Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r.
Poz. 188
Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju SZ – P5

ZARZĄDZENIE Nr 34/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji
postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie
w wymiarze wojskowym

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw realizacji postanowień Szczytu Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie w wymiarze wojskowym, zwany dalej
„Zespołem”.
2. Zespół jest nieetatowym organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący – I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zwany
dalej „przewodniczącym”;
2) I zastępca przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa
Międzynarodowego;
3) zastępcy przewodniczącego:
a) Szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego,
b) Szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
4) sekretarz – osoba wyznaczona przez Szefa Zarządu Planowania i Programowania
Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
5) członkowie – osoby wyznaczone przez:
a) Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
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b) Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
c) Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
d) Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
e) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,
f) Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych,
g) Dyrektora Departamentu Budżetowego,
h) Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych,
i) Dyrektora Departamentu Infrastruktury,
j) Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych,
k) Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego,
l) Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego,
m) Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego,
n) Szefa Zarządu Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
o) Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego,
p) Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego,
q) Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego,
r) Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii,
s) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
§ 3. Do zasadniczych zadań Zespołu należy:
1) organizacja i koordynacja w resorcie obrony narodowej wdrażania postanowień
Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie, zwanego dalej
„Szczytem NATO w Warszawie”, w wymiarze wojskowym;
2) koordynacja w resorcie obrony narodowej przygotowań projektów umów
międzynarodowych oraz aktów prawnych prawa polskiego niezbędnych do realizacji
postanowień Szczytu NATO w Warszawie w wymiarze wojskowym;
3) organizacja w resorcie obrony narodowej procesu wdrażania postanowień Szczytu
NATO w Warszawie w wymiarze wojskowym, a w szczególności koordynacji
przedsięwzięć związanych z:
a) przygotowaniem elementów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
rozmieszczenia w państwach wschodniej flanki NATO,

Polskiej

do

b) przygotowaniem warunków do przyjęcia elementów Sił Zbrojnych innych państw
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) utworzeniem formacji wielonarodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) przygotowywanie projektów stanowiska negocjacyjnego w procesie negocjacji
międzynarodowych w zakresie zadań określonych w pkt 3;
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5) koordynacja realizacji przedsięwzięć wynikających z prac Zespołu z dokumentami
narodowymi dotyczącymi rozwoju zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu:
1) odpowiada za koordynację wdrażania postanowień Szczytu NATO w Warszawie
w wymiarze wojskowym;
2) konsultuje z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panem
Tomaszem SZATKOWSKIM, wszystkie dokumenty opracowywane przez Zespół
dotyczące zakresu polityki obronnej i współpracy międzynarodowej resortu obrony
narodowej;
3) odpowiada
za
umożliwiających:

stworzenie

narodowych

warunków

formalno-prawnych

a) rozmieszczenie elementów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w państwach
wschodniej flanki NATO,
b) przyjęcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej elementów Sił Zbrojnych innych
państw,
c) utworzenie struktur międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) przeprowadzi, w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia wejścia w życie
zarządzenia, inauguracyjne posiedzenie Zespołu, na którym określi zakres oraz tryb
i harmonogram prac Zespołu;
5) przeprowadza, w zależności od potrzeb, posiedzenia Zespołu, z których przedstawia
wnioski i propozycje dalszych działań do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej;
6) powołuje podzespoły robocze (według potrzeb);
7) zaprasza, w razie konieczności, inne osoby do prac Zespołu w charakterze
doradców, ekspertów oraz konsultantów;
8) odpowiada za uzgodnienie i wynegocjowanie umów międzynarodowych związanych
z wdrażaniem postanowień Szczytu NATO w Warszawie w wymiarze wojskowym,
zwanych dalej „Umowami”;
9) odpowiada za wypracowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, etatowych
i funkcjonalnych w odniesieniu do tworzonych na bazie polskich jednostek
wojskowych struktur międzynarodowych;
10) odpowiada za przygotowywanie propozycji projektów aktów prawnych prawa
polskiego niezbędnych do realizacji postanowień Szczytu NATO w Warszawie w
wymiarze wojskowym, ze szczególnym uwzględnieniem stworzenia warunków
prawnych do wypracowanych rozwiązań w zakresie funkcjonowania struktur
międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełnienia służby
(pracy) w ramach takich struktur.
2. W czasie nieobecności przewodniczącego pracami Zespołu kieruje I zastępca
przewodniczącego
albo
wskazany
przez
przewodniczącego
zastępca
przewodniczącego.
§ 5. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1) podejmuje działania na forum międzynarodowym zmierzające do ukompletowania
personelem nowotworzonych wielonarodowych formacji;
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2) współpracuje z Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE)
w przygotowaniu Umów;
3) wyda dokumenty organizacyjne i etatowe dla polskich elementów nowo tworzonych
wielonarodowych jednostek organizacyjnych stacjonujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wydzieli, stosownie do zgłoszonych potrzeb i możliwości finansowych resortu obrony
narodowej, niezbędne środki na przygotowanie infrastruktury.
§ 6. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Tomasz
SZATKOWSKI, koordynuje współpracę resortu obrony narodowej z instytucjami
międzynarodowymi oraz innymi państwami w wymiarze politycznym w zakresie:
1) tworzenia wielonarodowych formacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) przyjęcia wydzielonych oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych innych państw na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) wydzielania pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicę
Państwa.
§ 7. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Bartłomiej
GRABSKI, obejmie nadzorem realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych
z przygotowaniem obiektów budowlanych infrastruktury na potrzeby wielonarodowych
formacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 8. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych:
1) przeprowadzi rekrutację na stanowiska obsadzane przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami i wymogami obowiązującymi dla
kandydatów do służby w międzynarodowych strukturach wojskowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) spowoduje wykonanie przez podległego inwestora niezbędnych prac budowlanych
w celu przygotowania infrastruktury na potrzeby wielonarodowych formacji na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) uczestniczy w określeniu wymagań w zakresie dostosowania infrastruktury
teleinformatycznej dla potrzeb wielonarodowych formacji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego;
4) zabezpieczy pod względem logistycznym bieżące funkcjonowanie wielonarodowych
formacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego określonymi w stosownych porozumieniach;
5) w zakresie posiadanych możliwości udzieli pomocy personelowi międzynarodowemu
i ich rodzinom w zapewnieniu potrzeb bytowych według określonych przez nich
standardów.
§ 9. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego:
1) dokona oceny zastosowanych środków bezpieczeństwa fizycznego, mających
służyć do ochrony informacji niejawnych dla pomieszczeń przeznaczonych do
tymczasowej
i docelowej lokalizacji wielonarodowych formacji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z potrzebami;
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2) uczestniczy w procesie opiniowania i uzgadniania projektowych rozwiązań
związanych z przygotowaniem infrastruktury na potrzeby wielonarodowych formacji
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie pomieszczeń przeznaczonych
do przetwarzania informacji niejawnych;
3) uczestniczy w tworzeniu komórek i elementów rozpoznawczych na potrzeby
wielonarodowych formacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 10. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek i jednostek organizacyjnych
resortu obrony narodowej, o których mowa w § 2 pkt 5:
1) w terminie siedmiu dni roboczych od dnia wejścia w życie zarządzenia, prześlą do
przewodniczącego dane swoich przedstawicieli wyznaczonych do składu Zespołu,
zawierające następujące informacje: stopień wojskowy, imię i nazwisko, zajmowane
stanowisko służbowe, numer telefonu i faksu służbowego, adres służbowej poczty
elektronicznej oraz dane osób, które będą zastępowały członków Zespołu.
Wyznaczeni przedstawiciele powinni posiadać dostęp do informacji niejawnych o
klauzuli nie niższej niż TAJNE i NATO SECRET;
2) stosownie do kompetencji, udzielą niezbędnej pomocy we właściwej realizacji zadań
Zespołu.
§ 11. Za obsługę organizacyjną Zespołu odpowiada Zarząd Planowania
i Programowania Sił Zbrojnych – P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§ 12. Działalność Zespołu zostaje zakończona z chwilą podpisania przez
Ministra Obrony Narodowej sprawozdania końcowego z prac Zespołu.
§ 13. Z dniem podpisania przez Ministra Obrony Narodowej sprawozdania,
o którym mowa w § 12:
1) rozwiązuje się Zespół;
2) traci moc zarządzenie.
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
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