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Centralne Archiwum Wojskowe
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ZARZĄDZENIE Nr 28/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 września 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek organizacyjnych
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz zakresu ich działania

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.1))
zarządza się co następuje:
§1. W zarządzeniu Nr 5/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra
Obrony Narodowej oraz zakresu ich działania (Dz. Urz.
MON Nr 4, poz. 20 oraz z 2006 r. Nr 3, poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1-4 otrzymują brzmienie:
„§1. Zarządzenie określa archiwa wyodrębnione,
archiwa wyodrębnione jednostek organizacyjnych, ich
organizację, podległość, zasięg i zakresy działania.
§ 2. Określenia użyte w zarządzeniu, oznaczają:
1) ustawa — ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
2) minister — Ministra Obrony Narodowej;
3) ministerstwo — Ministerstwo Obrony Narodowej;
4) komórka organizacyjna — Sekretariat Ministra
Obrony Narodowej, departament, zarząd, biuro
— wchodzące w skład ministerstwa;
5) jednostka organizacyjna — jednostkę nie wchodzącą w skład ministerstwa, podległą ministrowi
lub przez niego nadzorowaną;
6) archiwum wyodrębnione — jednostkę organizacyjną powołaną do gromadzenia, ewidencji,
przechowywania, opracowania, zabezpieczenia
i udostępniania materiałów archiwalnych oraz
prowadzenia działalności informacyjnej, a także
sprawowania nadzoru w komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych w zakresie
postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;
7) archiwum wyodrębnione jednostki organizacyjnej — komórkę wewnętrzną powołaną w jednostce organizacyjnej w celu gromadzenia,
ewidencji, przechowywania, zabezpieczenia
1)

