty udostępniane na podstawie dekretacji odręcznej na
dokumencie lub w elektronicznym systemie obiegu dokumentów
Przyjmuje się zasadę, że osoba mająca dostęp do zasobów sieci ma dostęp
do wszystkich informacji publikowanych w portalach intranetowych tej
sieci. O zakresie udostępnienia (dokument jest ogólnie dostępnych lub
udostępniany wyłącznie konkretnej grupie użytkowników) decyduje
dysponent dokumentu
Warunek potwierdzenia zniszczenia Fakt zniszczenia dokumentu
dokumentu, czytelnymi podpisami, niejawnego o klauzuli „zastrzeżone”
wymaga potwierdzenia, przez co
przez co najmniej dwie osoby
najmniej jedną osobę (wykonawcę)
w stosownym urządzeniu
Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli inne
ewidencyjnym
przepisy regulujące postępowanie z
określonymi rodzajami dokumentów
nakazują komisyjne ich niszczenie
Podstawą do zniszczenia lub
archiwizowania dokumentu są
ustalenia Rzeczowego wykazu akt
Wadliwe wydruki bez dokumentowania zniszczenia – niszczy wykonawca
techniczny
Niszczarka klasy IV lub wyższej wg normy DIN 32757
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Departament Budżetowy

303
DECYZJA Nr 363/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2011 r.
Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm1)) ustala się,
co następuje:
1. W decyzji Nr 287/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie blokowania
wydatków budżetowych w 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr
16, poz. 224) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Blokuje się planowane wydatki budżetowe,
o których mowa w załącznikach Nr 1 i 2 do
decyzji.”;

2) dotychczasowemu załącznikowi nadaje się Nr 1
oraz dodaje się załącznik Nr 2 w brzmieniu określonym niniejszą decyzją.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik do decyzji Nr 363/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 września 2011 r. (poz. 303)
Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ
W 2011 R.
§

Wyszczególnienie
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

605

622

1)

kwota w zł
60 140 000

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

1 095 900

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

1 095 900

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 095 900

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa
605

Blokowana

55 944 100

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

55 944 100

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

55 944 100

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 100 000

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

3 100 000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanej
inwestycji

3 100 000

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.
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Departament Administracyjny

304
DECYZJA Nr 364/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie określenia limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

dni od dnia podpisania decyzji przedstawią Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej,
do uzgodnienia, wykazy zmian uwzględniające
zmniejszone limity.

1. Limit stanowisk etatowych w Ministerstwie
Obrony Narodowej, zwany dalej „limitem”, oznacza
maksymalną liczbę stanowisk etatowych żołnierzy
zawodowych i pracowników występujących w etatach: osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, Gabinetu Politycznego
Ministra Obrony Narodowej oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

4. Traci moc decyzja Nr 295/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia limitów stanowisk etatowych żołnierzy
zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony
Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 161, z późn.
zm.1)).
5. Odpowiedzialny za wykonanie decyzji jest
Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Limit określa załącznik do niniejszej decyzji.
3. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy
komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych
Ministrowi Obrony Narodowej, w terminie czternastu

1)

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania,
z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2008 r. Nr 15, poz. 191 i Nr 20, poz. 261, Nr 23, poz. 288
oraz z 2009 r. Nr 15, poz. 175.
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Poz. 304
Załącznik do decyzji Nr 364/MON
Ministra Obrony Narodowej
Załącznik
do decyzji
Nr 2011/MON
z dnia
29 września
r. (poz. 304)

Ministra Obrony Narodowej
(poz.
).

z dnia

LIMIT STANOWISK ETATOWYCH
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ
L.p.
1.

Komórka organizacyjna
Gabinet Polityczny Ministra Obrony Narodowej

Limit stanowisk
wojskowych

cywilnych

razem

-

4

4

Komórki organizacyjne bezpośrednio podległe Ministrowi Obrony Narodowej
2.

Sekretariat Ministra Obrony Narodowej

16

19

35

3.

Departament Budżetowy

28

37

65

4.

Departament Kadr

67

46

113

5.

Departament Kontroli

27

28

55

6.

Departament Prasowo-Informacyjny

8

23

31

7.

Departament Prawny

19

20

39

8.

Departament Transformacji

10

12

22

9.

Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych

-

5

5

Komórki organizacyjne przyporządkowane
10.

Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej

59

92

151

11.

Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

539

122

661

12.

Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej do Spraw Polityki Obronnej

86

87

173

13.

Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji

46

54

100

14.

Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony
Narodowej

134

325

459
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Poz. 305

Departament Infrastruktury
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DECYZJA Nr 368/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji w sprawie udziału organów wojskowych
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kraju oraz ustalaniu stref ochronnych”
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426) w celu zapewnienia warunków
do właściwej realizacji ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.1)) w części dotyczącej
udziału organów wojskowych w kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego kraju, w tym ustalania
lokalizacji inwestycji służących obronności kraju oraz
zapewnienia warunków do właściwego zagospodarowania i funkcjonowania terenów zamkniętych resortu
obrony narodowej, ustala się co następuje:
1. Wprowadza się do użytku służbowego
w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony

Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz, w zakresie
zastrzeżonym dla Ministra Obrony Narodowej, w jednostkach przez niego nadzorowanych „Instrukcję
w sprawie udziału organów wojskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kraju oraz
ustalaniu stref ochronnych”, stanowiącą załącznik do
niniejszej decyzji.*
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 955
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 188, poz. 1227
i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996 i Nr 130,
poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901.
* „Instrukcji w sprawie udziału organów wojskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kraju oraz ustalaniu stref ochronnych” ukaże się w formie wydawnictwa wojskowego — sygn. Kwat. Bud. 134/2011.
1)
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Zarząd Planowania Logistyki — P4

306
DECYZJA Nr 370/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 września 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie trybu wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego
nieodpowiadającego wymaganiom wojska
Na podstawie § 1 pkt 8 lit. d oraz § 2 pkt 14
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się,
co następuje:
1. W „Instrukcji o wprowadzaniu do Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska”, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 74/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie
trybu wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska (Dz. Urz. MON Nr 4, poz.
48, z późn. zm.1)), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) testy nowych wzorów UiSW — testy UiSW
pozyskiwanego dla Sił Zbrojnych poza
procesem prac rozwojowych, prowadzone
zgodnie z przepisami w sprawie systemu
pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania
UiSW Sił Zbrojnych.”;
2) w § 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pozytywnie zakończonej pracy rozwojowej
lub wdrożeniowej i zatwierdzeniu orzeczenia o zakończeniu pracy przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, albo”;
3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do projektu rozkazu (polecenia), o którym
mowa w ust. 1, w zależności od sposobu pozyskania
UiSW dla Sił Zbrojnych, załącza się następujące dokumenty:

UiSW wprowadzane
do Sił Zbrojnych pozyskane w wyniku:

1)

Lp.

Nazwa dokumentu

1

2

przeprowadzonej
pracy rozwojowej
(wdrożeniowej)

zakupu lub innej
zakupu lub innej
formy pozyskania,
formy pozyskania po
jeżeli testy
przeprowadzonych
nowych wzorów
testach nowych
UiSW nie były
wzorów UiSW
prowadzone

3

4

5

1.

Arkusz uzgodnień do rozkazu (polecenia).

X

X

X

2.

Wniosek o odstąpienie od dołączenia dokumentów zaakceptowany przez Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych (dotyczy wyłącznie UiSW,
o którym mowa w § 5 ust. 3).

X

X

X

3.

Karta klasyfikacyjna.

X

X*

X*

4.

Karta katalogowa.

X

X

X

5.

Harmonogram wdrażania do eksploatacji w Siłach Zbrojnych wprowadzanego UiSW.

X

X

X

6.

Orzeczenie z badań zdawczo-odbiorczych lub
orzeczenie o zakończeniu pracy rozwojowej
(wdrożeniowej).

X

-

-

Zmiany wprowadzone decyzją Nr 439/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2008 r. (niepublikowana) oraz
ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 23, poz. 316.
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UiSW wprowadzane
do Sił Zbrojnych pozyskane w wyniku:
Lp.

Nazwa dokumentu

przeprowadzonej
pracy rozwojowej
(wdrożeniowej)

zakupu lub innej
zakupu lub innej
formy pozyskania,
formy pozyskania po
jeżeli testy
przeprowadzonych
nowych wzorów
testach nowych
UiSW nie były
wzorów UiSW
prowadzone

1

2

3

4

5

7.

Oświadczenie o pozytywnych wynikach testów
nowych wzorów UiSW.

-

X

-

8.

Oświadczenie o nieprowadzeniu testów nowych
wzorów UiSW.

-

-

X

9.

Orzeczenie o zakończeniu badań eksploatacyjnowojskowych UiSW z wynikiem pozytywnym albo
orzeczenie o przydatności UiSW dla sił zbrojnych,
gdy badania eksploatacyjno-wojskowe UiSW nie
były przeprowadzane.

-

-

X

10.

Certyfikat klasyfikacyjny dla UiSW, (dotyczy tylko
środków bojowych).

X

X

X

11.

Sprawozdanie z uzgodnienia dokumentacji urządzeń poddozorowych (tylko wówczas, jeżeli takie
urządzenia występują).

X

X

X

12.

Inne dokumenty (dotyczy tylko dokumentów, które gestor UiSW uzna za konieczne, stanowiących
uzupełnienie informacji zawartych w dokumentach wymienionych w punktach 3-11 tabeli).

X

X

X

x Dokument podlegający dołączeniu do projektu rozkazu (polecenia).
* Nie dotyczy sprzętu powszechnego użytku posiadającego etatową obsługę.”;

4) w § 6:
a) w ust. 4:
— w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) Inspektorat Uzbrojenia (IU) — w zakresie
UiSW, dla którego była prowadzona praca
rozwojowa lub wdrożeniowa,”,
— po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem
i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) aktualizuje się bezpośrednio po realizacji procesu unowocześnienia istniejącego
UiSW, niepowodującego zmiany parametrów użytkowych oraz procesów eksploatacyjnych (modyfikacja UiSW).”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. O
 rzeczenie z badań zdawczo-odbiorczych
oraz orzeczenie o zakończeniu pracy rozwojowej opracowuje się zgodnie z Procedurą
realizacji pracy rozwojowej, stanowiącą załącznik Nr 4 do decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 28/MON z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu
wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 35 i Nr 9,
poz. 123).”;
5) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. K
 opię rozkazu (polecenia) w sprawie wprowadzenia UiSW do Sił Zbrojnych, wraz

z niezbędnymi załącznikami (w wersji elektronicznej w postaci skanowanej dokumentacji), gestor UiSW przesyła do: dowództw
rodzajów Sił Zbrojnych, ZOiU-P1 (dotyczy
tylko rozkazów), Zarządu Planowania Operacyjnego — P3 (ZPO-P3), ZPL-P4, Zarządu
Planowania Strategicznego — P5 (ZPS-P5),
ZPR-P8, IU, Departamentu Polityki Zbrojeniowej (DPZ), WCM, Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych (IWsp SZ) oraz instytucji realizujących zadania z niego wynikające.”;
6) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisji, o której mowa w ust. 1, przewodniczy przedstawiciel gestora UiSW. W skład
komisji wchodzą przedstawiciele COL, IU,
WCM oraz producenta lub innych zainteresowanych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.”;
7) w § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. K
 opię rozkazu (polecenia) w sprawie wycofania z Sił Zbrojnych UiSW, wraz z załącznikami
(w wersji elektronicznej w postaci skanowanej dokumentacji), gestor UiSW przesyła do: dowództw rodzajów Sił Zbrojnych,
ZOiU-P1 (dotyczy tylko rozkazu), ZPO-P3,
ZPL-P4, ZPS-P5, ZPR-P8, IU, DPZ, IWsp SZ,
Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości
i Kodyfikacji (w przypadku wycofania UiSW
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posiadającego Natowski Numer Magazynowy — NSN), WCM, WBZC (w przypadku
wojskowych urządzeń emitujących fale radiowe) oraz innych komórek lub jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej
realizujących zadania z niego wynikające.”;
8) w załączniku Nr 11 treść oświadczenia następująca po podaniu pełnej nazwy UiSW otrzymuje
brzmienie:
„nie podlegał testom, o których mowa
w pkt 89 decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony

Poz. 306, 307
Narodowej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie
systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz.
MON Nr 3, poz. 35 i Nr 9, poz. 123).”.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Departament Wychowania i Promocji Obronności

307
DECYZJA Nr 371/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Dowództwa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta
Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt
wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON,
poz. 197, z późn. zm.1)) — ustala się, co następuje:

1)

1. Ustanawia się doroczne Święto Dowództwa
4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w dniu 14 października.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321,
z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz. 211 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50.
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Departament Wychowania i Promocji Obronności

308
DECYZJA Nr 372/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie ustanowienia dorocznego święta Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych
we Wrocławiu
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta
Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt
wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON,
poz. 197, z późn. zm1)) — ustala się, co następuje:

1)

1. Ustanawia się doroczne święto Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
w dniu 1 marca.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321,
z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz. 211 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50.
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309
PEŁNOMOCNICTWO Nr 22/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 września 2011 r.
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm. 1)) oraz § 2 pkt 14 rozporządzania Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426), upoważniam
Pana Czesława MROCZKA — Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
do załatwiania wszelkich spraw związanych z roszczeniami rodzin osób, które zginęły w katastrofie
lotniczej samolotu TU-154M w dniu 10 kwietnia
2010 r. pod Smoleńskiem i rodzin żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska, którzy ponieśli śmierć

