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135
ZARZĄDZENIE Nr 27/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń
o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych
Na podstawie art. 58 ust. 7 ustawy z dnia
11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 i Nr 107,
poz. 679) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 2/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych
(Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zarządzenie określa szczegółowe warunki
i tryb składania przez żołnierzy zawodowych określonych, w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwaną
dalej „ustawą”, oświadczeń o stanie majątkowym.”;
2) w § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Oświadczenie o stanie majątkowym,
zwane dalej „oświadczeniem”, przesyła się Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, poprzez
kancelarię jednostki wojskowej, w której żołnierz
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pełni zawodową służbę wojskową albo bezpośrednio
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.”;

Poz. 135

zawodowych zobowiązanych do złożenia oświadczenia za podległe jednostki wojskowe, zwane dalej
„zbiorczymi wykazami”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Dowódcy jednostek wojskowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, w których
żołnierze zawodowi zajmują stanowisko służbowe,
lub do których zostali skierowani w ramach pełnienia
zawodowej służby wojskowej w rezerwie kadrowej
lub dyspozycji — z zastrzeżeniem ust. 6 — co roku,
w terminie do dnia 31 stycznia:
1) sporządzają w formie elektronicznej wykazy żołnierzy zawodowych zobowiązanych do złożenia
oświadczenia, oddzielnie dla oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;
2) ogłaszają w rozkazie dziennym wykaz żołnierzy
zobowiązanych do złożenia oświadczenia oraz
zapoznają żołnierzy zawodowych zobowiązanych do złożenia oświadczenia z treścią rozkazu,
co żołnierz zawodowy potwierdza czytelnym
podpisem i datą;
3) przekazują wykazy, o których mowa w pkt 1, po
ich ogłoszeniu w rozkazie dziennym, drogą służbową właściwemu organowi wojskowemu określonemu w ust. 3 lub 4.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien zawierać liczbę porządkową, stopień wojskowy,
imię i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, stanowisko służbowe zajmowane przez żołnierza zawodowego zobowiązanego do złożenia oświadczenia,
nazwę lub numer jednostki wojskowej, w której ten
żołnierz pełni zawodową służbę wojskową oraz organ
właściwy do wyznaczenia żołnierza na stanowisko
służbowe.
3. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca
Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych i Szef Inspektoratu Wojskowej Służby
Zdrowia oraz dowódcy jednostek wojskowych pozostających w bezpośredniej podległości Ministra
Obrony Narodowej sporządzają co roku i przekazują
do Departamentu Kadr, w terminie do dnia 10 lutego
w formie elektronicznej, zbiorcze wykazy żołnierzy

4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
z wyłączeniem zbiorczych wykazów przekazanych
w trybie określonym w ust. 3 oraz sekretarz stanu,
podsekretarze stanu i Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, sporządzają w formie elektronicznej co roku zbiorcze wykazy za podległe jednostki wojskowe i przekazują do Departamentu Kadr,
w terminie do dnia 10 lutego.
5. Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, co
roku, w terminie do dnia 28 lutego w formie elektronicznej łączny wykaz żołnierzy zawodowych zobowiązanych do złożenia oświadczenia.
6. W przypadku żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, czynności
określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 realizuje
Dyrektor Departamentu Kadr. Przepisów ust. 1 pkt 3
nie stosuje się.
7. Do składania oświadczeń przez żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1
ustawy, stosuje się art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca
2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716).
8. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
przesyła żołnierzowi zawodowemu, który nie złożył
oświadczenia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
pisemne upomnienie wzywające go do złożenia
oświadczenia w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania upomnienia oraz poucza go o treści art. 111
pkt 6b ustawy.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Poz. 136

Departament Nauki i Szkolnictwa wojskowego

136
DECYZJA Nr 203/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów
— Minimalne Wymagania Programowe
Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i e oraz § 2 pkt 14
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się,
co następuje:
1. W wyższym szkolnictwie wojskowym
wprowadza się Standard Kształcenia Wojskowego
dla kandydatów na oficerów — Minimalne Wymagania Programowe, stanowiący załącznik do decyzji.*
2. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wojskowego jest upoważniony do dokonywania
zmian w treści Standardu Kształcenia Wojskowego
dla kandydatów na oficerów — Minimalne Wymagania Programowe, zgodnie z aktualnymi potrzebami
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Standard Kształcenia Zawodowego dla kandydatów na oficerów — Minimalne Wymagania Programowe ujęty w planie studiów i programie nauczania

uczelni wojskowej oraz programie kształcenia
w studium oficerskim, według którego rozpoczęto
kształcenie i szkolenie przed dniem wejścia w życie
niniejszej decyzji, stosuje do czasu zakończenia nauki.
4. Uczelnia wojskowa (studium oficerskie) może
dostosować dokumenty, o których mowa w pkt 3, do
standardu wprowadzonego niniejszą decyzją.
5. Traci moc decyzja Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie
wprowadzenia Standardu Kształcenia Zawodowego
dla kandydatów na oficerów — Minimalne Wymagania Programowe (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 62).
6. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

* Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.
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Poz. 137, 138

Departament Wychowania i Promocji Obronności

137
DECYZJA Nr 204/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Kędzierzynie-Koźlu
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta
Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt
wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON,
poz.197, z późn. zm.1)) — ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się doroczne Święto Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu w dniu
31 maja.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: Bogdan Klich

Departament Wychowania i Promocji Obronności

138
DECYZJA Nr 205/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta
Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt
wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON,
poz. 197, z późn. zm.1)) — ustala się, co następuje:
1. Ustanawia się doroczne Święto Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Opolu w dniu 1 lipca.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

1)

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321,
z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz.211 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50.

1)

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321,
z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz.211 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50.
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Poz. 139

Departament Spraw Socjalnych

139
DECYZJA Nr 208/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego
w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2010 r.
Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 565) ustala się, co
następuje:
1. W okresie od dnia 26 czerwca do dnia
31 sierpnia 2010 r. organizuje się wypoczynek, w formie kolonii i obozów, z pełnym pokryciem jego kosztów, dla dzieci żołnierzy zawodowych, w wieku od
8 do 18 lat, pozostających na ich utrzymaniu, zwany
dalej „wypoczynkiem”.
2. Wysokość i zasady ustalania dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego, uprawniającego do
wypoczynku, ustala się w oparciu o § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno‑bytowych dla żołnierzy zawodowych.
3. Wypoczynek organizowany jest na bazie
Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego w Solinie
oraz Wojskowych Domów Wypoczynkowych w Unieściu i Waplewie, zwanych dalej „WZW/WDW”.
4. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
Dowódca Garnizonu Warszawa, Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego
oraz Dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwani dalej „dowódcami”, wyznaczą osoby odpowiedzialne za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych
z podległych i zaopatrywanych jednostek (komórek) organizacyjnych.
5. Do zadań osób, o których mowa w pkt 4, należą w szczególności bezpośrednie kontakty z WZW/
WDW w zakresie ustalania liczby chętnych i dokonywania rezerwacji, koordynacja kierowania dzieci na

wypoczynek oraz nadzór nad prawidłowym jego
przebiegiem.
6. Terminy wypoczynku ustali Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych w uzgodnieniu z dyrektorami WZW/WDW.
7. Dowódcy, na zasadach współdziałania, spowodują zapewnienie dowozu dzieci żołnierzy zawodowych z podległych i zaopatrywanych jednostek
(komórek) organizacyjnych do siedzib dowództw rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, okręgów wojskowych (korpusów), bądź innych ustalonych
uprzednio miejsc, z których zostaną odebrane przez
WZW/WDW i do których zostaną odwiezione po zakończeniu wypoczynku.
8. Transport na kolonie i obozy z ustalonych
punktów zbiórek zapewniają WZW/WDW. Terminy
i miejsca odbioru oraz odwiezienia dzieci po zakończeniu wypoczynku, zostaną uzgodnione między
WZW/WDW, a osobami wyznaczonymi do koordynacji przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 4.
9. Koszt wypoczynku jednego dziecka, obejmujący cenę pobytu i faktyczny koszt transportu poniesiony przez WZW/WDW, nie może przekraczać 1.100 zł
— w odniesieniu do kolonii i obozów sportowo-rekreacyjnych oraz 1.500 zł — w odniesieniu do kolonii
i obozów specjalistycznych oraz z poszerzonym programem pobytu, w szczególności z jazdą konną, nauką żeglowania czy survivalem.
10. Po zakończeniu wypoczynku, WZW/WDW
wystawiają rachunki, z wyszczególnieniem ceny pobytu i faktycznego kosztu transportu, obciążające wojskową jednostkę budżetową, zaopatrującą żołnierza zawodowego, którego dziecko korzystało z wypoczynku.
11. Pełne pokrycie kosztów wypoczynku, z zachowaniem przepisów pkt 9 i 10, podlega sfinansowaniu ze środków budżetowych resortu obrony
narodowej, w ramach posiadanego planu finansowego zawartego w decyzji budżetowej na rok 2010
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Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, Nr 7,
poz. 70, Nr 8, poz. 82 i Nr 11, poz 118).

zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 9,
poz. 94)

12. Traci moc decyzja Nr 153/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy

13. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Obrony Narodowej: Bogdan Klich

Departament Administracyjny
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DECYZJA Nr 210/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 czerwca 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody
funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 13 i 14 decyzji
Nr 162/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
9 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze
służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.
MON Nr 7, poz. 81 i Nr 10, poz. 124) ustala się, co następuje:

1) w pkt 1 w ppkt 3 w lit. f średnik zastępuje się
przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

1. W decyzji Nr 322/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania
lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 196,
Nr 19, poz. 218 i Nr 23, poz. 254 oraz z 2010 r. Nr 2,
poz. 12 i 13) wprowadza się następujące zmiany:

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.

„g) radcy koordynatora;”;
2) w pkt 2 w ppkt 2 w lit. f średnik zastępuje się
przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
— Szefa Służby Zdrowia WP;”.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Departament Infrastruktury
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DECYZJA Nr 211/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego”
Na podstawie § 1 pkt 14 lit. d i § 2 pkt 4 i 14
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku
z art. 87 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1-3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
i Nr 219, poz. 1706) oraz decyzją Nr 399/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie
procesu likwidacji w resorcie obrony narodowej
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
oraz utworzenia nowych form organizacyjno‑prawnych (Dz. Urz. Nr 22, poz. 243) ustala się, co
następuje:
1. Likwiduje się zakład budżetowy „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zakładem”.
2. Rozpoczęcie procedury likwidacji Zakładu
nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej
decyzji, a jej zakończenie w dniu 31 grudnia 2010 r.
3. Dyrektor Departamentu Infrastruktury:
1) powoła likwidatora i grupę likwidacyjną Zakładu;
2) określi zakres czynności likwidatora w związku
z przeprowadzaną likwidacją;
3) zatwierdzi opracowany przez likwidatora harmonogram likwidacji Zakładu;
4) sprawuje nadzór nad przebiegiem likwidacji;
5) powiadomi o zmianach organizacyjnych właściwe organy i komórki Komitetu Infrastruktury Organizacji
Traktatu
Północnoatlantyckiego
(NATO);
6) złoży meldunek Ministrowi Obrony Narodowej
o zrealizowaniu zadań, w terminie 30 dni od dnia
zakończenia procesu likwidacji.
4. Mienie, które znajdowało się w użytkowaniu
likwidowanego Zakładu, prawa do korzystania

1)

z zabezpieczenia i ochrony oraz inne prawa, w tym
do korzystania z systemów informatycznych
i telekomunikacyjnych (np. łączności telefonicznej
CA MON), podlegają nieodpłatnemu przekazaniu
do nowo utworzonej jednostki sektora finansów
publicznych w celu dalszej realizacji Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
w Dziedzinie Bezpieczeństwa (programu NSIP) na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po
dokonaniu uzgodnień przez Sekretarza Stanu do
spraw Społecznych i Profesjonalizacji z ministrem
właściwym do spraw Skarbu Państwa.
5. Należności i zobowiązania finansowe oraz
środki finansowe znajdujące się na rachunkach
bankowych likwidowanego Zakładu przejmuje:
1) jako zakładu budżetowego — jednostka sektora
finansów publicznych, o której mowa w pkt 4;
2) jako dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia — na ewidencję księgową Departament Budżetowy, natomiast obsługę
merytoryczną sprawować będzie Departament
Infrastruktury.
6. Prawa i obowiązki Zakładu wynikające z zawartych umów podlegają przekazaniu w drodze cesji
na jednostkę sektora finansów publicznych, o której
mowa w pkt 4, z zastrzeżeniem pkt 7.
7. Sprawy roszczeniowe wszczęte przed dniem
31 grudnia 2010 r. podlegające czynnościom
zastępstwa procesowego Skarbu Państwa przez
Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust 2 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm.1))
podlegają przejęciu przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej — Dyrektora Departamentu Budżetowego. Obsługę me
rytoryczną roszczeń sprawować będzie Departament
Infrastruktury.

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 218,
poz. 1592, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 79, poz. 660 i Nr 216, poz. 1676.
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8. Pracownicy zlikwidowanego Zakładu na
podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.
zm.2)) stają się, z zastrzeżeniem pkt 9, pracownikami
jednostki sektora finansów publicznych, o której
mowa w pkt 4.
9. Z pracownikami, dla których nie przewidziano
stanowisk pracy w jednostce sektora finansów publicznych, o której mowa w pkt 4 oraz pracownicy,
którzy nie wyrażą zgody na zatrudnienie w trybie,
o którym mowa w pkt 8, likwidator dokona rozwiązania
umów o pracę zgodnie z art. 100 ust. 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
i Nr 219, poz. 1706).
10. Z dniem zakończenia likwidacji Zakładu
wygasają pełnomocnictwa udzielone pracownikom
i dyrektorowi Zakładu.
11. Niezwłocznie po rozpoczęciu likwidacji
Zakładu, likwidator podejmie wszelkie niezbędne
czynności do przeprowadzenia likwidacji Zakładu,
a w szczególności:
1) powiadomi bank obsługujący Zakład o rozpoczęciu likwidacji;
2) sporządzi bilans otwarcia likwidacji na dzień postawienia Zakładu w stan likwidacji;
3) sporządzi plan finansowy likwidacji obejmujący źródła przychodów i przewidywanych wydatków w okresie likwidacji, w tym zaspokojenia
zobowiązań Zakładu, w ramach środków istniejących w dniu rozpoczęcia likwidacji;
4) dokona inwentaryzacji mienia Zakładu;
5) dokona przeglądu (inwentaryzacji) zawartych
umów;
6) podejmie czynności w celu przekazania realizowanych umów jednostce sektora finansów publicznych, o której mowa w pkt 4;