i udostępniania materiałów archiwalnych oraz
dokumentacji niearchiwalnej;
8) dyrektor archiwum — dyrektora, szefa, kierownika archiwum;
9) wojskowa sieć archiwalna — archiwa wyodrębnione oraz archiwa wyodrębnione jednostek
organizacyjnych.
§ 3. 1. Działalność archiwalną prowadzi wojskowa sieć archiwalna, którą tworzą:
1) archiwa wyodrębnione:
a) Centralne Archiwum Wojskowe,
b) Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej,
c) Archiwum Sił Powietrznych,
d) Archiwum Marynarki Wojennej,
e) Archiwum Wojskowe w Toruniu,
f) Archiwum Wojskowe w Oleśnicy,
g) Archiwum Wojskowe w Krakowie;
2) archiwa wyodrębnione jednostek organizacyjnych:
a) Żandarmerii Wojskowej,
b) Agencji Mienia Wojskowego,
c) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
d) uczelni wojskowych i wojskowych jednostek
badawczo-rozwojowych,
e) Wojskowego Biura Badań Historycznych,
f) Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
g) Służby Wywiadu Wojskowego.
2. W ramach wojskowej sieci archiwalnej działalność archiwalną prowadzą ponadto Muzeum Wojska
Polskiego, Muzeum Marynarki Wojennej, Pomorskie
Muzeum Wojskowe, Centralna Biblioteka Wojskowa
oraz muzea wojskowe podległe dowódcom rodzajów
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i dowódcom
okręgów wojskowych.
§ 4.1.Centralne Archiwum Wojskowe obejmuje
zasięgiem działania komórki organizacyjne ministerstwa i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, wraz z podległymi im jednostkami organizacyjnymi, funkcjonujące w kraju i za granicą oraz archiwa wyodrębnione,
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6 lit. d ustawy.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217
i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426.
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2. Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej
obejmuje zasięgiem działania komórki organizacyjne
ministerstwa i jednostki organizacyjne stacjonujące
w Warszawie, z wyłączeniem Dowództwa Sił Powietrznych wraz z podległymi jednostkami oraz jednostek
organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
3. Archiwum Sił Powietrznych obejmuje zasięgiem działania Dowództwo Sił Powietrznych oraz jednostki organizacyjne podległe dowódcy Sił Powietrznych, jak też inne jednostki organizacyjne funkcjonujące w obszarze działania Sił Powietrznych, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, których materiały
archiwalne wchodzą do zasobu archiwalnego Centralnego Archiwum Wojskowego i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
4. Archiwum Marynarki Wojennej obejmuje zasięgiem działania Dowództwo Marynarki Wojennej
oraz jednostki organizacyjne podległe dowódcy Marynarki Wojennej, jak też inne jednostki organizacyjne
funkcjonujące w obszarze działania Marynarki Wojennej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, których
materiały archiwalne wchodzą do zasobu archiwalnego
Centralnego Archiwum Wojskowego i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
5. Archiwum Wojskowe w Toruniu obejmuje zasięgiem działania jednostki organizacyjne stacjonujące na obszarze Pomorskiego Okręgu Wojskowego,
z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, których materiały archiwalne wchodzą do zasobu archiwalnego
Centralnego Archiwum Wojskowego i Archiwum
Ministerstwa Obrony Narodowej, a także jednostek
organizacyjnych podległych dowódcom Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
6. Archiwum Wojskowe w Oleśnicy obejmuje zasięgiem działania jednostki organizacyjne stacjonujące na obszarze Śląskiego Okręgu Wojskowego, w granicach województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, z wyłączeniem jednostek
organizacyjnych, których materiały archiwalne
wchodzą do zasobu archiwalnego Centralnego Archiwum Wojskowego, a także jednostek organizacyjnych
podległych dowódcy Sił Powietrznych i jednostek
organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
7. Archiwum Wojskowe w Krakowie obejmuje
zasięgiem działania jednostki organizacyjne stacjonujące na obszarze Śląskiego Okręgu Wojskowego,
w granicach województwa lubelskiego, małopolskiego,
podkarpackiego i świętokrzyskiego, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych których materiały archiwalne
wchodzą do zespołu archiwalnego Centralnego Archiwum Wojskowego, a także jednostek organizacyjnych
podległych dowódcy Sił Powietrznych i jednostek
organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.”;
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2) uchyla się § 5;
3) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie archiwów wyodrębnionych, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1, następuje według odrębnych przepisów.”.
2. Archiwa wyodrębnione podlegają:
1) Centralne Archiwum Wojskowe — Ministrowi
Obrony Narodowej;
2) Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej,
Archiwum Sił Powietrznych, Archiwum Marynarki Wojennej, Archiwum Wojskowe w Toruniu,
Archiwum Wojskowe w Oleśnicy i Archiwum
Wojskowe w Krakowie — dyrektorowi Centralnego Archiwum Wojskowego.”;
4) w § 7:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Szczegółowy zakres działania jednostek
organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
zatwierdza Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony
Narodowej.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 zatwierdzają szczegółowe zakresy działania związane z działalnością archiwalną w podległych im jednostkach, w porozumieniu
z dyrektorem Centralnego Archiwum Wojskowego.”,
b) uchyla się ust. 4;
5) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadzór merytoryczny nad działalnością archiwalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych,
o których mowa w § 3, sprawuje dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego.”;
6) uchyla się § 9;
7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10.1. Do zakresu działania Centralnego Archiwum Wojskowego, należy:
1) kształtowanie zasobu archiwalnego w wojskowej
sieci archiwalnej;
2) gromadzenie, ewidencja, przechowywanie, opracowanie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych pozostających w zasobach Centralnego
Archiwum Wojskowego oraz przekazanych przez
archiwa wyodrębnione i jednostki organizacyjne,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
3) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie zgromadzonego zasobu archiwalnego;
4) opiniowanie projektów aktów prawnych w sprawach archiwalnych, w szczególności mających
wpływ na organizację i zakresy działania archiwów
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wyodrębnionych i archiwów wyodrębnionych
jednostek organizacyjnych;
5) opracowywanie projektów resortowych aktów
prawnych w sprawach archiwalnych;
6) prowadzenie poszukiwań w kraju i za granicą
polskich archiwaliów we współpracy z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych;
7) opracowywanie wniosków w zakresie organizacji
wojskowej sieci archiwalnej;
8) organizowanie i prowadzenie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych;
9) prowadzenie ekspertyz akt i udzielanie zgody na
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
10) wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych
materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń na
podstawie tych materiałów;
11) prowadzenie prac naukowych, popularyzatorskich i wydawniczych w dziedzinie archiwistyki
oraz dziedzinach pokrewnych;
12) udostępnianie materiałów archiwalnych należących do jego zasobu, według przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy;
13) wykonywanie usług archiwalnych dla jednostek
organizacyjnych i obywateli w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania, fotokopiowania i konserwacji materiałów archiwalnych, według przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy;
14) gromadzenie, ewidencja, przechowywanie, opracowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych przekazanych przez archiwa wyodrębnione, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6 lit. d
ustawy;
15) organizowanie i prowadzenie kontroli w archiwach
wyodrębnionych, o których mowa w art. 29
ust. 1 pkt 6 lit. d ustawy.
2. Do zakresu działania archiwów wyodrębnionych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b-g należy:
1) gromadzenie, ewidencja, przechowywanie, opracowywanie i zabezpieczanie zgromadzonych materiałów archiwalnych;
2) prowadzenie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną
w komórkach organizacyjnych i jednostkach
organizacyjnych, objętych zasięgiem działania;
3) wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych
materiałów oraz zaświadczeń na podstawie tych
materiałów;
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4) udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobów, według przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy;
5) popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych
oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
6) wykonywanie usług archiwalnych dla jednostek
organizacyjnych i obywateli w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania, fotokopiowania i konserwacji materiałów archiwalnych, według przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy;
7) prowadzenie ekspertyz akt i udzielanie zgody na
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych, objętych zasięgiem działania;
8) przekazywanie na polecenie dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego materiałów archiwalnych do Centralnego Archiwum Wojskowego
w celu ich naukowego opracowania i stałego
przechowywania.
3. Do zakresu działania archiwów wyodrębnionych
jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 2, należy:
1) gromadzenie, ewidencja, przechowywanie, opracowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych przechowywanych i powstających
w tych jednostkach;
2) prowadzenie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;
3) udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobów, według przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy;
4) popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
5) przekazywanie, na wniosek dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego, materiałów archiwalnych do Centralnego Archiwum Wojskowego
w celu ich naukowego opracowania i stałego
przechowywania;
6) wykonywanie usług archiwalnych dla jednostek
organizacyjnych i obywateli w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania, fotokopiowania i konserwacji materiałów archiwalnych, według przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy.
4. W stosunku do archiwów wyodrębnionych Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego nie stosuje się przepisów § 10 ust. 3 pkt 4-6.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

W porozumieniu:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
B. Zdrojewski

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Departament Strategii i Planowania Obronnego

250
ZARZĄDZENIE Nr 29/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 października 2008 r.
w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89,
poz. 590) ustala się, co następuje:

ekspertom opracowanie analiz, prognoz, ekspertyz,
opinii lub koncepcji rozwiązań programowych, systemowych i organizacyjnych.

§ 1. 1. Tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Obrony Narodowej, zwany dalej
„Zespołem”.

§ 3. 1. Głównym miejscem pracy Zespołu jest obiekt
specjalny w kompleksie Rakowiecka 4a w Warszawie.

2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.
3. Zespół realizuje zadania określone w art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym, zwanej dalej „ustawą”.

2. Zapasowym miejscem pracy Zespołu jest siedziba Ministra Obrony Narodowej, w Warszawie
ul. Klonowa 1.
3. W przypadku, gdy Zespół nie może realizować
zadań w głównym lub zapasowym miejscu pracy, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej
w porozumieniu z przewodniczącym wskazuje inne
miejsce prac Zespołu.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący — Minister Obrony Narodowej;
2) zastępcy — Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej, Szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego;
3) sekretarz — Dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej;
4) członkowie:
a) Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej,
b) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,
c) Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
d) Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego,
e) Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania
Obronnego,
f) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
g) Szef Służby Wywiadu Wojskowego.

4. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiada za organizację i wyposażenie
miejsca pracy Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego
jego funkcję sprawuje wyznaczony przez niego zastępca.

5. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół,
który podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego
nieobecności wyznaczony przez niego zastępca.

3. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na
wniosek pozostałych osób wchodzących w skład Zespołu, może zapraszać do udziału w jego posiedzeniach inne osoby.
4. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca, może zlecać

§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innych osób
wchodzących w skład Zespołu.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego
posiedzenia Zespołu zwołuje wyznaczony przez niego
zastępca.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje się raz na pół
roku, a w sytuacjach kryzysowych i podczas ćwiczeń
— w zależności od potrzeb.
4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki przewodniczący może zarządzić natychmiastowe stawiennictwo osób wchodzących w skład Zespołu.

§ 5. W zakresie wykonywania zadań Zespół współpracuje w szczególności z:
1) Rządowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,
o którym mowa w art. 8 ustawy;
2) zespołami zarządzania kryzysowego organów,
o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy.
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§ 6. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) kierowanie pracami Zespołu podczas jego posiedzeń;
3) ustalanie trybu i zakresu wykonywania zadań
przez osoby wchodzące w skład Zespołu.
§ 7. 1. Osoby wchodzące w skład Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście.
2. W uzasadnionych przypadkach osobę wchodzącą w skład Zespołu może reprezentować zastępca,
a Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, podsekretarzy stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej — upoważniona osoba.
3. Osoby biorące udział w pracach Zespołu realizują zadania w trybie i zakresie ustalonym przez
przewodniczącego.
§ 8. 1. Do zadań sekretarza Zespołu należy:
1) organizowanie posiedzeń Zespołu;
2) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do
prac Zespołu;
3) sporządzanie protokołu z posiedzeń Zespołu;
4) współpraca z rzecznikiem prasowym Ministra
Obrony Narodowej w zakresie przygotowywania
projektów komunikatów prasowych.

Poz. 250

2. Sekretarz Zespołu sporządza sprawozdanie
z prac Zespołu za rok ubiegły i przedkłada je przewodniczącemu Zespołu do dnia 31 marca roku kalendarzowego.
§ 9. 1. Obsługę prac Zespołu zapewniają:
1) pod względem merytorycznym, techniczno-organizacyjnym oraz ochrony informacji niejawnych
i obsługi kancelaryjnej — Centrum Zarządzania
Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej;
2) pod względem obsługi teleinformatycznej —
Departament Informatyki i Telekomunikacji.
2. Do czasu utworzenia Centrum Zarządzania
Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej:
1) funkcję sekretarza Zespołu pełni Szef Dyżurnej
Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zadania określone w ust. 1 pkt 1 i 2 realizuje
Dyżurna Służba Operacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — w ramach budżetu Dowódcy Garnizonu Warszawa.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Departament Administracyjny
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DECYZJA Nr 451/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 września 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk,
na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny
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 § 5 ust. 2 i 3 „Instrukcji w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia
gospodarki samochodowej w polskich przedstawicielstwach wojskowych i zespołach łącznikowych przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych
dowództwach wojskowych”, stanowiącej załącznik do
decyzji Nr 380/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w polskich przedstawicielstwach wojskowych i zespołach łącznikowych przy
organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych dowództwach wojskowych (niepublikowana),
ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody
funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt
miesięczny (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12, z późn. zm.1)
w pkt 2 w ppkt 1 po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu:
„i) Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach
Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej;”.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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252
DECYZJA Nr 452/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 września 2008 r.
uchylająca decyzję w sprawie planowania i realizacji zakupu paliw stałych i płynnych
do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
W związku z art. 7 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 30 maja
1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z późn. zm1)) oraz na
podstawie § 1 pkt 8 lit. a i c 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. Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc decyzja
Nr 339/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia

1)

Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 218, z 2004 r. Nr 4, poz. 34 i Nr 5,
poz. 48, z 2005 r. Nr 17, poz. 161, z 2006 r. Nr 2, poz. 14, Nr 11, poz. 132 i Nr 23, poz. 309, z 2007 r. Nr 3, poz. 35, Nr 4,
poz. 42, Nr 14, poz. 152, Nr 21, poz. 211 i Nr 25, poz. 285 oraz z 2008 r. Nr 5, poz. 53, Nr 8, poz. 99 i Nr 12, poz. 133.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132,
poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r.
Nr 144, poz. 901.
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12 grudnia 2003 r. w sprawie planowania i realizacji
zakupu paliw stałych i płynnych do celów grzewczych
dla jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 208 oraz z 2004 r. Nr 17,
poz. 189), z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszej decyzji.
2. Postanowienia pkt 3 ppkt 1, pkt 5-13, pkt 20-21,
pkt 24 i pkt 44-46 decyzji, o której mowa w pkt 1, tracą
moc z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji.

Poz. 252, 253

planowania i realizacji w systemie decentralnym zakupu paliw stałych i płynnych do celów grzewczych
dla jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.

3. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
w terminie do dnia 30 września 2008 r. określi zasady

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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DECYZJA Nr 461/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie wyposażenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
w nieruchomości i mienie ruchome Skarbu Państwa
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493,
z późn. zm.1)), art. 2 pkt 1 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 art. 90 ust. 3
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.3)), w związku z art. 6 pkt 6 i 7, art. 13 ust. 2 i 2a, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.4)),
a także § 1 pkt 13 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. Dla nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony
1)

Narodowej, objętych wnioskiem Komendanta — Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we
Wrocławiu, szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury
we Wrocławiu:
1) spowoduje wszczęcie postępowania w sprawie
geodezyjnego ich rozgraniczenia;
2) opracuje wniosek do właściwego miejscowo starosty, wykonującego zadania organu administracji rządowej, o wygaśnięcie trwałego zarządu
Ministerstwa Obrony Narodowej.
2. Komendant — Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu opracuje wniosek do właściwego miejscowo starosty o przekazanie
na rzecz uczelni nieruchomości, w trybie darowizny na
cele publiczne.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240,
poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz
z 2006 r. Nr 107, poz. 721.
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. 711oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70,
poz. 416.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369.
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3. Komendant 6. Rejonowej Bazy Materiałowej
we Wrocławiu przekaże nieodpłatnie na własność uczelni,
jako jej wyposażenie, mienie ruchome Skarbu Państwa
objęte wnioskiem Komendanta — Rektora Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu zawierającym wykaz przekazywanego mienia ruchomego.
4. Przekazanie mienia, o którym mowa w pkt 1,
2 i 3, dokonane zostanie komisyjnie w formie protokołów przyjęcia — przekazania z dniem ich podpisania.
5. Protokoły przyjęcia — przekazania, o których
mowa w pkt 4, sporządzone zostaną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami w wojsku oraz
z przepisami w sprawie przekazywania mienia ruchomego między jednostkami Skarbu Państwa.

Poz. 253

8. Za realizację postanowień decyzji odpowiedzialny będzie Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
9. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wojskowego będzie monitorował realizację zadań wynikających z zatwierdzonego wniosku Komendanta —
Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
we Wrocławiu.
10. Komendant — Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu zapewni dostęp
do infrastruktury, zwłaszcza technicznej, stanowiącej
odrębną własność od przekazywanych nieruchomości,
wraz z niezbędnym ustanowieniem na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach uczelni przez ujawnienie
ich w księgach wieczystych.

6. Proces przekazania nieruchomości i mienia
ruchomego zakończony zostanie do dnia 31 grudnia
2008 r.

11. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.

7. Niniejsza decyzja stanowi zgodę organu nadzorującego na wygaszenie trwałego zarządu Ministerstwa Obrony Narodowej do nieruchomości, w rozumieniu art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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DECYZJA Nr 462/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie wyposażenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
w nieruchomości i mienie ruchome Skarbu Państwa
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 493, z późn. zm.1)), art. 2 pkt 1 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
art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.3)),
w związku z art. 6 pkt 6 i 7, art. 13 ust. 2 i 2a, art. 47
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
z późn. zm.4)), a także § 1 pkt 13 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. Dla nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, objętych wnioskiem Komendanta — Rektora
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,
szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie:
1) spowoduje wszczęcie postępowania w sprawie
geodezyjnego ich rozgraniczenia;
2) opracuje wniosek do właściwego miejscowo starosty, wykonującego zadania organu administracji rządowej, o wygaśnięcie trwałego zarządu
Ministerstwa Obrony Narodowej.
2. Komendant — Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej
Sił Powietrznych w Dęblinie opracuje wniosek do właściwego miejscowo starosty o przekazanie na rzecz uczelni nieruchomości, w trybie darowizny na cele publiczne.

