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DECYZJA  Nr  108/MON

MINISTRA  OBRONY  NARODOWEJ

z dnia 6 marca 2008 r.

w  sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

1 batalionu składowania w Olsztynie

Poz. 50, 51

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Mi-

nistrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowe-

go zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.

U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1

zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych

i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznaw-

czych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.

Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasię-

gnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw  Symbo-

liki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną

dalej „odznaką”, 1 batalionu składowania w Olsztynie.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik  Nr 1 do

decyzji;*

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik

Nr 2 do decyzji.*

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący za-

łącznik Nr 3 do decyzji.*

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zarząd Planowania Operacyjnego — P3

51

DECYZJA  Nr  109/MON

MINISTRA  OBRONY  NARODOWEJ

z dnia 6 marca 2008 r.

w sprawie podziału kompetencji w zakresie przygotowania, kierowania

i wycofywania polskich jednostek wojskowych/polskich kontyngentów wojskowych,

a także kierowania żołnierzy zawodowych do pełnienia służby poza granicami państwa

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. c i 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), ustala się

co następuje:

1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Na-

rodowej do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji:

1) koordynuje realizację zadań w zakresie psy-

choprofilaktycznego przygotowania żołnierzy

do wykonania zadań oraz działalności społecz-

no-wychowawczej podczas funkcjonowania

polskich jednostek wojskowych/polskich kon-

tyngentów wojskowych zwanych dalej „PJW/

PKW”;

2) współuczestniczy w przygotowaniu żołnierzy

i pracowników wojska w zakresie znajomości

zasad międzynarodowego prawa konfliktów

zbrojnych oraz prowadzenia działalności kultural-

no-oświatowej w PJW/PKW;

3) udziela merytorycznej pomocy PJW/PKW w za-

kresie działalności oświatowo-wychowawczej

i promocyjnej;

4) określa w porozumieniu z Szefem Sztabu Gene-

ralnego Wojska Polskiego normy należności dla

PJW/PKW w zakresie sprzętu, materiałów i wy-

posażenia kulturalno-oświatowego, stosownie do

potrzeb wynikających z ich zadań i przeznaczenia

operacyjnego oraz kieruje do realizacji przez wła-

ściwego dysponenta środków budżetowych;

* Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.
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