2)

Poz. 141

7) powiadomi o planowanych zmianach organizacyjnych kontrahentów — strony umów cywilnoprawnych, urzędy oraz inne zainteresowane
instytucje i podmioty.
12. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
wyda stosowne dokumenty organizacyjne związane
z likwidacją Zakładu.
13. Dyrektor Departamentu Budżetowego zabezpieczy środki finansowe na pokrycie kosztów likwidacji Zakładu.
14. Dyrektorzy (szefowie) komórek (jednostek)
organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
(resortu obrony narodowej), stosownie do kompetencji, udzielą niezbędnej pomocy i wsparcia w celu
prawidłowego wykonania postanowień niniejszej
decyzji.
15. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Infrastruktury do zmiany terminów określonych w pkt 2
z zastrzeżeniem, że termin zakończenia likwidacji nie
może zostać przedłużony.
16. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc
decyzja Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
11 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia zakładu
budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego” (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 4,
z 2003 r. Nr 14, poz. 157, z 2004 r. Nr 9 poz. 100 oraz
z 2009 r. Nr 21, poz. 226).
17. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1998 r. 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 99,
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz. 84,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2002 r. Nr 196, poz.1666, Nr 135, poz.1146, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz.1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2004 r. Nr 99, poz.1001, Nr 120, poz.1252,
Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398 z 2006 r. Nr 104, poz.708,
Nr 133, poz. 935, Nr 104, poz. 711, Nr 217, poz.1587, Nr 221, poz.1615, z 2007 r. 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 181,
poz.1288, Nr 176, poz.1239, Nr 225, poz.1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 237, poz. 1654, Nr 223, poz. 1460
oraz z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958 i Nr 219, poz.1704.
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Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej
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DECYZJA Nr 213/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych
Na podstawie § 1 pkt 8 lit. f i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony
Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 54
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn.
zm.1)) i pkt 10 ppkt 3 lit. b decyzji Nr 22/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony

narodowej (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 20) ustala się,
co następuje:
1. W decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania
Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 ppkt 1-4 otrzymują brzmienie:
„1) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 1 przy Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej, 00—911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26, w składzie:
przewodniczący
— ppłk Dariusz MACIĄG
Z-ca Szefa WIGE
zastępca przewodniczącego — ppłk Grzegorz DRUŻYŃSKI DWIGE Bydgoszcz
sekretarz
— pan Jerzy MARZEC
Biuro WIGE Warszawa
członkowie:
— ppłk Roman GROMOWSKI
DWIGE Wrocław
— pan Ryszard BERNARD
DWIGE Kraków
— pan Kazimierz BOGUSZ
DWIGE Kraków
— pan Henryk BUKOWSKI
DWIGE Bydgoszcz
— pan Sławomir BURDKA
DWIGE Wrocław
— pan Mirosław GRUSZKOWSKI
DWIGE Bydgoszcz
— pan Marek JAMKA
DWIGE Wrocław
— pan Andrzej KORNAFEL
Biuro WIGE Warszawa
— pan Karol KOSIERKIEWICZ
DWIGE Wrocław
— pan Marek KUBISA
Biuro WIGE Warszawa
— pan Leszek LASKOWSKI
DWIGE Kraków
— pan Stefan LEWANDOWSKI
Biuro WIGE Warszawa
— pan Tomasz LEWANDOWSKI
DWIGE Bydgoszcz
— pan Jacek MĘTRAK
Biuro WIGE Warszawa
— pan Andrzej PNIEWSKI
Biuro WIGE Warszawa
— pan Krzysztof STOCKI
Biuro WIGE Warszawa
— pan Szczepan SZCZUBIAŁ
DWIGE Kraków
— pan Jerzy TETERYCZ
DWIGE Wrocław
— pan Wojciech ŻABIŃSKI
DWIGE Bydgoszcz
 omisja obejmuje swoją właściwością jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej
K
lub przez niego nadzorowane;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123
i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104.
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2) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 2 przy 3. Wrocławskiej Brygadzie Radiotechnicznej,
50—984 Wrocław, ul. Obornicka 100, w składzie:
przewodniczący
— mjr Jacek POŁEĆ
zastępca przewodniczącego — kpt. Artur BUNALSKI
sekretarz
— pan Leszek CZARNIECKI

JW 2644 Wrocław
JW 2748 Wrocław
JW 2644 Wrocław

członkowie:
— mjr Sebastian KOWALCZUK
— kpt. Wojciech KOCENIAK
— kpt. Dariusz ORŁOWSKI
— por. Maciej MAZUROWICZ
— por. Marcin PYSIEWICZ
— chor. sztab. Mirosław KWAS
— chor. Grzegorz SZPILA

JW 2644 Wrocław
JW 3533 Sandomierz
JW 3775 Chojnice
JW 2031 Lipowiec
JW 2748 Wrocław
JW 2644 Wrocław
JW 2748 Wrocław

 omisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 3. BRt i jednostki podległe Dowódcy 3. BRt oraz
K
3. RWT SP Wrocław;
3) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 3 przy 2. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego,
60—967 Poznań, ul. Kościuszki 92/98, w składzie:
przewodniczący
— mjr Mariusz KOŁODZIŃSKI
zastępca przewodniczącego — pan Tomasz KARLIŃSKI
sekretarz
— pan Mieczysław MAREK

JW 3091 Poznań
JW 3091 Poznań
JW 3091 Poznań

członkowie:
— kpt. Piotr MACULEWICZ
— kpt. Paweł MOŃKO
— kpt. Radosław ŚNIEGÓŁA

JW 3091 Poznań
JW 3091 Poznań
JW 3091 Poznań

 omisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 2. SLT Poznań i jednostki podległe, Dowództwo
K
3. SLTr Powidz i jednostki podległe, 1. RWT Poznań i 1. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych;
4) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 4 przy 1. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego, 78—301
Świdwin, ul. Połczyńska 31, w składzie:
przewodniczący
— ppłk Mariusz LIPIŃSKI
zastępca przewodniczącego — mjr Zbigniew LISS
sekretarz
— pan Janusz SADURSKI

1 SLT Świdwin
CSSP Koszalin
WOG Ustka

członkowie:
— mjr Andrzej PRZYBYCIEL
— kpt. Przemysław JAWORSKI
— kpt. Krzysztof PĄCZEK
— kpt. Jacek PIERZGALSKI

JW 3688 Warszawa
3 BROP Warszawa
3 BROP Warszawa
21 CPL Nadarzyce

 omisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 1. SLT Świdwin i jednostki podległe, Dowództwo
K
3. BROP Warszawa i jednostki podległe oraz 78. pr OP Mrzeżyno, 2. RWT SP Bydgoszcz i CSSP — Koszalin;”;
2) w pkt 1 ppkt 6-13 otrzymują brzmienie:
„6) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 6 przy 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego, 08—521
Dęblin, ul. Dywizjonu 303, w składzie:
przewodniczący
— mjr Robert BRODZIK
zastępca przewodniczącego — ppłk Dariusz BROŻEK
sekretarz
— chor. Modest MALISZKIEWICZ

WSOSP Dęblin
WSOSP Dęblin
JW 3823 Dęblin
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członkowie:
— mjr Adam BARTOSZUK
— mjr Roman TUZIAK
— mjr Wiesław WĄTUR
— mł. chor. sztab. Janusz ZARĘBA

WSOSP Dęblin
WSOSP Dęblin
4 SLSz Dęblin
CSiL Dęblin

 omisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 4. SLSz Dęblin i jednostki podległe oraz uczestników
K
kursów i szkoleń odbywających się w CSiL i SPSP Dęblin;
7) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 7 przy Akademii Marynarki Wojennej, 81—103
Gdynia, ul. Śmidowicza 69, w składzie:
przewodniczący
zastępca przewodniczącego
sekretarz

— kmdr por. Grzegorz GRZECZKA
— kmdr por. Bogdan POJAWA
— kmdr ppor. Paweł WIRKOWSKI

AMW
AMW
AMW

członkowie:
— kmdr por. Adam OLEJNIK
— kmdr Józef MAŁECKI
— kmdr por. Karol LISTEWNIK
— kmdr por. Mirosław CHMIELIŃSKI
— kmdr. por. Piotr SZYMAK

AMW
AMW
AMW
AMW
AMW

 omisja obejmuje swoją właściwością jednostki organizacyjne Akademii Marynarki Wojennej oraz jedK
nostki organizacyjne podległe Dowództwu Marynarki Wojennej;
8) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 8 przy 1. Dywizji Zmechanizowanej, 05—119
Legionowo, ul. Koszarowa, w składzie:
przewodniczący
— ppłk Artur HEJDE
zastępca przewodniczącego — mjr Piotr MICHROWSKI
sekretarz
— kpt. Andrzej CZARKOWSKI

Sztab 1 WDZ Legionowo
Sztab 1 WDZ Legionowo
Sztab 1 WDZ Legionowo

członkowie:
— mjr Waldemar CIOK
— mjr Janusz KWIETNIEWSKI
— kpt. Adam KOZŁECKI
— kpt. Grzegorz KUCHTA
— kpt. Dariusz NOWAK
— kpt. Marcin SUDAK
— st. chor. sztab. Stanisław PASTUSZKA
— mł. chor. sztab. Piotr STRZELIŃSKI

Sztab 1 WDZ Legionowo
Delegatura WDT Warszawa
Sztab 3 BZ Lublin
Sztab 1 BPanc Wesoła
Sztab 21 BSP Rzeszów
2 BSap Kazuń
15 pplot Gołdap
1 bdow Legionowo

 omisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 1. Dywizji Zmechanizowanej i jednostki organizacyjK
ne podległe Dowódcy 1. DZ oraz niżej wymienione jednostki podległe Dowódcy Wojsk Lądowych:
2. Brygada Saperów Kazuń, 2. pułk rozpoznawczy Hrubieszów, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych — Nowa Dęba;
9) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 9 przy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej,
68—101 Żagań, ul. Traugutta, w składzie:
przewodniczący
— mjr Albert PLEWA
zastępca przewodniczącego — por. Krzysztof ŁAŻEWSKI
sekretarz
— kpt. Tomasz PAWLAK

69 pplot Leszno
11 bdow Żagań
4 pplot Czerwieńsk

członkowie:
— kpt. Dominik ŁUCEK
— por. Paweł KOLASIŃSKI
— mł. chor. sztab. Arkadiusz GAŁĘZEWSKI

1 BSap Brzeg
11 brem Żagań
10 BKPanc Świętoszów
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 omisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 11. Dywizji Kawalerii Pancernej i jednostki organizaK
cyjne podległe Dowódcy 11. DKPanc oraz niżej wymienione jednostki organizacyjne podległe Dowódcy
Wojsk Lądowych: 23. Brygada Artylerii Bolesławiec, 1. Brygada Saperów Brzeg, 4. pułk przeciwlotniczy
Czerwieńsk, WSO WLąd. Wrocław, 22. batalion piechoty górskiej Kłodzko, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych — Żagań, Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej — Duszniki Zdrój;
10) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 10 przy 12. Dywizji Zmechanizowanej, 70—904
Szczecin, ul. Zalewskiego 2, w składzie:
przewodniczący
— mjr Andrzej MAJEWSKI
zastępca przewodniczącego — mjr Cezary MILEWSKI
sekretarz
— kpt. Ryszard WOŁOWIK

Sztab 12 DZ Szczecin
Sztab 12 DZ Szczecin
JW 3427 Szczecin

członkowie:
— mjr Krzysztof ZENEL
— kpt. Mariusz ŁASIEWICKI
— kpt. Marcin MICHAŁEK
— kpt. Roman ORCHOWSKI
— kpt. Wiesław WĄSOWSKI
— mł. chor. sztab. Sławomir JANEDA
— mł. chor. sztab. Mariusz MUZYKA
— mł. chor. sztab. Robert STASZCZYK

5 pinż Szczecin
JW 4403 Choszczno
Sztab 12 DZ Szczecin
8 pplot Koszalin
JW 2117 Kołobrzeg
JW 1872 Słupsk
JW 5889 Stargard Szcz.
104 bzab Słupsk

 omisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 12. Dywizji Zmechanizowanej i jednostki organizaK
cyjne podległe Dowódcy 12. DZ oraz niżej wymienione jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Wojsk
Lądowych: 5. pułk inżynieryjny Szczecin—Podjuchy, Brygada Wsparcia Dowodzenia WKP-W Stargard
Szczeciński, 8. pułk przeciwlotniczy Koszalin, 104. bzab Wałcz;
11) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 11 przy 16. Dywizji Zmechanizowanej, 82—300
Elbląg, ul. Podchorążych 1, w składzie:
przewodniczący
— mjr Grzegorz NOWAKOWSKI
zastępca przewodniczącego — kpt. Janusz PLICH
sekretarz
— kpt. Marek RUTKA

Sztab 16 DZ Elbląg
20 BZ Bartoszyce
9 BKPanc Braniewo

członkowie:
— mjr Artur BARTNIK
— kpt. Piotr SKOWRON

JW 3209 Elbląg
Sztab 1 BArt Węgorzewo

 omisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 16. Dywizji Zmechanizowanej i jednostki organizaK
cyjne podległe Dowódcy 16 DZ oraz niżej wymienione jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Wojsk
Lądowych: 1. BArt Węgorzewo, 9. pułk rozpoznawczy Lidzbark Warmiński, 49. pułk śmigłowców bojowych Pruszcz Gdański, 1. bat zmechanizowany Lębork, 7. BOW, 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców
— Ostróda, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych — Orzysz;
12) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 12 przy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia,
87—106 Toruń, ul. Sobieskiego 36, w składzie:
przewodniczący
— mjr Andrzej MICHALSKI
zastępca przewodniczącego — mjr Jędrzej DZIDA
sekretarz
— st. chor. Maciej ROMAŃCZUK

CSAiU Toruń
CSWLąd Poznań
CSAiU Toruń

członkowie:
— kpt. Jan JACHYM
— kpt. Janusz SZCZERBETKA
— kpt. Janusz KILANOWSKI
— por. Waldemar NOWAK
— chor. Artur KIELAK
— sierż. sztab. Tomasz JABŁONOWSKI

CSWLąd Poznań
CSAiU Toruń
CSAiU Toruń
CSAiU Toruń
CSAiU Toruń
CSAiU Toruń
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 omisja obejmuje swoją właściwością: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Toruń oraz niżej wymieK
nione jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Wojsk Lądowych: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
Poznań, 56. pułk śmigłowców bojowych Inowrocław, 4. pułk chemiczny Brodnica, 8. bat WRE Grudziądz,
2. Ośrodek Radioelektroniczny Przasnysz, Centrum Szkolenia WLąd. Drawsko Pomorskie, Centralną
Grupę Działań Psychologicznych — Bydgoszcz, 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców — Grudziądz, Ośrodek
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych — Wędrzyn;
13) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 13 przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, 05—131 Zegrze, ul. Juzistek 2, w składzie:
przewodniczący
— ppłk Józef KOWALCZYK
zastępca przewodniczącego — mjr Mariusz WYSZKOWSKI
sekretarz
— mjr Paweł NOWOTNIK

CSŁiI Zegrze
CSŁiI Zegrze
CSŁiI Zegrze

członkowie:
— mjr Mirosław KARPIŃSKI
— kpt. Daniel CZEKALSKI
— mł. chor. sztab. Witold KRZEBIOT
— pan Mirosław SADOWSKI
— pan Mirosław CZAŁCZYŃSKI
— pan Władysław MICHALSKI

CSŁiI Zegrze
CSŁiI Zegrze
CSŁiI Zegrze
CSŁiI Zegrze
DGW
DGW

 omisja obejmuje swoją właściwością Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki Zegrze, niżej wymieK
nione jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Wojsk Lądowych: Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił
Pokojowych Kielce, 6 Brygadę Desantowo-Szturmową Kraków, 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej Tomaszów Maz., 3 batalion zabezpieczenia DWLąd Warszawa, 5 batalion chemiczny Tarnowskie Góry,
5 batalion dowodzenia Kraków, 9 batalion łączności Białobrzegi, 18 pułk rozpoznawczy — Białystok oraz
niżej wymienione jednostki wojskowe DGW: JW 2414 Warszawa, JW 2420 Warszawa, JW 2063 (OZ)
Warszawa, JW 3964 (OZ) Warszawa, JW 1245 Wrocław, JW 2286 Opole, JW 1551 Sieradz, 12 RWT Warszawa, Batalion Reprezentacyjny WP, Centralny Węzeł Łączności Warszawa, Ośrodek Reprezentacyjny
WP Helenów, Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo;”;
3) w pkt 1 ppkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 15 przy 3. Flotylli Okrętów, 81—103 Gdynia,
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, w składzie:
przewodniczący
— kmdr ppor. Wojciech SOBOCIŃSKI
zastępca przewodniczącego — kmdr por. Marek JABŁONOWSKI
sekretarz
— kmdr ppor. mar. Leszek MAJEK

3 FO Gdynia
BL MW Gdynia
3 FO Gdynia

członkowie:
— kmdr por. Sławomir PODOLSKI
— kmdr por. Janusz SZELIGA
— kmdr ppor. Paweł MATLĘGA
— kmdr ppor. Marek OSIŃSKI
— kmdr ppor. Krzysztof ROGOWSKI
— kmdr ppor. Rafał ŚLIWIŃSKI
— por. mar. Robert BEŁDYGA

BL MW Gdynia
3FO Gdynia
BL MW Gdynia
CS MW Ustka
CS MW Ustka
3 FO Gdynia
3 FO Gdynia

 omisja obejmuje swoją właściwością Dowództwo 3. Flotylli Okrętów, Dowództwo Brygady Lotnictwa
K
Marynarki Wojennej oraz jednostki organizacyjne podległe Dowódcom 3. Flotylli Okrętów i Brygady
Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni oraz pozostałe jednostki podległe bezpośrednio Dowódcy Marynarki Wojennej;”;
4) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Kierownicy (szefowie, dowódcy, komendanci) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
przy których zostały powołane komisje oraz w których odbywają służbę lub są zatrudnieni przedstawiciele komisji, zapewniają:
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1) udział przewodniczących i sekretarzy komisji w szkoleniu, o którym mowa w pkt 10;
2) udział członków komisji w szkoleniu, o którym mowa w pkt 12;
3) udział członków komisji w sesjach egzaminacyjnych na wniosek przewodniczącego komisji;
4) obsługę logistyczną szkolenia, o którym mowa w pkt 10, w porozumieniu z Szefem WIGE.”;
5) w pkt 12 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„12. Przewodniczący komisji:
1) przeprowadzają szkolenie członków komisji, według potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w roku.”;
2. Załącznik Nr 1 — Zakresy uprawnień członków Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych otrzymuje brzmienie i treść określoną w załączniku Nr 1 do decyzji 2).
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Departament Polityki Zbrojeniowej

143
DECYZJA Nr 214/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania analizy stanu organizacyjno-finansowego
w jednostkach badawczo-rozwojowych
Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie
działania oraz tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej oraz ministra właściwego do spraw
wewnętrznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1076) ustala się,
co następuje:
1. Powołuje się Komisję, zwaną dalej „Komisją”,
w celu opracowania analizy stanu organizacyjno-finansowego oraz oceny stanu badań naukowych
i prac rozwojowych, a także oceny uzasadnienia
merytorycznego, organizacyjnego i finansowego

łączenia następujących jednostek badawczo-rozwojowych:
1) Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
w Zielonce, zwanego dalej „WITU”;
2) Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, zwanego dalej „WITPiS”;
3) Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we
Wrocławiu, zwanego dalej „WITI”;
4) Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu, zwanego dalej „WIŁ”;
5) Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii
w Warszawie, zwanego dalej „WIChiR”;
6) Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie, zwanego dalej „ITWL”.

2. W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący
2) Zastępca Przewodniczącego
3) Sekretarz Komisji

2)

—p
 łk Józef MAKUCHOWSKI — Dyrektor Departamentu Polityki
Zbrojeniowej;
—R
 yszard JERUZALSKI — Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zbrojeniowej;
—p
 płk Marek GROBELNY — starszy specjalista Oddziału Nadzoru
Właścicielskiego w Departamencie Polityki Zbrojeniowej;

Załącznik Nr 1 został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.
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4) Członkowie:
a) dr inż. Ryszard KOSTROW
— Dyrektor WITU,
b) dr inż. Andrzej CHACHULSKI
— Dyrektor WITPiS,
c) dr inż. Leszek BOGDAN
— Dyrektor WITI,
d) dr inż. Krzysztof ŁYSEK
— Dyrektor WIŁ,
e) dr inż. Roman JÓŹWIK
— Dyrektor WIChiR,
f) dr inż. Ryszard SZCZEPANIK
— Dyrektor ITWL,
g) prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI
— Przewodniczący Rady Naukowej WITU,
h) doc. dr hab. inż. Lech STARCZEWSKI — Przewodniczący Rady Naukowej WITPiS,
i) prof. dr hab. inż. Jan ZARZYCKI
— Przewodniczący Rady Naukowej WITI,
j) dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI
— Przewodniczący Rady Naukowej WIŁ,
k) prof. dr hab. inż. Michał KRAUZE
— Przewodniczący Rady Naukowej WIChiR,
l) dr hab. inż. Józef ŻUREK prof. ITWL
— Przewodniczący Rady Naukowej ITWL,
m) Marek MAKUSZEWSKI
— przedstawiciel pracowników WITU,
n) Włodzimierz CICHOCKI
— Przewodniczący Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Wojska
przy WITPiS,
o) Marian CYGANIK
— przedstawiciel pracowników WITI,
p) Jarosław SKOCIŃSKI
— przedstawiciel pracowników WIŁ,
q) Krzysztof MAJEWSKI
— przedstawiciel pracowników WIChiR,
r) Janusz PARUCKI
— Przewodniczący Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Wojska
przy ITWL,
s) Grzegorz KANIOWSKI
— Szef Oddziału Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Polityki
Zbrojeniowej,
t) Henryka KRÓLIKOWSKA — główny specjalista Oddziału Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie
Polityki Zbrojeniowej,
u) Adam FISZER
— starszy specjalista Oddziału Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie
Polityki Zbrojeniowej,
v) Janina WIŚNIEWSKA
— radca prawny Departamentu Polityki Zbrojeniowej.
3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć, na
zaproszenie Przewodniczącego, inni przedstawiciele
komórek lub jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 2 oraz innych instytucji.
4. W pracach Komisji uczestniczy członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych wskazany
przez ten Komitet w odpowiedzi na wystąpienie
Przewodniczącego Komisji, po wejściu w życie
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
5. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komisji zapewnią wspólnie Dyrektor Departamentu

Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej i Dyrektor WITU.
6. Przewodniczący Komisji przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej opracowaną analizę, o której mowa w pkt 1 decyzji, w terminie do dnia 15
września 2010 r.
7. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

144
DECYZJA Nr 215/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie organizacji żywienia
Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się,
co następuje:
1. W decyzji Nr 561/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji
żywienia (Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 249 oraz z 2009 r.
Nr 1, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 2 w ppkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 18 i 19 w brzmieniu:
„18) wskaźnik kosztów osobowych — wyrażony
w pełnych procentach stosunek kosztów osobowych jednego pracownika zatrudnionego
w stołówce wojskowej do wartości środków
spożywczych wchodzących w skład zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020;
19) wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury
— wyrażony w pełnych procentach stosunek
kosztów eksploatacji infrastruktury czynnych
stacjonarnych stołówek wojskowych do wartości środków spożywczych wchodzących
w skład zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020.”;
2) w pkt 10 w ppkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 15 i 16 w brzmieniu:
„15) ustala, w uzgodnieniu z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Szefem Inspektoratu Wojskowej
Służby Zdrowia oraz Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, metodykę
utrzymania czasowo wyłączonych technologicznie stołówek wojskowych oraz zasady ich
uruchamiania;
16) prowadzi coroczny monitoring wskaźników
kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury wykorzystywanych na cele odpłatnego
żywienia; waloryzacji obowiązujących wskaźników dokonuje się, gdy koszty osobowe lub
wskaźnik utrzymania 1 m2 powierzchni wzrosną o ponad 10%.”;

3) w pkt 11 w ppkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:
„3) zezwolić na czasowe wyłączenie lub uruchomienie technologiczne obiektów stołówkowo-kuchennych.”;
4) w pkt 13 w ppkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 10 w brzmieniu:
„10) wystąpieniu do dowódcy (komendanta, szefa, dyrektora), określonego w pkt 11, z wnioskiem o czasowe wyłączenie lub uruchomienie
technologiczne obiektu stołówkowo-kuchennego.”;
5) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Za wyżywienie, o którym mowa w pkt 16
i 18, osoby uprawnione wnoszą opłaty w wysokości:
1) obowiązującej wartości pieniężnej normy
wyżywienia, bądź przypadającej na dany
posiłek jej części, o której mowa w pkt 15;
2) kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków według odrębnych jadłospisów;
3) kosztów surowcowych wynikających z kartotek potraw w przypadku stosowania wartościowego rozliczania produkcji kuchennej
— powiększone o wskaźniki kosztów osobowych oraz kosztów utrzymania infrastruktury.”;
6) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19. Wskaźniki kosztów związanych z przygotowywaniem posiłków, o których mowa w pkt
16 i 18, wynoszą dla:
1) kosztów osobowych — 7% wartości środków spożywczych zużytych do przygotowania posiłków odpłatnych na każdego
pracownika zatrudnionego w stołówce
wojskowej;
2) kosztów utrzymania infrastruktury — 5%
wartości środków spożywczych zużytych
do przygotowania posiłków odpłatnych.”;
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7) po pkt 19 dodaje pkt 19a i 19b w brzmieniu:
„19a. Metodykę obliczania wskaźników kosztów
osobowych i utrzymania infrastruktury określa załącznik Nr 1 do decyzji.
19b. Metodologię obliczania wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury
określa załącznik Nr 2 do decyzji.”;
8) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

Poz. 144
„21. W przypadku wnoszenia opłat, o których
mowa w pkt 17 i 20, stosuje się odpowiednio
przepisy o podatku od towarów i usług.”.

2. Decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia
miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki do decyzji Nr 215/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 czerwca 2010 r. (poz. 144)
Załącznik Nr 1

Metodyka obliczania wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury
1. Koszt eksploatacji infrastruktury — koszt ponoszony na utrzymanie obiektów w zakresie infrastruktury, ustalany na podstawie wskaźnika utrzymania 1 m2 powierzchni; wskaźnik ten, na każdy rok
rozliczeniowy, ustala szef właściwego rejonowego
organu infrastruktury, na podstawie kosztów utrzymania infrastruktury ogólnej, jakie poniesione zostały
w roku poprzednim.
2. Zdolność produkcyjna stołówki wojskowej
— ilość racji dziennych zasadniczej normy wyżywienia, które można przygotować wykorzystując posiadane urządzenia technologiczne (kotły warzelne, kociołki przechylne, bemary, patelnie, piekarniki, piece
konwekcyjno-parowe itp.).
3. Średnioroczna zdolność produkcyjna czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych określana
jest dla 240 dni w roku.
4. Średnia wydajność dzienna pracownika wojska
— pięćdziesiąt racji dziennych zasadniczej normy wyżywienia przy założeniu 200 dni produkcyjnych w roku.
5. Wskaźnik kosztów osobowych ustala się
dzieląc dzienny koszt osobowy pracownika wojska,
określony zgodnie z pkt 11 „Zasad metodycznych
opracowywania wskaźników kosztów utrzymania
jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony

narodowej dla potrzeb prognozowania budżetowego
w resorcie obrony narodowej”, stanowiących załącznik do decyzji Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia
do użytku „Zasad metodycznych opracowywania
wskaźników kosztów utrzymania jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej dla
potrzeb prognozowania budżetowego w resorcie
obrony narodowej” oraz pieniężnych norm rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 14 oraz Nr 13, poz. 149)
przez średnią wydajność dzienną pracownika wojska,
określając procentowy udział uzyskanego wyniku do
wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia
szkolnej — 020 i dzieląc przez średnie zatrudnienie
pracowników wojska we wszystkich stacjonarnych
stołówkach wojskowych.
6. Wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury
ustala się mnożąc uśredniony wskaźnik kosztów eksploatacji infrastruktury ustalony za poszczególne rejonowe zarządy infrastruktury (RZI), stołeczny zarząd
infrastruktury (SZI), wojskowy zarząd infrastruktury
(WZI) i wojskowe oddziały gospodarcze (WOG), przez
ogólną powierzchnię użytkową czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych i dzieląc przez średnioroczną zdolność produkcyjną czynnych stacjonarnych
stołówek wojskowych, określając procentowy udział
uzyskanego wyniku do wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020.
Załącznik Nr 2

Metodologia obliczania wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury
1. Wskaźnik kosztów osobowych
Podstawa prawna:
1) decyzja Nr 182 Sekretarza Stanu — I Zastępcy
Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada
2004 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do

programowania i projektowania stacjonarnych
stołówek żołnierskich;
2) decyzja Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Zasad metodycznych opracowywania wskaźników kosztów utrzymania
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jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej dla potrzeb prognozowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”
oraz wartości pieniężnych norm rzeczowych
(Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 14 oraz Nr 13, poz. 149);
3) decyzja Nr 9/DB Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia 9 kwietnia 2009 r.w sprawie
wprowadzenia do stosowania wskaźników
kosztów:
a) 47 tys. zł. — roczne koszty osobowe 1 pracownika zatrudnionego w stołówce wojskowej —
decyzja Nr 9/DB Dyrektora Departamentu
Budżetowego z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wskaźników kosztów,
b) 47 tys. zł. : 200 dni = 235 zł — dzienny koszt
1 pracownika,
c) 235 zł. : 50 posiłków całodziennych (dziennie)
na 1 pracownika = 4,7 zł,
– koszt osobowy przygotowania 1 całodziennego posiłku,
d) 13 zł — wartość środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia 020,
e) 4,7 zł — wartość wskaźnika kosztów osobowych = 36% wartości środków spożywczych
wchodzących w skład normy wyżywienia
020,
f) ogólny wskaźnik kosztów osobowych — 36%,
g) 1524 — średnie zatrudnienie pracowników
wojska we wszystkich stacjonarnych stołówkach wojskowych (podstawa — dane z analizy ekonomicznej za 2009 r.),
h) 1524 osoby i 293 stacjonarne stołówki wojskowe = 5,2 osoby (średnio na jedną stołówkę
wojskową),
i) 36% ÷ 5,2 osoby = 6,92%,
j) wskaźnik kosztów osobowych = 7% na każde
stanowisko pracownika wojska występujące
w stacjonarnej stołówce wojskowej.

Poz. 144
2. Wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury
Podstawa prawna:

1) decyzja Nr 182 Sekretarza Stanu — I Zastępcy
Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada
2004 r. sprawie wprowadzenia wytycznych do
programowania i projektowania stacjonarnych
stołówek żołnierskich
a) zdolność produkcyjna stołówki wojskowej
— możliwość przygotowania jednorazowego posiłków określona w dokumentacji
technologicznej
stołówki
wojskowej,
a w pozostałych przypadkach według zasady: pojemność urządzeń technologicznych
do przygotowywania posiłków dzielona
przez 2,
b) średni wskaźnik infrastruktury — średni
wskaźnik z 10 RZI,
c) wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury
oblicza się mnożąc powierzchnię użytkową
czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych przez średni wskaźnik infrastruktury
(określony za każdy RZI) i dzieląc przez średnioroczną zdolność produkcyjną czynnych
stacjonarnych stołówek wojskowych,
d) powierzchnia użytkowa czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych na dzień 31 grudnia 2009 r. — 173.625 m²,
e) ś redni wskaźnik infrastruktury na dzień
31 grudnia 2009 r. — 118,92 zł,
f) dzienna zdolność produkcyjna czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych na dzień
31 grudnia 2009 r. — 126.503 posiłków,
g) średnioroczna zdolność produkcyjna czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych
na dzień 31 grudnia 2009 r. (żywienie przez
240 dni w roku) — 30.360.720 posiłków
w skali roku,

Wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury =
powierzchnia użytkowa x wskaźnik infrastruktury (118,92 — średni wskaźnik z 10 RZI)
zdolność produkcyjna
Przykład obliczenia:
173.625 m² x 118,92
30.360.720 posiłków

=

20.647.485
30.360.720

=

0,68 zł dziennie
h) 13 zł — wartość środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia 020,
i) 0,68 zł wartość wskaźnika kosztów utrzymania
infrastruktury = 5% wartości środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia 020,
j) wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury
— 5%.
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Departament Budżetowy

145
DECYZJA Nr 217 /MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 czerwca 2010 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku
z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy
budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.
(Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony
narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2010
Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
16 lutego 2010 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17,
Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82 i Nr 11 poz. 118),

w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu
obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków
i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie
wydatki o kwoty:
1) w planie finansowym resortu obrony narodowej
na 2010 r. w zakresie wydatków — określone
w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
2) w podziale planu finansowego resortu obrony
narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków —
określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki do decyzji Nr 217/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 czerwca 2010 r. (poz. 145)
Załącznik Nr 1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ
NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§

Wyszczególnienie

Wydatki
realizowane

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie

54 435 070,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-8 756 900,00

427

Zakup usług remontowych

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 184 090,00
59 007 880,00

ROZDZIAŁ 75213 — Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-768 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-821 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
ROZDZIAŁ 75216 — Wojskowe Misje Pokojowe

421

Zakup materiałów i wyposażenia

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

17 200,00
35 800,00
-57 209 870,00
4 572 810,00
-61 782 680,00
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ROZDZIAŁ 75217 — Służba Wywiadu Wojskowego

Poz. 145

2 774 800,00

422

Zakup środków żywności

-54 000,00

430

Zakup usług pozostałych

54 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2 774 800,00

ROZDZIAŁ 75220 — Zabezpieczenie wojsk

-82 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-29 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-17 200,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-35 800,00

ROZDZIAŁ 75295 — Pozostała działalność

850 000,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

360 000,00

422

Zakup środków żywności

30 000,00

430

Zakup usług pozostałych

460 000,00

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO
BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§

Wyszczególnienie

Wydatki
realizowane

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

32 083 540,00

DZIAŁ 752 — Obrona narodowa

32 083 540,00

ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie

32 103 130,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

427

Zakup usług remontowych

-3 399 430,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

35 493 360,00

436

9 200,00

ROZDZIAŁ 75213 — Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

6 500,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

6 500,00

ROZDZIAŁ 75216 — Wojskowe Misje Pokojowe

112 910,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

122 110,00

ROZDZIAŁ 75220 — Zabezpieczenie wojsk

-82 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-29 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-17 200,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-35 800,00

ROZDZIAŁ 75295 — Pozostała działalność

-57 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

-57 000,00

421

-9 200,00

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

606
430

982 500,00

DZIAŁ 752 — Obrona narodowa

982 500,00

ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie

850 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

850 000,00

ROZDZIAŁ 75213 — Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-774 500,00

Zakup usług pozostałych

-821 000,00
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Wyszczególnienie

Poz. 145

Wydatki
realizowane

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

10 700,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

35 800,00

ROZDZIAŁ 75295 — Pozostała działalność

907 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

360 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

422

Zakup środków żywności

30 000,00

430

Zakup usług pozostałych

460 000,00

57 000,00

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-7 920 540,00

DZIAŁ 752 — Obrona narodowa

-7 920 540,00

ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
421

Zakup materiałów i wyposażenia

427

Zakup usług remontowych

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-7 920 540,00
-12 705 540,00
-215 000,00
5 000 000,00