1)

3. Komendant 5. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Dęblinie przekaże nieodpłatnie na własność
uczelni, jako jej wyposażenie, mienie ruchome Skarbu
Państwa objęte wnioskiem Komendanta — Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie zawierającym wykaz przekazywanego mienia ruchomego.
4. Przekazanie mienia, o którym mowa w pkt 1,
2 i 3, dokonane zostanie komisyjnie w formie protokołów przyjęcia — przekazania z dniem ich podpisania.
5. Protokoły przyjęcia — przekazania, o których
mowa w pkt 4, sporządzone zostaną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami w wojsku oraz
z przepisami w sprawie przekazywania mienia ruchomego między jednostkami Skarbu Państwa.
6. Proces przekazania nieruchomości i mienia ruchomego zakończony zostanie do dnia 31 grudnia 2008 r.
7. Niniejsza decyzja stanowi zgodę organu nadzorującego na wygaszenie trwałego zarządu Ministerstwa Obrony Narodowej do nieruchomości, w rozumieniu art. 47, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
8. Za realizację postanowień decyzji odpowiedzialny będzie Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
9. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wojskowego będzie monitorował realizację zadań

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz.
741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183,
poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721.
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. 711oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r.
Nr 70, poz. 416.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369.
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wynikających z zatwierdzonego wniosku Komendanta — Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

stwa Obrony Narodowej ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach uczelni poprzez ujawnienie ich w księgach wieczystych.

10. Komendant — Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie zapewni dostęp do
infrastruktury, zwłaszcza technicznej, stanowiącej odrębną własność od przekazywanych nieruchomości,
wraz z niezbędnym ustanowieniem na rzecz Minister-

11. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Departament Informatyki i Telekomunikacji
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DECYZJA Nr 463/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw integracji i rozwoju
logistycznych systemów informatycznych
Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a 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 zapewnienia sprawnego funkcjonowania logistycznych
systemów informatycznych eksploatowanych w resorcie obrony narodowej ustala się, co następuje:
1. Powołuje się Zespół Zadaniowy, zwany dalej
„Zespołem” w składzie:
1) Przewodniczący — Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji;
2) zastępca przewodniczącego — Zastępca Szefa
Zarządu Planowania Logistyki — P4, odpowiedzialny za opracowanie wymagań funkcjonalnych i organizacyjnych na budowę podsystemu
logistycznego w ramach implementacji Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu
Obrony Narodowej;
3) zastępca przewodniczącego — Szef Logistyki —
Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, odpowiedzialny za implementację i wdrożenie podsystemu logistycznego w ramach Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu
Obrony Narodowej;
4) sekretariat — przedstawiciele: Departamentu
Informatyki i Telekomunikacji, Zarządu Planowania Logistyki — P4 oraz Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych;
5) członkowie — przedstawiciele wyznaczeni przez dyrektorów (szefów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, reprezentujący:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Departament Administracyjny,
Departament Budżetowy,
Departament Informatyki i Telekomunikacji,
Departament Infrastruktury,
Departament Kadr,
Departament Ochrony Informacji Niejawnych,
Departament Transformacji,
Departament Wychowania i Promocji Obronności,
i) Zarząd Organizacji i Uzupełnień — P1,
j) Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2,
k) Zarząd Planowania Logistyki — P4,
l) Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia
i Łączności — P6,
m) Zarząd Planowania Rzeczowego— P8,
n) Dowództwo Marynarki Wojennej,
o) Dowództwo Sił Powietrznych,
p) Dowództwo Wojsk Lądowych,
q) Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych,
r) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych,
s) Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej,
t) Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia,
u) Dowództwo Garnizonu Warszawa,
v) Szefostwo Inżynierii Wojskowej,
w) Szefostwo Wojsk Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia.
2. Imienne wykazy członków — przedstawicieli
Zespołu dyrektorzy (szefowie) komórek i jednostek
organizacyjnych, wymienionych w pkt 1 ppkt 4, przekażą przewodniczącemu w terminie trzydziestu dni od
dnia wejścia w życie decyzji oraz zapewnią ich uczestnictwo w pracach Zespołu.
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3. Przewodniczący zwoła pierwsze posiedzenie
Zespołu w terminie czterdziestu pięciu dni od dnia
wejścia w życie niniejszej decyzji.
4. O pracach Zespołu przewodniczący informował będzie Ministra Obrony Narodowej w formie kwartalnych meldunków.
5. Do podstawowych zadań Zespołu należy:
1) ocena stanu aktualnie funkcjonujących w resorcie obrony narodowej logistycznych systemów
informatycznych pod względem:
a) zgodności z obowiązującymi przepisami,
b) funkcjonalności,
c) ergonomii;
2) monitorowanie bieżącego stanu w zakresie eksploatacji dotychczas użytkowanych logistycznych
systemów informatycznych w obszarach:
a) planowania,
b) zaopatrywania,
c) eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
d) eksploatacji infrastruktury,
e) transportu i ruchu wojsk,
f) zabezpieczenia medycznego;
3) informowanie Ministra Obrony Narodowej w przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń w zakresie eksploatacji systemów informatycznych
w obszarach wspomnianych w ppkt 2;
4) wypracowanie kierunków działań umożliwiających zabezpieczenie funkcjonowania komórek logistycznych resortu obrony narodowej pod
względem informatycznym;
5) określenie wymagań na wymianę informacji logistycznych ze zautomatyzowanymi systemami dowodzenia i kierowania środkami walki;
6) wypracowanie wymagań na weryfikację i integrację systemów meldunkowych i sprawozdawczych logistyki;
7) opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem bieżącej pracy eksploatowanych systemów
informatycznych;
8) dokonanie analizy kosztów realizacji harmonogramu
z ppkt 7 oraz propozycji budżetowania zadania;
9) opracowanie wymagań funkcjonalnych i organizacyjnych (założeń analitycznych) na budowę
podsystemu logistycznego w ramach implementacji Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr
Resortu Obrony Narodowej;
10) opracowanie szczegółowego harmonogramu budowy rozwiązania dedykowanego dla podsystemu logistycznego będącego elementem docelowego Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr
Resortu Obrony Narodowej;
11) dokonanie analizy kosztów realizacji harmonogramu z ppkt 10 oraz propozycji budżetowania
projektu;

Poz. 255

12) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad implementacją i wdrożeniem podsystemu logistycznego Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr
Resortu Obrony Narodowej.
6. Dysponenci środków budżetowych drugiego
stopnia oraz Dyrektor Departamentu Administracyjnego zapewnią w kolejnych planach finansowych, stosownie do swoich kompetencji i możliwości, środki finansowe do zabezpieczenia procesu bieżącej eksploatacji
systemów informatycznych w obszarze logistyki.
7. Przewodniczący rozwiąże Zespół do spraw rozwoju i integracji logistycznych systemów informatycznych po wdrożeniu Zintegrowanego Wieloszczeblowego
Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr
Resortu Obrony Narodowej do eksploatacji użytkowej.
8. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1) opracuje model funkcjonowania pionu logistycznego resortu obrony narodowej na potrzeby budowy Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr
Resortu Obrony Narodowej;
2) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem
specyfikacji wymagań na podsystem logistyczny
Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej oraz zabezpieczy wymagane moce analityczne w tym zakresie;
3) sprawuje merytoryczny nadzór nad procesem
przechodzenia od obecnie eksploatowanych
w obszarze logistyki systemów informatycznych
do systemu zintegrowanego z zachowaniem istniejących powiązań informacyjnych oraz zapewnieniem utrzymania reżimów pracy komórek logistycznych pod względem sprawozdawczości;
4) planuje i organizuje proces specjalistycznego
szkolenia oraz dystrybucję wymaganej dokumentacji organizacyjno-użytkowej Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony
Narodowej dla użytkowników i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za eksploatację systemu
w obszarze służb logistycznych;
5) wyznaczy osobę funkcyjną, która w porozumieniu
z Dyrektorem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, zapewni rozwój i sprawne funkcjonowanie wojskowego systemu telekomunikacyjnego dla potrzeb podsystemu logistycznego Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu
Obrony Narodowej.
9. Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji:
1) opracuje (w wybranej metodyce) model funkcjonowania Zintegrowanego Wieloszczeblowego
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Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów
i Kadr Resortu Obrony Narodowej w obszarach:
a) planowania,
b) zaopatrywania,
c) eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
d) eksploatacji infrastruktury,
e) transportu i ruchu wojsk,
f) zabezpieczenia medycznego,
g) wymiany informacji logistycznych z zautomatyzowanymi systemami dowodzenia i kierowania środkami walki;
2) sprawuje nadzór nad budową, wdrażaniem
i funkcjonowaniem podsystemu logistycznego
Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej;
3) w uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, zabezpieczy proces szkolenia
użytkowników Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów
i Kadr Resortu Obrony Narodowej;

4) określi i uzgodni specyfikacje wymaganych technologii informatycznych (sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego) w zakresie
architektury technicznej budowanego systemu
zgodnie z „Wykazem obowiązujących i zalecanych standardów technologii informatycznych
do stosowania w resorcie obrony narodowej na
lata 2007-2008”;
5) określi wymagania na sieć telekomunikacyjną
dla potrzeb funkcjonowania podsystemu logistycznego Zintegrowanego Wieloszczeblowego
Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów
i Kadr Resortu Obrony Narodowej.
10. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zarząd Szkolenia — P7
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DECYZJA Nr 469/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitych struktur organizacyjnych kultury fizycznej
w resorcie 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), w celu ujednolicenia w resorcie obrony narodowej organizacji wychowania fizycznego i sportu oraz utworzenia odpowiednich struktur
w tym zakresie, ustala się, co następuje:
1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1) w terminie do dnia 31 stycznia 2009 r. wyda
dokumenty organizacyjne i etatowe określające
struktury organizacyjne kultury fizycznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) do dnia 1 marca 2009 roku przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej informację o realizacji zadania określonego w ppkt 1.
2. Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił
Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant
Główny Żandarmerii Wojskowej oraz pozostali dysponenci etatów, w porozumieniu z Szefem Zarządu Szkolenia

