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DECYZJA Nr 124/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów oraz stanowisk dziekanów
korpusu oficerów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Poz. 85

Na podstawie § 2 pkt 4 rozporządzenia Rady Mi-

nistrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego

zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U.

Nr 94, poz. 426), w celu koordynacji działań organów

przedstawicielskich kadry zawodowej Wojska Polskie-

go ustalam, co następuje:

1. Tworzy się Biuro Konwentu Dziekanów, zwane

dalej „Biurem”.

2. Stanowisko dyrektora Biura jest obsadzane

przez Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpu-

su Oficerów Wojska Polskiego.  W Biurze tworzy się rów-

nież stanowisko obsadzane przez Dziekana Korpusu

Oficerów Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Biuro, jako jednostka organizacyjna podległa

Ministrowi Obrony Narodowej, jest bezpośrednio

podporządkowane Podsekretarzowi Stanu do spraw

Społecznych.

4. Stanowiska 3 żołnierzy zawodowych przezna-

czone na utworzenie Biura wydzielone zostaną z rezer-

wy Ministra Obrony Narodowej, określonej w przepi-

sach w sprawie limitów stanowisk etatowych Sił Zbroj-

nych Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Dowódca Wojsk Lądowych:

1) utworzy w bezpośredniej podległości wojskowe

stanowisko dziekana korpusu oficerów oraz sta-

nowisko pracownika wojska;

2) przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego WP,

w terminie do dnia 15 maja 2003 r., wnioski orga-

nizacyjno-etatowe umożliwiające realizację ppkt 1

w ramach posiadanych limitów stanowisk etato-

wych.

6. Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrz-

nej oraz Marynarki Wojennej:

1) utworzą w bezpośredniej podległości wojskowe

stanowisko dziekana korpusu oficerów;

2) przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego WP,

w terminie do dnia 15 maja 2003 r., wnioski or-

ganizacyjno-etatowe umożliwiające realizację

ppkt 1 w ramach posiadanych limitów stanowisk

etatowych.

7. Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych:

1) opracuje, w terminie do dnia 30 maja 2003 r. pro-

jekt zakresu działania Biura;

2) wydzieli, w porozumieniu z właściwym dysponen-

tem, z podporządkowanych sobie jednostek orga-

nizacyjnych 3 etatowe stanowiska pracowników

wojska na potrzeby tworzonego Biura;

3) wydzieli, w porozumieniu z właściwym dysponen-

tem, w ramach budżetów podporządkowanych so-

bie jednostek organizacyjnych niezbędne środki fi-

nansowe na wydatki rzeczowe tworzonego Biura.

8. Szef Sztabu Generalnego WP:

1) przedstawi mi do zatwierdzenia, w terminie do dnia

30 maja 2003 r., projekty dokumentów organiza-

cyjnych niezbędnych do funkcjonowania Biura

opracowane na podstawie wniosku Podsekretarza

Stanu do spraw Społecznych;

2) spowoduje wydanie dokumentów organizacyjno-

etatowych opracowanych na podstawie wnio-

sków przedstawionych przez osoby wymienione

w pkt 5 i 6;

3) spowoduje uwzględnienie korekty limitów stano-

wisk etatowych, o której mowa w pkt 4, w przepi-

sach w sprawie limitów stanowisk etatowych Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Na-

rodowej opracuje, z uwzględnieniem zmian wynikają-

cych z niniejszej decyzji, projekty dokumentów zmie-

niających:

1) obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia

20 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek or-

ganizacyjnych resortu obrony narodowej podle-

głych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez nie-

go nadzorowanych (M. P. Nr 12, poz. 217);

2) decyzję Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie bezpośredniego

podporządkowania jednostek organizacyjnych pod-

ległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez nie-

go nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 112).

10. Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Woj-

skowego, w porozumieniu z Podsekretarzem Stanu do spraw

Społecznych, przygotuje decyzje personalne umożliwiające

obsadę stanowisk wojskowych w Biurze.
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11. Dowódca Garnizonu Warszawa przyjmie Biu-

ro, z dniem 1 czerwca 2003 r., na zaopatrzenie logistycz-

ne i finansowe.

