
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 146 IMON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

zmlenlajaca decyzjQ w sprawie wprowadzenia zasad wsp6lpracy resortu obrony
narodowej z organizacjami pozarzadowymi i innymi partnerami spotecznymi

Na podstawie § 1 pkt 14 lit. c oraz § 3 rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 9 lipca
1996 r. w sprawie szczeg6towego zakresu dzialania Ministra Obrony Narodowej
(Oz. U. Nr 94, poz. 426) ustala sie, eo nastepuie:

1. W Zasadach wsp6tpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarzadowymi
i innymi partnerami spotecznymi, stanowiacych zalacznik do decyzji Nr 187/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsp6tpracy
resortu obrony narodowej z organizacjami pozarzadowyrni i innymi partnerami
spotecznymi (Oz. Urz. MON Nr 12, poz. 131), wprowadza sie nastepuiace zmiany:

1) w §2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) organizacja pozarzadowa - w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536) oznacza w szczeqolnosci: stowarzyszenie, zwiazek
stowarzyszen, stowarzyszenie kultury fizycznej, fundacie, orqanizaqe
pracodawc6w, zwiazek i sarnorzad zawodowy, uczniowski lub uczelniany
klub sportowy, a takze inne niebedace jednostkami sektora finans6w
publicznych i niedzialejace w celu osiaqniecia zysku osoby prawne lub
jednostki organizacyjne nie maiace osobowosci prawnej, kt6rym odrebna
ustawa przyznaje zdolnosc prawna, z wylaczeniem partii politycznych,
fundacji partii politycznych i komitet6w wyborczych;",

b) po pkt 6 dodaje sie pkt 6a w brzmieniu:

,,6a.Oow6dca rodzaju Sit Zbrojnych - Dowodce Wojsk Ladowych, Dowodce
Sit Powietrznych Dowodce Marynarki Wojennej oraz Dowodce Wojsk
Specjalnych;" ,

c) pkt 9 i 10 otrzymuja brzmienie:

,,9) resort - resort obrony narodowej, z wytaczeniem jednostek
organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra;



10) kierownik jednostki organizacyjnej - dowodce, szefa, komendanta lub
dyrektora jednostki organizacyjnej podlegJej Ministrowi oraz dowodce
jednostki wojskowej, 0 kt6rej mowa w przepisach ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. 0 powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U.
z 2004 r. Nr241, poz. 2416, z pozn. zm.").":

2) w § 3 w pkt 3 kropke zastepuje sie srednikiem i dodaje sie pkt 4 w brzmieniu:

,,4) promowaniem nowego modelu sluzby zolnierzy rezerwy w Narodowych SiJach

Rezerwowych. ":

3) w § 7:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) monitoruje i nadzoruje wspolprace resortu z partnerami spolecznyrni.",

b) uchyla sie pkt 3;

4) po § 7 dodaje si~ § 7a w brzmieniu:

,,§ 7a. Oyrektor OWiPO opracowuje i przedkfada do akceptacji Sekretarza Stanu
roczna informacie 0 wsp6fpracy resortu z partnerami spolecznymi, zawieraiaca miedzy
innymi analize jakosciowa i ilosciowa, wyniki przeglqdu realizacji porozurnieri
o wsp6fpracy rniedzy Ministrem i partnerami spolecznyrni oraz ocene zqodnoscl tych
porozumien z aktualnie obowiazuiacymi przepisami prawa.";

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

,,§ 9. Przedmiotem porozurnien nie moze bye, regulowane odrebnymi przepisami
i umowami, zlecanie zadan publicznych oraz nieodplatne przekazywanie mienia
ruchomego Skarbu Panstwa bedaceqo w uzytkowaniu jednostek organizacyjnych
podlegJych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.";

6) w § 10 ust. 2 i ust. 3 otrzyrnuia brzmienie:

"2. Wnioski 0 podpisanie porozumienia z dowodca jednostki wojskowej rozpatruje,
odpowiednio, szef oddziatu wychowawczego, wydziatu wychowawczego lub sekcji
wychowawczej, kt6ry w razie potrzeby uzgadnia tresc porozumienia z kom6rkami
wewnetrznymi jednostki wojskowej, lub tez z Szefem Sztabu Generalnego, dow6dcami
rodzaj6w SiJ Zbrojnych, Dowodca Operacyjnym SH Zbrojnych, Dowodca Gamizonu
Warszawa, Komendantem Gf6wnym Zandarmerii Wojskowej, Szefem Inspektoratu
Wsparcia Sit Zbrojnych lub Szefem Inspektoratu Wojskowej Sluzby Zdrowia.