— P7 Sztabu Generalnego WP, nie później niż do dnia
29 listopada 2008 r. przedstawią Szefowi Zarządu Organizacji i Uzupełnień —P1 Sztabu Generalnego WP propozycje zmian organizacyjno-etatowych w podległych komórkach i jednostkach organizacyjnych, w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych, uwzględniając
struktury organizacyjne zawarte w załączniku jako stanowiska struktur kultury fizycznej bezpośrednio podporządkowane szefowi szkolenia jednostki organizacyjnej.
3. Dyrektor Departamentu Kontroli uwzględni
w planach kontroli i inspekcji zadania wynikające z wejścia w życie niniejszej decyzji, zgodnie z „Programem
Oceny Jednostek Resortu Obrony Narodowej — cz. 1”.
4. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest
Szef Sztabu Generalnego WP.
5. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Główny specjalista

DEPARTAMENT KONTROLI
54

232123

54

Specjalista
Główny specjalista

54

Specjalista

54

Starszy specjalista
54

54

Starszy specjalista

Starszy specjalista

54

Korpus
osobowy

Szef oddziału

SZTAB GENERALNY WP

Nazwa stanowiska

F

F

F

F

F

F

F

Grupa
osobowa

PW

Uwagi

54
54
232123

Specjalista
Specjalista
Specjalista

F

F

F

54
232123

Specjalista
Specjalista

54

F

F

PW

PW
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WYDZIAŁ WF i SPORTU

Szef wydziału

DOWÓDZTWO WOJSK SPECJALNYCH, DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA, KOMENDA GŁÓWNA ŻW

WYDZIAŁ WF i SPORTU

54

Szef wydziału

DOWÓDZTWO: WOJSK LĄDOWYCH, SIŁ POWIETRZNYCH, MARYNARKI WOJENNEJ, INSPEKTORAT WSPARCIA SZ

SAMODZIELNE STANOWISKO

ODDZIAŁ WF i SPORTU

Nazwa komórki

KOMÓRKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU NA POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLACH DOWODZENIA SZ RP

Załącznik do decyzji Nr 469/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 października 2008 r. (poz. 256)
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54
54

Podoficer specjalista

Korpus
osobowy

Specjalista

DOWÓDZTWO OPERACYJNE SZ

Nazwa stanowiska

F

F

Grupa
osobowa

54
232123

Oficer sekcji
Specjalista

54
F

F

54
54

Oficer sekcji
Podoficer specjalista

54

F

F

F

PW

Uwagi

Podoficer specjalista

54

F

54

F

Szczegółową strukturę etatową ustala Rektor — Komendant Akademii w zależności od potrzeb
w ramach posiadanego limitu stanowisk etatowych (P—1)

Kierownik zakładu (studium)

ZAKŁAD (STUDIUM) WF i SPORTU

54

F

Szczegółową strukturę etatową ustala Rektor — Komendant Szkoły w zależności od potrzeb
w ramach posiadanego limitu stanowisk etatowych (P—1)

Kierownik zakładu (studium)

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH, WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

ZAKŁAD (STUDIUM) WF i SPORTU

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

SAMODZIELNE STANOWISKO
W DOWÓDZTWIE

SAMODZIELNY BATALION, DYWIZJON, ESKADRA, PUNKT BAZOWANIA, WOG, BAZA TECH., ODDZIAŁ ŻW (RÓWNORZĘDNY)

SEKCJA WF i SPORTU

Szef sekcji

BRYGADA, BAZA (LOTNICZA, MORSKA), KOMENDA PORTU WOJENNEGO, PUŁK (RÓWNORZĘDNY)

SEKCJA WF i SPORTU

Szef sekcji

OKRĘG WOJSKOWY, KORPUS, DYWIZJA, FLOTYLLA, SKRZYDŁO (RÓWNORZĘDNY)

SAMODZIELNE STANOWISKO

Nazwa komórki

Załącznik do decyzji Nr 469/MON (cd.)
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SAMODZIELNE STANOWISKO
W KOMENDZIE

CYKL WF i SPORTU

Nazwa komórki

54

Korpus
osobowy

F

Grupa
osobowa
Uwagi

Podoficer specjalista

SZKOŁA PODOFICERSKA
54

F

Szczegółową strukturę etatową ustala Komendant Centrum w zależności od potrzeb w ramach
posiadanego limitu stanowisk etatowych (P—1)

Kierownik cyklu

CENTRUM SZKOLENIA

Nazwa stanowiska

Załącznik do decyzji Nr 469/MON (cd.)
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257
POROZUMIENIE
między
MINISTREM OBRONY NARODOWEJ
a
MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
zawarte w dniu 30 września 2008 r.
w sprawie współpracy w zakresie bazowania i zaopatrzenia statków powietrznych
oraz jednostek pływających na lotniskach i w bazach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Straży Granicznej i Policji
Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437,
późn. zm.2)) Minister Obrony Narodowej i Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji, wspólnie ustalają co następuje:
§ 1. Porozumienie określa zasady współpracy Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanych dalej „Stronami”
w zakresie bazowania, zaopatrywania sił i środków
Straży Granicznej oraz Policji i na zasadach wzajemności sił i środków Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych
oraz Marynarki Wojennej.
§ 2. Współpraca, o której mowa w § 1, służy wykorzystaniu obiektów i urządzeń znajdujących się
w dyspozycji Stron i polega na świadczeniu usług
w zakresie:
1) czasowego bazowania i zaopatrywania statków
powietrznych;
2) czasowego bazowania i zaopatrywania jednostek
pływających.
§ 3. Strony — każda w zakresie swojej właściwości — w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2,
zobowiązują Dowódcę Wojsk Lądowych, Dowódcę Sił
Powietrznych, Dowódcę Marynarki Wojennej, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Komendanta
Głównego Policji, do:
1) umożliwienia bazowania statków powietrznych
i jednostek pływających Stron;
1)