12. Biuro rozpocznie funkcjonowanie z dniem

1 czerwca 2003 r.

13. W decyzji Nr 213/MON Ministra Obrony

Narodowej z dnia 29 października 1999 r. w sprawie

organów przedstawicielskich kadry zawodowej

(Dz. Rozk. MON poz. 107) wprowadza się następują-

ce zmiany:

1) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

„25a. Kadencję Konwentu Dziekanów Korpusu Ofi-

cerów Wojska Polskiego, upływającą w 2003

roku, przedłuża się do dnia 31 grudnia 2004 r.”;

Poz. 85, 86
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DECYZJA  Nr 133/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 maja 2003 r.

w sprawie realizacji przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie militaryzacji

2) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Dziekani wchodzący w skład Konwentu Dzie-

kanów Korpusu Oficerów Wojska Polskiego,

z wyjątkiem Przewodniczącego Konwentu

oraz Dziekanów Korpusu Oficerów: Minister-

stwa Obrony Narodowej, Wojsk Lądowych,

Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz

Marynarki Wojennej, pełnią swoje funkcje spo-

łecznie. Dowódcy (równorzędni) zapewniają

odpowiednie warunki umożliwiające zarów-

no wykonywanie obowiązków służbowych, jak

i społecznych.”.

14. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Na podstawie § 2 pkt 1 i pkt 14 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szcze-

gółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodo-

wej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z § 22 ust. 2

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r.

w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wy-

konujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeń-

stwa państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707), w celu zapewnie-

nia warunków organizacyjnych do uruchomienia pro-

cesu przygotowań do militaryzacji ustalam:

1. Do realizacji przedsięwzięć związanych z pod-

jęciem przygotowań do militaryzacji tworzy się Oddział

Militaryzacji w Departamencie Polityki Obronnej. Do

zadań Oddziału Militaryzacji należy koordynowanie

działalności organów administracji rządowej związanej

z uruchomieniem procesu przygotowań do militaryza-

cji, a w szczególności:

1) przygotowywanie projektów opinii Ministra

Obrony Narodowej w sprawie wniosków mini-

strów i wojewodów o objęcie przygotowaniami

do militaryzacji jednostek organizacyjnych;

2) ustalanie, w uzgodnieniu z zainteresowanymi or-

ganami, terminów gotowości do działania spe-

cjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych;

3) koordynowanie działań organów, którym bezpośred-

nio podporządkowano jednostki organizacyjne resor-

tu obrony narodowej, w zakresie przygotowania

wniosków Ministra Obrony Narodowej o objęcie

przygotowaniami do militaryzacji tych jednostek,

a także — stosownie do potrzeb obronnych — wnio-

sków o odstąpienie od realizacji takich przygotowań;

4) aktualizacja bazy danych o jednostkach organiza-

cyjnych ustalonych przez Radę Ministrów w uję-

ciu kompleksowym oraz w układzie resortowym,

branżowym i wojewódzkim oraz określanie wa-

runków organizacyjno-eksploatacyjnych systemu

identyfikacji jednostek przewidzianych do milita-

ryzacji;

5) przedstawianie, w trybie odrębnych przepisów,

propozycji dotyczących nadawania numerów

identyfikacyjnych jednostkom przewidzianym do

militaryzacji oraz nazw specjalnie tworzonym

jednostkom zmilitaryzowanym;

6) określanie procedur dotyczących prowadzenia

zestawień zadań w zakresie militaryzacji oraz

opracowywanie szczegółowych zasad aktualizo-

wania informacji i danych dotyczących gotowo-

ści do działania jednostek zmilitaryzowanych;

7) monitorowanie obiegu i wymiany informacji

między organami cywilnymi i wojskowymi

w zakresie uzupełniania potrzeb osobowych

i sprzętowych jednostek przewidzianych do mi-

litaryzacji;

8) opracowywanie informacji, raportów i innych do-

kumentów dotyczących stanu przygotowania

jednostek organizacyjnych przewidzianych do

objęcia ich militaryzacją;