3. Projekt porozumienia wymaga uzasadnienia i uzgodnienia z dysponentem srodkow
budzetowych sprawujqcym obsluqe finansowa jednostki wojskowej.";

I) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180,
poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 iNr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 iNr 176, poz. 1242, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107,
poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182,poz. 1228,Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601.
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7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

..§ 11. 1. Dow6dca jednostki wojskowej zamieszcza tresc podpisanego porozumienia
we wlasciwyrn serwisie internetowym oraz sktada droqa sluzbowa meldunek pisemny
o podpisaniu porozumienia, odpowiednio do: Szefa Sztabu Generalnego, Dow6dcy
Garnizonu Warszawa lub Komendanta Gt6wnego Zandarmerii Wojskowej, a takze
bezposrednio do Dyrektora DWiPO - niezwtocznie po zawarciu porozumienia.";

8) w § 12 uchyla sie pkt 2;

9) w § 15:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) nie jest wykonawcq odplatne] umowy na rzecz resortu, z wylaczeniern
um6w wykonania zadan publicznych zleconych w trybie przepis6w
szczeg6lnych, ani nie dziata na rzecz takiego wykonawcy w odniesieniu do
zawieranych i realizowanych przez niego i na jego rzecz um6w z resortem;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Jezeli w czasie trwania porozumienia wystapia okolicznosci
zaprzeczajace oswiadczeniu, 0 kt6rym mowa w ust. 1, partner spoleczny jest
zobowiazany do niezwtocznego powiadom ienia 0 tym fakcie Ministra lub
dowodce jednostki wojskowej, z kt6rym porozumienie zostalo zawarte.";

10) § 20 otrzymuje brzmienie:

,,§ 20. Dow6dca jednostki wojskowej uwzqlednia przedsiewziecia partner6w
spolecznych i potrzeby zwiazane z ich realizacja w planie zasadniczych przedsiewziec
oraz w przewidywanych limitach sprzetu i uzbrojenia wojskowego na rok nastepny.":

11) uchyla sie §21;

12) § 22 otrzymuje brzmienie:

,,§ 22. Plan wsp6tpracy z organizacjami pozarzadowymi i innymi partnerami
spotecznymi na rok nastepny jest opracowywany na podstawie wniosk6w partner6w
spotecznych oraz inicjatyw wtasnych, w nastepuiacych terminach:

1) do dnia 10 wrzesnia - partnerzy spoleczni zgtaszajq wnioski do planu wsp6tpracy
do dow6dcy jednostki wojskowej, od kt6rej oczekuja wsparcia merytorycznego lub
logistycznego; w razie zgtoszenia do planu wsp6tpracy uroczystoscl, w kt6rej
przewidziany jest udziat wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca zatacza
zqode dow6dcy garnizonu wlasciweqo dla miejsca przeprowadzenia uroczystosci;

2) do dnia 30 wrzesnia - dow6dca jednostki wojskowej przesyta droqa sluzbowa plan
wsp6tpracy jednostki, odpowiednio do: wlasciweqo dow6dcy rodzaju Sit Zbrojnych,
Dow6dcy Operacyjnego Sit Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych,
Dow6dcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Gt6wnego Zandarmerii Wojskowej,
lub Szefa Inspektoratu Wojskowej Sluzby Zdrowia, w celu uzgodnienia;

3) do dnia 31 pazdziernika - dow6dcy rodzaj6w Sit Zbrojnych, Dow6dca Operacyjny
Sit Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych, Dow6dca Garnizonu
Warszawa, Komendant Gt6wny Zandarmerii Wojskowej oraz Szef Inspektoratu
Wojskowej Sluzby Zdrowia przesylaja uzgodnione plany wspolpracy do akceptacji
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Liczba Liczba przedsiewzlec zrealizowanych,

przedslewzlec w tvm:
Wnioskodawcy

uj~tych w planie uj~tych w planie
wspotpracy wspotpracy pozaplanowych

ORGANIZACJE POZARZAtDOWE RAZEM,
wtym*:

Stowarzyszenia, zwiazki stowarzyszen (np.
zwiqzki sportowe, stowarzyszenia kultury
fizvcznej) fundacie
Zaklady doskonalenia zawodowego

Zwiqzki zawodowe, organizacje pracodawcow,
izby gospodarcze, izby rzemieslnicze
Koscielne osoby prawne, organizacje koscielne i
inne koscielne jednostki organizacyjne*
Stowarzyszenia jednostek sarnorzadu
terytorialnego*
Kluby sportowe, spotki akcyjne i spotki z
ograniczonq odpowiedziamoscia dzialajace na
oodstawie ustawy 0 sporcie*

INNI PARTNERlY SPOt.ECZNI RAZEM,
wtym:

Wladze samorzqdowe

Szkoty

Uczelnie

Jednostki organizacyjne pomocy spoleczne]
(m. in. plac6wki opiekunczo-wychowawcze,
osrodki adopcvino-ooiekuncze)
Placowki muzealne

Pozostali partnerzy spoleczni, np. ochotnicze
hufce pracy (prosze podac ich nazwy i
odpowiadajace im liczby orzedsiewztec)

PARTNERZY SPOt.ECZNI OGOt.EM:

* Uwzgl~dniamy tutaj takze podmioty zrownane z organizacjami pozarzqdowymi (oznaczone gwiazdkq) w
rozumieniu ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (art. 3 ust. 3). Podmioty te nie dzialajq w
celu osiagniecia zysku, przeznaczaja calosc dochodu na realizaeje celow statutowych oraz nie przeznaczaia
zysku do podzialu rniedzy swoich czlonkow, udzialowcow, akcjonariuszy i pracownikow.

2. Decyzja wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.

Z upowaznienia
Ministra Obrony Narodowej

(-)
Sekretarz Stanu

ds. Spolecznych i Profesjonalizacji

Czeslaw PIATAS

5