1)

odpowiednio pełniąc służbę lub pracując w kraju
i za granicą, w tym w szczególności do zajmowania,
w imieniu Ministra Obrony Narodowej, merytorycznego stanowiska i podpisywania pism oraz innych
dokumentów.
W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Sekretarz Stanu podpisuje pisma i inne dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej” oraz uwierzytelnia je
odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11i Nr 33, poz.
175, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17,
poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r.
Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157,
poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz.668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855
i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001, Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r, Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151,
z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462,
Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557
i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42,
poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222, Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 85,
poz. 458.
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MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 września 2011 r.
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.1)), w związku z art. 2 pkt 16 i 17 ustawy
z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony
Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn.
zm.2)), oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U.
Nr 94, poz. 426), udzielam
Panu płk. Sławomirowi Filipczakowi
— Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych
pełnomocnictwa do:
1) reprezentowania Skarbu Państwa — Ministra
Obrony Narodowej we wszystkich postępowaniach przed właściwymi sądami i właściwymi
organami administracji publicznej, z prawem
udzielania dalszych pełnomocnictw, w zakresie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń
Skarbu Państwa wojskowych biur emerytalnych
i Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie;

2) zawierania oraz wypowiadania porozumień
i umów z podmiotami świadczącymi usługi
pocztowe na rzecz jednostek organizacyjnych
bezpośrednio podporządkowanych Dyrektorowi
Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa
Obrony Narodowej.
Porozumienia i umowy Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych podpisuje z zamieszczeniem
klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” oraz uwierzytelnia odciskiem własnej pieczęci
urzędowej. W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik podpisuje dokumenty
z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra
Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem
pieczęci urzędowej Departamentu Spraw Socjalnych.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242 z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 33,
poz. 175, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 15, poz. 496, z 1993 r.
Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 i Nr 141, poz.692, z 1996 r.
Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157,
poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz.668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz.855
i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r., Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151,
z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462,
Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557
i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 z 2009 r. Nr 42,
poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222, Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 85,
poz. 458.
2)
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, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439 i Nr 185,
poz. 1092.
1)
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PEŁNOMOCNICTWO Nr 24/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 października 2011 r.
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.1)), w związku z art. 2 pkt 10 i 23 ustawy z dnia 14
grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.2)), art.
5 pkt 3 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r.
o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa
realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122,
poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) oraz § 2
pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca
1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426),
udzielam
Panu płk. Józefowi MAKUCHOWSKIEMU
— DYREKTOROWI DEPARTAMENTU
POLITYKI ZBROJENIOWEJ
pełnomocnictwa do:
1) zawarcia z przedsiębiorcami, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem administracji rządowej właściwym do organizowania

oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa, umów określających warunki realizacji zadań na rzecz
obronności państwa wynikających z Programu
Mobilizacji Gospodarki na lata 2009-2018 (PMG09), nałożonych na przedsiębiorców w zakresie
utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do wytwarzania wyrobów
oraz świadczenia usług w warunkach zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) organizowania oraz sprawowania nadzoru
nad realizacją zadań i umów, o których mowa
w pkt 1.
W sprawach objętych niniejszym pełnomocnictwem Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli
„z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 33,
poz.175, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 i Nr 141, poz.692, z 1996 r.
Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751
i Nr 157,poz.1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999r. Nr 52, poz. 532, z 2000r. Nr 22, poz.271, Nr 74,
poz. 855 i 857, Nr 88, poz.983 i Nr 114, poz.1191, z 200l r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145,
poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48,
poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82,
poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431, Nr 228, poz. 1506,
z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79 poz. 662 i Nr 131 poz. 1075, z 2010 Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80,
poz. 432 i Nr 85, poz. 458.
2)
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, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 2011r. Nr 81, poz. 439.
1)

Egzemplarze bieżące oraz załączniki można nabywać:
— na podstawie nadesłanego zamówienia do Departamentu Administracyjnego
00-911 Warszawa al. Niepodległości 218,
— w wyznaczonych punktach sprzedaży w wojewódzkich sztabach wojskowych,
— oraz otrzymać do wglądu w Departamencie Administracyjnym 00-911 Warszawa al. Niepodległości 218, w godz. 9.00 - 14.00
i w wojskowych komendach uzupełnień.
Wydawca: Minister Obrony Narodowej
Redakcja: Departament Prawny Ministerstwa Obrony Narodowej 00-909 Warszawa 60 ul. Klonowa 1
Skład i druk: Drukarnia Wydawnictw Specjalnych SG WP 00-909 Warszawa ul. Radiowa 49
Rozpowszechnianie: Sztab Generalny WP 00-904 Warszawa ul. Rakowiecka 4a
www.biuletyn.mon.gov.pl
Tłoczono z polecenia Ministra Obrony Narodowej

DWS SG WP. Zam. 1286. 2011

ISSN 1641-7488

Cena 10 zł 75 gr

