Warszawa, dnia 29 marca 2012 r.
Poz. 107
Departament Budżetowy

ZARZĄDZENIE Nr 15/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił
Powietrznych 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 37/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki
budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 175 i Nr 19, poz. 248, z 2011 r. Nr 21, poz.
312 oraz z 2012 r. poz. 25), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
„27) Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie – w brzmieniu określonym
w załączniku Nr 27 do zarządzenia.”;
2) dodaje się załącznik Nr 27 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego
zarządzenia.

§ 2.

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

1)

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, Nr 201,
poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik do zarządzenia Nr 15/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 marca 2012 r. ( poz. 107)
STATUT
CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Szkolenia Sił Powietrznych przeformowane na podstawie decyzji Nr Pf85/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie reorganizacji
jednostek szkolnictwa wojskowego, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką budżetową w
rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).
§ 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje Dowódca Sił Powietrznych.
§ 3. Komendant Centrum jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia
podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, jako dysponentowi środków
budżetu państwa drugiego stopnia.
§ 4. Siedzibą Centrum jest Koszalin.
§ 5. Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2
Zadania Centrum

§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Centrum jest przygotowanie specjalistyczne żołnierzy do
służby w jednostkach wojskowych, kształcenie żołnierzy zawodowych na kursach
specjalistycznych, doskonalenia zawodowego, kursach językowych i szkolenia rezerw na
potrzeby jednostek wojskowych, szkolenie specjalistyczne podchorążych (słuchaczy WSO)
oraz absolwentów szkół wyższych – kandydatów na oficerów oraz kursowe szkolenie rezerw
osobowych na zasadach określonych w planach dowództw rodzajów sił zbrojnych.
2. Centrum wykonuje obsługę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych
przydzielonych na zaopatrzenie.
3. Szczegółowe zadania Centrum określa „Szczegółowy zakres działania Centrum Szkolenia
Sił Powietrznych” nadany według odrębnych przepisów.
1)

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, Nr 201,
poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Rozdział 3
Organy Centrum

§ 7. Działalnością Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Komendant, który:
1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum 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. Komendant kieruje Centrum przy pomocy:
1) zastępcy komendanta;
2) głównego księgowego;
3) szefów komórek wewnętrznych;
4) dowódców pododdziałów.
2. Strukturę organizacyjną Centrum określa etat.
3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają
dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

