Warszawa, dnia 5 października 2016 r.
Poz. 165
Dyrektor Generalny

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Obrony Narodowej
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony
Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym
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) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Ministra zastępuje Sekretarz Stanu w zakresie przez niego ustalonym lub wyznaczony
podsekretarz stanu, jeżeli Sekretarz Stanu nie został powołany.”,
b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu, obowiązki Ministra
pełni wyznaczony podsekretarz stanu na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia
udzielonego przez Ministra.”;
2) w §10 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa – „DEKiD”;”;
3) w §12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Do zadań komórek organizacyjnych, w ramach odpowiedzialności za określony obszar
funkcjonowania resortu, w tym za wykonywanie czynności nadzoru wobec jednostek
nadzorowanych przez Ministra, należy obsługa merytoryczna zadań dysponenta części
budżetowej, o której mowa w przepisach w sprawie planowania i wykonywania budżetu
resortu, w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji budżetowych;
2) monitorowanie oraz windykacja należności budżetowych z tytułu realizowanych zadań,
w tym wynikających z prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji.”;

4) w § 20:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej odpowiada za zabezpieczenie
bieżącej działalności Ministra, zapewnienie Ministrowi informacji na temat bieżącej
działalności Sił Zbrojnych oraz aktualnej sytuacji bezpieczeństwa państwa, a także
zarządzanie procesem komunikacji społecznej w zakresie promocji, kontaktów
z mediami, komunikacji wewnętrznej resortu z wyłączeniem informowania o nastrojach
w środowisku wojskowym i badań społecznych, oraz zapewnienie systemu
funkcjonowania komunikacji strategicznej w resorcie.
2. Celem działalności Centrum jest zapewnienie Ministrowi warunków do kierowania
resortem, dostarczanie kierownictwu informacji o społecznym odbiorze prowadzonych
działań oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i świadomości
obronnej społeczeństwa.”,
b) w ust. 3 dodaje się pkt 4-14 w brzmieniu:
„4) monitorowanie środowiska informacyjnego;
5) definiowanie wyzwań komunikacji strategicznej oraz wspieranie działalności
Koordynatora Systemu ds. Komunikacji Strategicznej resortu;
6) w obszarze promocji i kontaktów z mediami:
a) projektowanie rozwiązań systemowych,
b) definiowanie celów strategicznych,
c) projektowanie i realizowanie kampanii, programów i działań oraz ich ewaluacja;
7) organizacja służby komunikacji społecznej w resorcie w zakresie promocji
i kontaktów z mediami;
8) zarządzanie systemem komunikacji wewnętrznej resortu z wyłączeniem
informowania o nastrojach w środowisku wojskowym oraz badań społecznych;
9) zarządzanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa oraz prowadzenie
spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej i udostępnianiem
informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, a także
realizacja zadań wynikających z inicjatywy „Obywatel”;
10) organizacja szkoleń z obszaru komunikacji strategicznej oraz komunikacji społecznej
w zakresie promocji i kontaktów z mediami;
11) wspieranie działań rzecznika prasowego Ministra Obrony Narodowej w organizacji
kontaktów kierownictwa resortu z mediami;
12) koordynowanie procesu planowania i realizacji zadań z zakresu promocji;
13) sprawowanie nadzoru wobec bezpośrednio podporządkowanych jednostek
organizacyjnych;
14) wspieranie działalności Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw
Wojskowej Służby Kobiet.”;
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5) w § 22 w ust. 3:
a) w pkt 2:
 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) monitorowanie stanu ewidencyjnego należności, szkód w mieniu wojska oraz
zakresu udzielanych ulg,”,
 dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) opiniowanie spraw oraz wypracowywanie propozycji rozstrzygnięć i projektów
decyzji Ministra dotyczących udzielania ulg w spłacie cywilnoprawnych
należności pieniężnych w sprawach podlegających kompetencji dysponenta części
budżetowej;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) tworzenie systemu finansowania jednostek organizacyjnych resortu, w tym:
a) modelowanie procesów finansowych,
b) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia
i wykonywania budżetu resortu oraz tworzenia, łączenia i likwidacji jednostek
budżetowych i nadawania im statutów,
c) organizacja systemu redystrybucji środków finansowych,
d) administrowanie Informatycznym System Obsługi Budżetu Państwa w resorcie,
e) opracowywanie i wdrażanie wzorcowych (jednolitych) rozwiązań w zakresie
polityki rachunkowości,
f) określanie zasad grupowania operacji gospodarczych;”;
6) w § 23 w ust. 3:
a) w pkt 2 w lit. c uchyla się tiret drugie,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wykonywanie czynności nadzoru wobec jednostek organizacyjnych nadzorowanych
w imieniu Ministra przez Podsekretarza Stanu:
- Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
- Agencji Mienia Wojskowego, z zastrzeżeniem § 30 ust. 3 pkt 3 lit. c oraz § 32 ust. 3
pkt 5;",
c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) nieodpłatne przekazywanie na własność mienia ruchomego Skarbu Państwa,
w zakresie i na zasadach określonych w art. 91 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.
o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202).”;
7) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
1. Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa odpowiada za koordynację w resorcie
realizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej obejmujących edukację, kulturę
i dziedzictwo odnoszące się do historii narodu i państwa, tradycji narodowych i orężnych,
prowadzi współpracę ze społeczeństwem.
