Warszawa, dnia 21 maja 2019 r.
Poz. 107

DECYZJA Nr 83/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 maja 2019 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 2019 r. poz. 196) 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 oraz z 2017 r. poz. 104)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w pkt 2 po wyrazach „z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił
Zbrojnych” dodaje się przecinek i wyrazy „Dowódcą Wojsk Obrony
Terytorialnej”;
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Liczbę żołnierzy mianowanych na stopień podporucznika
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która może zostać
objęta jednorazowo promocją oficerską, ustala się, stosownie do aktualnych
możliwości w zakresie ich zakwaterowania, podczas gry decyzyjnej, o której
mowa w § 11 pkt 11 lit. c.”;
3) w § 11:
a) w pkt 1:
– uchyla się lit. a,
– uchyla się lit. c i d,
b) pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, któremu
podlega Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa oraz
Departament Wojskowej Służby Zdrowia, za spowodowanie przez

podległe instytucje:
a) zabezpieczenia wiązanki (wieńca) z kwiatami dla delegacji
promowanych oficerów, składanej przed Grobem Nieznanego
Żołnierza,
b) koordynowania przez Dyrektora Departamentu Wojskowej
Służby Zdrowia wydzielonych przez Dowódcę Garnizonu
Warszawa sił i środków do zabezpieczenia medycznego
uroczystości promocji oficerskiej,
c) zapewnienia przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby
Zdrowia
nadzoru
sanitarnohigienicznego
i
osłony
przeciwepidemicznej uczestnikom przedsięwzięcia;”,
c) w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) dokonanie aktu promocji żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień
oficerski lub wyznaczenie do tej czynności swojego przedstawiciela
będącego żołnierzem zawodowym posiadającym stopień wojskowy
co najmniej generała brygady (kontradmirała), a także
wyznaczenie, na wniosek Dyrektora Departamentu Kadr, innych
żołnierzy zawodowych posiadających taki stopień wojskowy do
dokonania tego aktu;”,
d) uchyla się pkt 3,
e) w pkt 4:
– w lit. e wyrazy „6 tygodni” zastępuje się wyrazami „3 tygodnie”,
– uchyla się lit. h,
f)

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej za przygotowanie
i wystawienie, w porozumieniu z Dowódcą Garnizonu Warszawa,
pododdziału honorowego Wojsk Obrony Terytorialnej;”,

g) uchyla się pkt 5,
h) w pkt 6:
– po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:
„aa) złożenie meldunku oraz przywitanie zaproszonych gości
podczas uroczystości promocji oficerskiej w przypadku braku
odrębnych ustaleń w tej sprawie,”,
– lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) opracowanie „Scenariusza uroczystości promocji na pierwszy
stopień oficerski żołnierzy rezerwy” w uzgodnieniu z Szefem
Sztabu
Generalnego
Wojska
Polskiego,
Dyrektorem
Departamentu Kadr oraz Dyrektorem Centrum Operacyjnego
Ministra Obrony Narodowej – w terminie nie później niż 10 dni
przed datą uroczystości promocji oficerskiej – uwzględniającego
warianty z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
bez jego udziału,”,
– w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. h w brzmieniu:

„h) zabezpieczenie zakwaterowania oraz wyżywienia żołnierzy
z pododdziału honorowego Wojsk Obrony Terytorialnej;”,
i)

w pkt 7 w lit. c po wyrazach „przygotowanie i wystawienie” dodaje się
wyrazy „w razie takich ustaleń”,

j)

po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych za zapewnienie
realizacji czynności, o których mowa w pkt 4 lit. b, f i g;”,

k) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej za:
a) ustalanie obecności podczas uroczystości Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Biura Bezpieczeństwa
Narodowego, osób zajmujących kierownicze stanowiska
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innych osób spoza resortu
obrony narodowej, w tym osoby reprezentującej Ministra
Obrony Narodowej w czasie uroczystości promocji oficerskiej
w przypadku jego nieobecności,
b) przekazanie dla Departamentu Kadr ryngrafu z logo
Ministerstwa Obrony Narodowej dla potrzeb wyróżnienia
podczas promocji oficerskiej szczególnie wyróżniającego się
w czasie ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy,
c) przekazanie materiałów promocyjnych dla Departamentu Kadr
na potrzeby wręczenia ich żołnierzom rezerwy w czasie
uroczystości wręczania patentów oficerskich oraz dla Szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie na potrzeby
wystawienia
stoiska
promocyjnego
podczas
promocji
oficerskiej,
d) zapewnienie przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej:
– zarchiwizowania filmowego i fotograficznego przebiegu
uroczystości wręczenia patentów oficerskich i promocji
oficerskiej oraz przygotowania informacji po uroczystości na
stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej,
– przygotowania pamiątkowej zbiorczej fotografii żołnierzy
rezerwy objętych promocją oficerską i zaproszonych gości
z uroczystości wręczenia patentów oficerskich i przekazania
zdjęć do Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu,
– przygotowania druków zaproszeń dla gości honorowych na
promocję oficerską i ich przekazania do Departamentu
Kadr;”,
l)

w pkt 11:
– w lit. f wyrazy „na 8 tygodni” zastępuje się wyrazami „na 6 tygodni”,
– lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) przygotowanie, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, list
zaproszonych osób na uroczystości wręczenia patentów
oficerskich oraz promocji oficerskiej, zaproszeń na uroczystość

wręczenia patentów oficerskich oraz doręczenie zaproszeń na te
uroczystości,”;
4) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. 1. Promocją oficerską, o której mowa w § 1, w uzasadnionych
przypadkach mogą być objęci również, za zgodą Dyrektora Departamentu
Kadr, żołnierze zawodowi, żołnierze będący kandydatami na żołnierzy
zawodowych lub żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową.
2. Żołnierzy, o których mowa w ust. 1, na potrzeby przygotowania ich do
promocji oficerskiej obejmuje się szkoleniem, o którym mowa w § 5.”.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

