Warszawa, dnia 5 grudnia 2017 r.
Poz. 220
Dyrektor Generalny

ZARZĄDZENIE Nr 52/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 grudnia 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, z 2016 r. poz. 165 oraz z 2017 r. poz. 103 i 185) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 4 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wykonują czynności, wynikające z odrębnych przepisów, wobec żołnierzy
zawodowych zajmujących stanowiska dyrektora (szefa, dowódcy, komendanta) i
zastępcy oraz osób cywilnych, zajmujących stanowiska dyrektora (kierownika) –
podporządkowanych komórek organizacyjnych i bezpośrednio podporządkowanych
jednostek organizacyjnych;”;
2) w § 23 w ust. 3:
a) w pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) realizacją planu inwestycji budowlanych wykonywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz państw sojuszniczych;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi bezpośrednio
podporządkowanymi odrębnymi przepisami Dyrektorowi Departamentu oraz
wykonywanie czynności nadzoru wobec jednostek organizacyjnych
nadzorowanych w imieniu Ministra przez Podsekretarza Stanu:
a) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
b) Agencji Mienia Wojskowego;”,
c) uchyla się pkt 6,
d) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) projektowanie rozwiązań systemowych dotyczących uprawnień żołnierzy
zawodowych do zakwaterowania.”;
3) w § 25 w ust. 3 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) nieodpłatne przekazywanie na własność mienia ruchomego Skarbu Państwa,
w zakresie i na zasadach określonych w art. 91 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o
Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1456).”;
4) w § 30 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wykonywanie zadań:
a) wobec instytutów badawczych, wynikających z uprawnień Ministra jako organu
nadzorującego, z wyłączeniem instytutów badawczych uczestniczących
w systemie ochrony zdrowia,
b) organizowania i nadzoru w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności
państwa wykonywanych przez przedsiębiorców, dla których organem
właściwym w tym zakresie jest Minister,
c) wynikających z uprawnień Skarbu Państwa w spółkach, w których prawa z akcji
Skarbu Państwa wykonuje Minister, z wyjątkiem spółek, w których
wykonywanie praw z akcji należy do wyłącznej kompetencji Ministra;”;
5) w § 32 w ust. 3 uchyla się:
a) w pkt 2 lit. c,
b) pkt 5.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
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