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DECYZJA  Nr  512/MON

MINISTRA  OBRONY  NARODOWEJ

z dnia 8 grudnia 2006 r.

zmieniająca  decyzję  w  sprawie  wdrożenia  w  resorcie  obrony  narodowej  koncepcji

realizacji  zadań  wynikających  z  obowiązków  państwa-gospodarza

oraz  państwa  wysyłającego  (HNS)

Na podstawie § 1 pkt 2 lit. b i pkt 11 lit. f 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),

w związku z zaistniałymi w resorcie obrony narodowej

zmianami organizacyjno-kompetencyjnymi, w celu za-

pewnienia warunków do dalszej sprawnej realizacji

przez Rzeczpospolitą Polską zadań wynikających z obo-

wiązków państwa-gospodarza oraz państwa wysyłają-

cego, ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 260/MON Ministra Obrony

Narodowej z dnia 25 października 2001 r. w sprawie

wdrożenia w resorcie obrony narodowej koncepcji re-

alizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-

-gospodarza oraz państwa wysyłającego (HNS)

(Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 167 oraz z 2005 r. Nr 20,

poz. 186) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powierzam w resorcie obrony narodowej orga-

nizację i koordynacje zadań, o których mowa

w pkt 1:

1) Szefowi Zarządu Planowania Logistyki — P4

— w odniesieniu do całości spraw związa-

nych z ich planowaniem i realizacją, z jedno-

czesnym pełnieniem funkcji Pełnomocnika

Ministra Obrony Narodowej do spraw HNS,

zwanego dalej „Pełnomocnikiem ds. HNS”;

2) Dyrektorowi Departamentu Strategii i Plano-

wania Obronnego — w odniesieniu do pro-

blematyki dotyczącej pozamilitarnej części

systemu obronnego państwa, określonej

przez Pełnomocnika ds. HNS.”;

2) w pkt 3:

a) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) współdziałanie z komórkami i jednostkami

organizacyjnymi resortu obrony narodo-

wej, a za pośrednictwem Departamentu

Strategii i Planowania Obronnego —

z właściwymi ministrami i wojewodami —

w sprawach dotyczących realizacji zadań

wynikających z obowiązków państwa-go-

spodarza;”;

3) w pkt 5 część wstępna przepisu otrzymuje

brzmienie:

„5. Do zakresu zadań Zarządu Planowania Logi-

styki — P4 należy:”;

4) w pkt 6 część wstępna przepisu otrzymuje

brzmienie:

„6. Dyrektor Departamentu Strategii i Planowa-

nia Obronnego:”;

5) w pkt 10 część wstępna przepisu otrzymuje

brzmienie:

„10. Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw

Zagranicznych współdziała z Pełnomocni-

kiem ds. HNS w zakresie:”;

6) w pkt 12 część wstępna przepisu otrzymuje

brzmienie:

a) „12. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Do-

wódca Garnizonu Warszawa, Dowódca Do-

wództwa Operacyjnego, Szef Inspektoratu

Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny

Żandarmerii Wojskowej:”,

b) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) określają i wydzielają, w porozumieniu

z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych,

niezbędne siły i środki do ochrony i obro-

ny podległych obiektów wojskowych oraz

rejonów i obiektów przewidzianych do

wykorzystania przez wojska sojusznicze

w ramach HNS.”.

2. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych realizuje

zadania określone w pkt 7, 12 i 15 decyzji, o której

mowa w pkt 1, od dnia 1 lipca 2007 r.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia

2007 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski




