Warszawa, dnia 31 maja 2017 r.
Poz. 103

Biuro Dyrektora Generalnego

ZARZĄDZENIE Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Obrony Narodowej
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony
Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym
załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr.
Nar. poz. 250 oraz z 2016 r. poz. 165) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) pion – komórki organizacyjne lub jednostki organizacyjne podporządkowane
sekretarzom stanu, podsekretarzom stanu, Szefowi Sztabu Generalnego WP albo
Dyrektorowi Generalnemu, na podstawie obowiązujących aktów prawa
wewnętrznego.”;
2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierowniczymi stanowiskami Ministerstwa są:
1) Minister;
2) sekretarze stanu;
3) podsekretarze stanu;
4) Szef SG WP;
5) Dyrektor Generalny.”;
3) w § 5:
a) uchyla się ust. 8,
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b) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:
„9. W razie nieobecności Ministra, zastępuje go wyznaczony przez Ministra sekretarz
stanu, w zakresie przez niego ustalonym albo wyznaczony przez Ministra podsekretarz
stanu, w zakresie przez niego ustalonym, jeżeli sekretarze stanu nie zostali powołani.
10. W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i sekretarzy stanu, obowiązki Ministra
pełni wyznaczony przez Ministra podsekretarz stanu, w zakresie przez niego
ustalonym.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Sekretarze stanu, podsekretarze stanu i Dyrektor Generalny wydają decyzje,
wytyczne, instrukcje i polecenia w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im
zadań.
2. Sekretarza stanu w czasie jego nieobecności zastępuje drugi sekretarz stanu albo
podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra, w zakresie przez niego ustalonym.
3. Podsekretarza stanu w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez Ministra
sekretarz stanu albo podsekretarz stanu, w zakresie przez niego ustalonym.”;
5) w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Bezpośrednią obsługę osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5 oraz posiedzeń
organów kolegialnych powołanych pod ich przewodnictwem, zapewniają struktury
organizacyjne wyodrębnione w etacie sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, Szefa SG
WP i Dyrektora Generalnego lub podporządkowane jednostki organizacyjne.”;
6) w § 25 w ust. 3 w pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) na rzecz Sekretarza Stanu, któremu podporządkowany jest Departament, w zakresie
zadań nadzoru wobec jednostek organizacyjnych wskazanych w wykazie jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
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