Warszawa, dnia 31 maja 2017 r.
Poz. 104

Departament Kadr

DECYZJA Nr 106/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 maja 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przygotowania i organizacji promocji
żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski
Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r.
poz. 2138) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r.
poz. 933) ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji Nr 284/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie przygotowania i organizacji promocji żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień
oficerski (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 158) w § 11 wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pana Michała Dworczyka,
za spowodowanie przez podległe instytucje:
a) zarchiwizowania filmowego i fotograficznego przebiegu uroczystości
wręczenia patentów oficerskich i promocji oficerskiej,
b) przygotowania pamiątkowej zbiorczej fotografii żołnierzy rezerwy objętych
promocją oficerską i zaproszonych gości z uroczystości wręczenia patentów
oficerskich,
c) zabezpieczenia wiązanki (wieńca) z kwiatami dla delegacji promowanych
oficerów, składanej przed Grobem Nieznanego Żołnierza,

d) przygotowania, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, listy zaproszonych
osób

i

zaproszeń

dla

gości

honorowych

na

promocję

oficerską

(z uwzględnieniem propozycji osób zajmujących kierownicze stanowiska
Ministerstwa Obrony Narodowej i Dyrektora Departamentu Kadr) i ich
doręczenia, po uzgodnieniu z Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Obrony
Narodowej;”;
2) w pkt 3 uchyla się lit. a-d;
3) w pkt 6 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) zorganizowanie i wystawienie dla rodzin promowanych żołnierzy punktu
wydawania gorących lub zimnych napojów w zależności od warunków
atmosferycznych;”.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

