Warszawa, dnia 9 października 2013 r.
Poz. 245
Inspektorat Uzbrojenia
DECYZJA Nr 294/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 października 2013 r.
w sprawie członkostwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Partnerstwie Zarządzania Wspólnymi Zasobami Materiałowymi
funkcjonującego w ramach NATO Support Organization

Na podstawie art. 2 pkt 10, 12 oraz pkt 15 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852) 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. Szef Inspektoratu Uzbrojenia:
1) realizuje współpracę w ramach Partnerstwa Zarządzania Wspólnymi Zasobami
Materiałowymi (Common Item Material Management Partnership), zwanego dalej
„Partnerstwem COMMIT”, w porozumieniu z gestorami oraz centralnymi

organami logistycznymi (COL) sprzętu wojskowego właściwymi dla zakresu
działania Partnerstwa COMMIT oraz innymi instytucjami;
2) wyznacza do Komitetu Partnerstwa COMMIT, w ramach podległych struktur,
przedstawiciela i jego zastępcę. Przedstawiciel pełni funkcję głównego
użytkownika systemu informatycznego NLSE (NATO Logistics Stock Exchange);
3) planuje, w ramach planów współpracy międzynarodowej resortu obrony
narodowej,

środki

na

udział

wyznaczonych

przedstawicieli

w

pracach

Partnerstwa COMMIT;
4) w przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności wyznacza, z podległych
struktur, do udziału w pracach zespołów, grup roboczych i grup eksperckich
niezbędną ilość specjalistów, posiadających kompetencje w danym obszarze
tematycznym;
5) wnioskuje

do

dyrektora

(szefa)

komórki

organizacyjnej

lub

dowódcy

(komendanta/szefa) jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej o udział
ich przedstawicieli w pracach zespołów i grup, których mowa w pkt 4,
w zależności od potrzeb wynikających z bieżącej współpracy z Partnerstwem
COMMIT;
6) nadaje, na wniosek dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej lub dowódcy
(komendanta/szefa)

jednostki

organizacyjnej

resortu

obrony

narodowej,

przedstawicielom Inspektoratu Uzbrojenia oraz przedstawicielom innych instytucji
uprawnienia do użytkowania systemu informatycznego NLSE, uwzględniając
zakres kompetencyjny wnioskującej instytucji.

§ 2. Szef Inspektoratu Uzbrojenia, dyrektor (szef) komórki organizacyjnej lub
dowódca (komendant/szef) jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej realizuje,
za pośrednictwem Partnerstwa COMMIT, pozyskiwanie sprzętu wojskowego w ramach
posiadanych kompetencji.

§ 3. Pozyskiwanie sprzętu wojskowego za pośrednictwem Partnerstwa COMMIT
realizuje się z wykorzystaniem systemu informatycznego NLSE.
§ 4. Szef Inspektoratu Uzbrojenia planuje wydatki związane z członkostwem Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Partnerstwie COMMIT.

§ 5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