2. Celem Departamentu jest stworzenie warunków do kształtowania i upowszechniania
pożądanych postaw i zachowań żołnierskich, personelu cywilnego oraz otoczenia Sił
Zbrojnych.
3. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:
1) w obszarze kultury, tradycji narodowych i orężnych, edukacji obywatelskiej oraz
współpracy ze społeczeństwem:
a) definiowanie celów strategicznych,
b) projektowanie rozwiązań systemowych,
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c) projektowanie i realizowanie kampanii, programów i działań oraz ich ewaluacja;
2) w ramach systemu komunikacji wewnętrznej w resorcie zarządzanie procesem
informowania o nastrojach w środowisku wojskowym oraz prowadzenie spraw
w zakresie badań społecznych w resorcie, w tym procedowanie udzielania
upoważnień do ich prowadzenia;
3) prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w zakresie:
a) spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych Ministra
na finansowanie zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 239 i 395), w tym weryfikacja celowości, cykliczna ewaluacja
przydatności i korzyści wynikających z realizacji zadania publicznego oraz
realizacja zadań na rzecz udzielania ulg w spłacie należności wynikających
z rozliczenia tych dotacji,
b) uzgadniania zakresu działalności stowarzyszeń prowadzących działalność
bezpośrednio związaną z obronnością państwa, zgodnie z ustawą z dnia
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393
i 1923),
c) koordynowania procesu planowania i realizacji współpracy ze społeczeństwem,
a także procedowanie zawierania porozumień o współpracy z Ministrem,
d) obejmowania patronatów honorowych oraz uczestnictwa Ministra w komitetach
honorowych;
4) zarządzanie działalnością edukacyjno-szkoleniową skierowaną do partnerów
społecznych oraz komórek i jednostek organizacyjnych resortu w zakresie
wynikającym z zakresu działania Departamentu;
5) realizacja przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem oraz kultywowaniem
tradycji narodowych i orężnych, w szczególności dotyczących: ceremoniału
wojskowego, edukacji obywatelskiej, dziedziczenia tradycji przez jednostki
wojskowe, nadawania nazw wyróżniających i imion patronów, ustanawiania świąt
wojskowych, nadawania sztandarów wojskowych oraz symboliki wojskowej;
6) koordynacja i współorganizacja uroczystości z udziałem wojskowej asysty
honorowej;
7) wykonywanie czynności:
a) w imieniu Ministra, przewidzianych w odrębnych przepisach, wobec jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, które
zostały bezpośrednio podporządkowane Dyrektorowi Departamentu,
b) nadzoru wobec fundacji, dla których Minister jest „ministrem właściwym” ze
względu na cele statutowe oraz zakres jego działania,
c) nadzoru wobec Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej nadzorowanego
w imieniu Ministra przez Podsekretarza Stanu;
8) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością klubów jednostek
wojskowych, orkiestr wojskowych oraz sal tradycji;
9) realizacja zadań na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony dóbr
kulturalnych w resorcie;
10) wspieranie działalności Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie;
11) obsługa funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w resorcie.”;
8) w § 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego odpowiada za zarządzanie działalnością
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naukowo-badawczą w resorcie, wykonywanie czynności nadzoru nad działalnością uczelni
wojskowych, realizację zadań na rzecz procesu przygotowania i doskonalenia zawodowego
kadr oficerskich na potrzeby Sił Zbrojnych.”,
b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wykonywanie czynności nadzoru nad działalnością uczelni wojskowych, w tym:
a) opracowywanie propozycji kierunków rozwoju wyższego szkolnictwa
wojskowego,
b) nadzór nad zgodnością działania uczelni wojskowych z przepisami prawa
i statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych,
c) opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących działalność wyższego
szkolnictwa wojskowego,
d) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczelniom wojskowym dotacji,
a także ich wyposażaniem w sprzęt i środki materiałowe niezbędne do szkolenia
żołnierzy,
e) ocena wykonywania obowiązków przez rektorów uczelni wojskowych;”;
9) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Celem Departamentu jest zapewnienie prawnej ochrony interesów Ministra.”;
10) w § 32 w ust. 3:
a) w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) projektowanie rozwiązań systemowych dotyczących uprawnień żołnierzy
zawodowych do zakwaterowania;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonywanie czynności nadzoru wobec Agencji Mienia Wojskowego nadzorowanej
w imieniu Ministra przez Podsekretarza Stanu w zakresie:
a) realizacji zadań zleconych Agencji Mienia Wojskowego przez Ministra w zakresie
zakwaterowania żołnierzy zawodowych, finansowanych ze środków dotacji
budżetowej,
b) nadzoru finansowego;”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
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