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§ 6. Centrum używa pieczęci urzędowej z go-
dłem i nazwą „Resortowe Centrum Zarządzania 
Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi”.

Rozdział 2 

Zadania Centrum

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Centrum jest 
sprawowanie merytorycznego nadzoru nad właści-
wym funkcjonowaniem wojskowego systemu tele-
komunikacyjnego z uwzględnieniem procesu opty-
malizacji kosztów utrzymania i jakości dostarczanych 
usług; sprawowanie funkcji centralnego organu wyko-
nawczego organizatora systemu teleinformatycznego 
w zakresie zarządzania systemami transmisyjnymi, 
komutacyjnymi i usługami teleinformatycznymi, mo-
nitorowania systemów teleinformatycznych, a także 
realizacja inwestycji i remontów w zakresie budowy 
infrastruktury informatyki i telekomunikacji.

2. Szczegółowe zadania Centrum określa 
„Szczegółowy Zakres Działania Resortowego Cen-
trum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinforma-
tycznymi” nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział 3 

Organy Centrum i ich kompetencje

§ 8. Działalnością Centrum kieruje i reprezentu-
je je na zewnątrz Komendant, który:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funk-
cjonowania Centrum oraz realizacji jego zadań 
i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy 
pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgod-
nie z zakresem ich obowiązków;

3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finan-
sowej.

§ 9. 1 Komendant kieruje Centrum przy pomocy:
1) zastępcy;
2) głównego księgowego — szefa pionu;
3) szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.

2. Strukturę organizacyjną Centrum określa etat.

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, 
o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kom-
petencyjne, opracowane i nadane według odrębnych 
przepisów.
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DECYZJA Nr 129/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. batalionu czołgów  
21. Brygady Strzelców Podhalańskich

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej 
(Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 4 lit. a roz-
porządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków 
używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/
MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania trady-
cji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po 
zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw 
Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną 
dalej „oznaką”, 1. batalionu czołgów 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich. 

2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący za-
łącznik do decyzji.

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 
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Załącznik do decyzji Nr 129/MON 
Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 18 kwietnia 2011 r. (poz. 105)

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BATALIONU CZOŁGÓW  
21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH




