Warszawa, dnia 24 grudnia 2021 r.
Poz. 267

DECYZJA Nr 184/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2021 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej
do spraw przestrzeni kosmicznej
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony
Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz.196), § 2 pkt 4 i 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) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego 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 późn. zm.1)) ustala się,
co następuje:
§ 1. W decyzji Nr 66/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej
(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 82) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2
a) pkt 8-10 otrzymują brzmienie:
„8) przegląd, analiza i wyselekcjonowanie zidentyfikowanych potrzeb operacyjnych
dla zdolności operacyjnych, zdefiniowanych wymagań sprzętowych oraz potrzeb

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 165, z 2017 r.
poz. 103, 185 i 220, z 2018 r. poz. 6, 38, 143 i 202, z 2019 r. poz. 106 i 201, z 2020 r. poz. 68, 117 i 178 oraz
z 2021 r. poz. 142 i 214.
1)

bieżących dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej w zakresie
zdolności do rozpoznania, dowodzenia i wsparcia procesów zdolności do rażenia;
9) w porozumieniu z Szefem Agencji Uzbrojenia, szefami właściwych komórek
organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego, którym
powierzono odpowiedzialność za zarządzanie systemami funkcjonalnymi,
zwanymi dalej „zarządzającymi systemami funkcjonalnymi”, oraz jednostkami
organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanymi odpowiedzialnymi za określanie zasad wykorzystania bojowego
sprzętu wojskowego i określanie wymagań eksploatacyjno-technicznych dla
sprzętu wprowadzanego do Sił Zbrojnych, zwanych dalej „odpowiedzialnymi za
wymagania eksploatacyjne”, przeprowadzenie analizy i zidentyfikowanie zakresu
potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykorzystania
przestrzeni kosmicznej, dla których niezbędne jest wykonanie procesu
Identyfikacji Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych oraz definiowanie wymagań
sprzętowych;
10) inicjowanie, odpowiednio poprzez zarządzających systemami funkcjonalnymi
lub Szefa Agencji Uzbrojenia, procesów Identyfikacji Potrzeb dla Zdolności
Operacyjnych

oraz

definiowania

wymagań

sprzętowych

w

obszarze

wykorzystania satelitarnych zdolności operacyjnych w ramach cyklu i poza
cyklem planistycznym;”,
b) w pkt 15 wyrazy „OSF oraz GSpW” zastępuje się wyrazami „zarządzającymi
systemami funkcjonalnymi oraz odpowiedzialnymi za wymagania eksploatacyjne”;
2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. 1. Pełnomocnik odpowiada za skoordynowany i kompleksowy rozwój Systemu
Operacyjnego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej jako kluczowego elementu
wsparcia operacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rozpoznania
powierzchni Ziemi i przestrzeni kosmicznej, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej oraz
rażenia. System wykorzystania przestrzeni kosmicznej obejmuje zdolności operacyjne
rozwijane w wielu systemach funkcjonalnych.
2. Określanie kierunków rozwoju zdolności operacyjnych kluczowych dla Systemu
Operacyjnego

Wykorzystania

Przestrzeni

Kosmicznej

Pełnomocnik

uzgadnia

z zarządzającymi systemami funkcjonalnymi oraz współpracuje w tym zakresie
z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych i Narodowym Centrum Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni – Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w celu

uwzględnienia wniosków i doświadczeń wynikających z realizacji zadań pozostających w
ich kompetencji.”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Pełnomocnik w ramach realizacji zadań, o których mowa w § 2, ma prawo podejmować
współpracę

z

komórkami

organizacyjnymi

Ministerstwa

Obrony

Narodowej

i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowanymi, w tym w szczególności z zarządzającymi systemami
funkcjonalnymi oraz odpowiedzialnymi za wymagania eksploatacyjne, a także Agencją
Uzbrojenia.”;
4) w § 4 w pkt 1:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) decyzji Nr 116/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r.
w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz.
188),”,
b) uchyla się lit. b i c;
5) w § 6 wyrazy „Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego” zastępuje się wyrazami
„Departament Innowacji”.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

