Warszawa, dnia 12 grudnia 2017 r.
Poz. 230
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych

DECYZJA Nr 183/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania resortowego Zespołu do spraw monitorowania realizacji
zadań określonych w Strategii współpracy resortu obrony narodowej z Ukrainą,
zaakceptowanej w dniu 21 czerwca 2017 r.
Na podstawie art. 2 pkt 1 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) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz.
426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się resortowy Zespół do spraw monitorowania realizacji zadań
określonych w Strategii współpracy resortu obrony narodowej z Ukrainą,
zaakceptowanej w dniu 21 czerwca 2017 r., zwany dalej „Zespołem”.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący – osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa
Obrony Narodowej nadzorująca całokształt organizowania współpracy
międzynarodowej w resorcie obrony narodowej, której bezpośrednio
podporządkowano Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych;
2) I zastępca przewodniczącego – dyrektor Departamentu Wojskowych
Spraw Zagranicznych;
3) II zastępca przewodniczącego –
Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
4) sekretarz – przedstawiciel
Zagranicznych;

dyrektor

Departamentu

Departamentu

Polityki

Wojskowych

Spraw

5) członkowie, reprezentujący:
a) Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych – 5 osób, w tym I
Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
b) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych – 1 osoba;
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c) Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej – 1 osoba;
d) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej – 1 osoba;
e) Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej – 1 osoba;
f) Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa – 2 osoby;
g) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – 1 osoba;
h) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego – 1 osoba;
i) Departament Polityki Zbrojeniowej – 1 osoba;
j) Departament Wojskowej Służby Zdrowia – 1 osoba;
k) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych – 2 osoby;
l) Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego – 1 osoba;
m)Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – 1 osoba;
n) Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych – 1 osoba;
o) Przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej w Radzie Doradczej do
spraw Reformy Obronnej przy Ministerstwie Obrony Ukrainy – 1 osoba;
p) Żandarmerię Wojskową – 1 osoba;
q) Służbę Wywiadu Wojskowego – 1 osoba;
r) Służbę Kontrwywiadu Wojskowego – 1 osoba.
§ 3. Do zadań Zespołu należy:
1) inicjowanie i monitorowanie realizacji zadań określonych w Strategii
współpracy resortu obrony narodowej z Ukrainą, zaakceptowanej w dniu
21 czerwca 2017 r.;
2) analizowanie i opracowywanie propozycji zmian do planów współpracy
dwustronnej z Ukrainą.
§ 4. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, w miejscach i terminach wskazanych
przez przewodniczącego.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż
raz na kwartał.
§ 5. Do zadań przewodniczącego należy:
1)
2)
3)
4)

zwoływanie posiedzeń Zespołu;
kierowanie pracami Zespołu i wyznaczanie zadań dla jego członków;
określanie harmonogramu prac Zespołu;
powoływanie, w miarę potrzeb, grup roboczych ad hoc w celu realizacji
szczegółowych zadań Zespołu;
5) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdania z działalności
Zespołu, jeżeli zajdzie taka potrzeba;
6) zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zespołu osób, których
doświadczenie, umiejętności i wiedza mogą być przydatne w jego
pracach;
7) zasięganie eksperckich opinii w sprawach będących przedmiotem prac
Zespołu.
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§ 6. W
razie
nieobecności
przewodniczącego,
wskazany
zastępca
przewodniczącego pełni jego obowiązki i wykonuje zadania, o których mowa
w § 5, za wyjątkiem zadania określonego w § 5 pkt 5.
§ 7. Dyrektorzy (dowódcy, szefowie, komendant)
organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 5:

komórek

lub

jednostek

1) przekażą, w drodze pisemnej, dane swoich przedstawicieli wyznaczonych
do składu Zespołu, obejmujące imię i nazwisko, stopień wojskowy,
zajmowane stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego i adres
służbowego konta poczty elektronicznej, nie później niż w ciągu 7 dni od
dnia wejścia w życie decyzji;
2) zapewnią nieprzerwane uczestnictwo swoich przedstawicieli w pracach
Zespołu.
§ 8. Organizację oraz zabezpieczenie administracyjne i techniczne prac Zespołu
zapewnia szef sekretariatu osoby zajmującej kierownicze stanowisko
Ministerstwa Obrony Narodowej nadzorującej całokształt organizowania
współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej, której
bezpośrednio
podporządkowano
Departament
Wojskowych
Spraw
Zagranicznych.
§ 9. Z dniem zaakceptowania przez Ministra Obrony Narodowej protokołu
dotyczącego działalności Zespołu:
1) rozwiązuje się Zespół;
2) traci moc decyzja.
§ 10. Traci moc decyzja Nr 351/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31
sierpnia 2015 r. w sprawie powołania resortowego zespołu do spraw
monitorowania wykonywania zadań określonych w Strategii współpracy
resortu obrony narodowej z Ukrainą (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 253).
§ 11. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
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