2) umożliwienia czasowego dostępu do niezbędnych mediów w miejscu bazowania statków powietrznych i jednostek pływających Stron —
w miarę posiadanych możliwości i po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju niezbędnych mediów — w przypadku krótkotrwałego pobytu do
24 godzin w rozliczeniu bezkosztowym, przy
dłuższych okresach bazowania rozliczanie kosztów niezbędnych mediów będzie realizowane
w drodze indywidualnych uzgodnień w ramach
sum na zlecenie, o których mowa w przepisach
dotyczących finansów publicznych.
3) zapewnienia — w miarę posiadanych możliwości i po wcześniejszym uzgodnieniu — tankowania paliwa dla bazujących statków powietrznych
i jednostek pływających Stron;
4) realizację — w ramach posiadanych możliwości
i po wcześniejszym uzgodnieniu — innych
usług, zapewniających możliwość funkcjonowania i wykonywania ustawowych zadań przez
statki powietrzne i jednostki pływające Stron na
zasadach wzajemności w ramach sum na zlecenie, o których mowa w przepisach dotyczących
finansów publicznych.
§ 4. 1. Udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do celów określonychw Porozumieniu.
2. Wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji
Porozumienia, Strony będą pokrywały we własnym zakresie, stosownie do stopnia przyczynienia się do powstania szkody i w ramach procedur postępowania odszkodowawczego, obowiązującego daną Stronę.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz.770, Nr 141,
poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, 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 oraz z 2007 r. Nr 107, poz.732.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818
i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394.
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3. Spory powstałe w związku z realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez Strony w drodze indywidualnych uzgodnień.
§ 5. 1. W celu właściwej realizacji wzajemnych
usług Strony ustalają:
1) w zakresie zaopatrywania w materiały pędne
statków powietrznych rozliczanie odbywać się
będzie w naturze, w oparciu o depozyt utworzony przez Straż Graniczą i Policję w Jednostce
Wojskowej 1155 Balice;
2) w zakresie zaopatrywania w materiały pędne
jednostek pływających rozliczanie odbywać się
będzie w naturze, w oparciu o depozyt utworzony przez Straż Graniczną i Policję w Komendzie
Portu Wojennego Świnoujście;
3) w przypadku tankowania statku powietrznego
jednej ze Stron, zostanie wystawiony dokument
materiałowy w dwóch egzemplarzach i dostarczony:
a) jeden egzemplarz do Jednostki Wojskowej
1155 Balice,
b) drugi egzemplarz przedstawicielowi statku powietrznego;
4) w przypadku tankowania jednostek pływających
jednej ze Stron, zostanie wystawiony dokument
materiałowy w dwóch egzemplarzach i dostarczony:
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a) jeden egzemplarz do Komendy Portu Wojennego
Świnoujście,
b) drugi egzemplarz przedstawicielowi jednostki
pływającej.
2. Stan depozytu materiałów pędnych Straży
Granicznej i Policji, utworzony w jednostkach wojskowych wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, regulowany będzie w naturze w oparciu o dokumenty materiałowe
wystawione przez Strony.
§ 6. Niniejsze Porozumienie zawarte jest na czas
nieokreślony. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, co nie wyklucza możliwości jego rozwiązania za zgodną wolą Stron.
§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach — po dwa dla
każdej ze Stron.
§ 9. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie
z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
G. Schetyna

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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PEŁNOMOCNICTWO
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 października 2008 r.
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.) 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 dr. inż. Romualdowi HOFFMANNOWI
Dyrektorowi Departamentu Informatyki
i Telekomunikacji Ministerstwa Obrony Narodowej
pełnomocnictwa do:
1) zawierania, zmieniania, rozwiązywania, odstępowania i wypowiadania umów związanych z rozwojem, organizacją, funkcjonowaniem, rozbudową i modernizacją wojskowego systemu

telekomunikacyjnego oraz z dostępem do usług
operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej
i przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne;
2) reprezentowania Skarbu Państwa — Ministra
Obrony Narodowej w postępowaniach sądowych, w sprawach wynikających z realizacji postanowień pkt 1, z prawem udzielania substytucji podległym pracownikom.
W sprawach wskazanych w pełnomocnictwie,
Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli
„z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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UPOWAŻNIENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 października 2008 r.
Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
w związku z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z późn. zm.) 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) upoważniam
Pana dr. inż. Romualda HOFFMANNA
Dyrektora Departamentu Informatyki
i Telekomunikacji Ministerstwa Obrony Narodowej
do zatwierdzania dowodów księgowych dotyczących
zaciągniętych zobowiązań, wynikających z zawartych

umów związanych z rozwojem, organizacją, funkcjonowaniem, rozbudową i modernizacją wojskowego
systemu telekomunikacyjnego oraz z dostępem do
usług operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej
i przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne.
W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji podpisuje dokumenty z zamieszczeniem
klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”
oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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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.
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