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

421
421

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

12 920 540,00

DZIAŁ 752 — Obrona narodowa

12 920 540,00

ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie

8 190 010,00

Zakup materiałów i wyposażenia

8 190 010,00

ROZDZIAŁ 75216 — Wojskowe Misje Pokojowe

4 730 530,00

Zakup materiałów i wyposażenia

4 730 530,00

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 774 800,00

DZIAŁ 752 — Obrona narodowa

2 774 800,00

ROZDZIAŁ 75217 — Służba Wywiadu Wojskowego

2 774 800,00

422

Zakup środków żywności

-54 000,00

430

Zakup usług pozostałych

54 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2 774 800,00

DYSPONENT: Dysponent główny
(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-40 840 840,00

DZIAŁ 752 — Obrona narodowa

-40 840 840,00

ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie

21 212 470,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 250 570,00

427

Zakup usług remontowych

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
ROZDZIAŁ 75216 — Wojskowe Misje Pokojowe

421

Zakup materiałów i wyposażenia

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 798 520,00
17 664 520,00
-62 053 310,00
-148 520,00
-61 904 790,00
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Poz. 146, 147

Departament Spraw Socjalnych

146
DECYZJA NR 83/SS
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi
Na podstawie § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz zgodnie z pkt 2 upoważnienia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego
2008 r. (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 38) ustala się, co
następuje:

2. Środki, o których mowa w pkt 1, przekazuje się
do dyspozycji Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.
Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych
i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

1. Uruchamia się środki finansowe w kwocie
120.000 zł — z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

147
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
między
MINISTREM OBRONY NARODOWEJ
i
WIELKOPOLSKIM STOWARZYSZENIEM AKTYWNYCH REZERWISTÓW
zawarte w Warszawie w dniu 10 czerwca 2010 r.
Minister Obrony Narodowej oraz Wielkopolskie
Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów z siedzibą
w Poznaniu, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000115118,
reprezentowane przez Prezesa Edwarda Kusiaka i Skarbnika Pawła Peca,
zawierają poniższe porozumienie na rzecz
umacniania obronności państwa, budowania i rozwoju Narodowych Sił Rezerwowych:

Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów, zwane
dalej „Stowarzyszeniem”, będą współpracować ze
sobą w następujących celach:
1) doskonalenia umiejętności strzeleckich, sprawności fizycznej i psychofizycznej w środowiskach żołnierzy rezerwy oraz młodzieży szkolnej
i akademickiej;
2) popularyzacji i rozwoju sportów obronnych;
3) promowania zawodowej służby wojskowej oraz
ochotniczej służby w Narodowych Siłach Rezerwowych;
4) konsolidacji krajowych i międzynarodowych
środowisk żołnierzy rezerwy.

§ 1. Minister Obrony Narodowej, przez
komórki
organizacyjne
Ministerstwa
Obrony
Narodowej oraz podległe mu lub przez niego nadzorowane jednostki organizacyjne, zwane dalej
„resortem obrony narodowej”, oraz Wielkopolskie

§ 2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:
1) organizowania szkoleń i zawodów w strzelectwie i innych sportach obronnych dla żołnierzy
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rezerwy Państw — Stron Traktatu Pólnocnoatlantyckiego;
2) podejmowania wspólnych inicjatyw z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami rezerwistów na rzecz rozwijania umiejętności żołnierzy
rezerwy;
3) przygotowywania obchodów rocznic historyczno-wojskowych wspólnie z jednostkami wojskowymi, jednostkami samorządu terytorialnego
i młodzieżą szkolną;
4) prowadzenia działalności promującej zawodową
służbę wojskową oraz ochotniczą służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych;
5) przeprowadzania dla młodzieży konkursów o tematyce wojskowej, zawodów sportowych i innych imprez o charakterze edukacyjnym
i patriotycznym;
6) organizowania konferencji, seminariów i innych
przedsięwzięć popularyzujących historię i tradycje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Resort obrony narodowej udzieli Stowarzyszeniu, w miarę posiadanych możliwości,
pomocy w realizacji celów statutowych w dziedzinie
obronności państwa, w szczególności przez:
1) wsparcie merytoryczne i logistyczne przedsięwzięć Stowarzyszenia na podstawie rocznego
planu współpracy i umów cywilnoprawnych,
które określą warunki korzystania z nieruchomości lub ich części oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
2) obejmowanie przez jednostki i instytucje wojskowe patronatów honorowych nad wydarzeniami
lub przedsięwzięciami, których organizatorem
jest Stowarzyszenie;
3) udostępnianie materiałów promujących Siły
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i służbę wojskową;
4) przydzielanie amunicji niezbędnej do przeprowadzania corocznych Międzynarodowych Zawodów
Sportowo-Obronnych dla Stowarzyszeń Rezerwistów o Puchar Ministra Obrony Narodowej.
§ 4.1. Stowarzyszenie będzie przysyłało do dnia
10 sierpnia każdego roku, do komórki organizacyjnej
Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi,
propozycje przedsięwzięć do planu współpracy
resortu obrony narodowej z organizacjami poza
rządowymi i innymi partnerami społecznymi na
następny rok kalendarzowy.
2. Proponowane przedsięwzięcia, o których
mowa w ust. 1, muszą być wstępnie uzgodnione przez
Stowarzyszenie z właściwymi dowódcami jednostek
wojskowych.
3. Stowarzyszenie będzie przekazywało do dnia
31 marca każdego roku do komórki organizacyjnej,
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o której mowa w ust. 1, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia
oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem
obrony narodowej.
§ 5. Strony zobowiązują się do wzajemnego
informowania się o zdarzeniach i okolicznościach
istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.
§ 6. Porozumienie nie powoduje dodatkowych
wydatków z budżetu resortu obrony narodowej.
§ 7. Minister Obrony Narodowej nie ponosi
odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które
wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.
§ 8.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć
w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji,
dążąc do ich polubownego zakończenia.
2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do
osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez
sąd właściwy dla siedziby Ministra Obrony Narodowej.
§ 9.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez
każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Minister Obrony Narodowej zastrzega
sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia
przez Stowarzyszenie lub wystąpienia okoliczności,
o których mowa w § 15 ust. 1 zasad współpracy
resortu obrony narodowej z organizacjami po
zarządowymi i innymi partnerami społecznymi,
stanowiącymi załącznik do decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu
obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON
Nr 12, poz. 131).
§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego
porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(Dz. U Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji, o której
mowa w § 9 ust. 2.
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2. W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji
określonej w § 9 ust. 2, w sprawach nie uregulowanych
w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy
nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony
Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
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§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 13. Porozumienie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych
i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Prezes Stowarzyszenia: E. Kusiak
Skarbnik Stowarzyszenia: P. Pec

148
ANEKS
z dnia 7 czerwca 2010 r.
DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
między
MINISTREM OBRONY NARODOWEJ
i
GDAŃSKIM KLUBEM PŁETWONURKÓW „NEPTUN”
§ 1. W „Porozumieniu o współpracy między
Ministrem Obrony Narodowej i Gdańskim Klubem
Płetwonurków „Neptun” zawartym w dniu 10 marca
2008 r. (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 65) strony zgodnie
wprowadzają następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) popularyzowania ochotniczej służby w Narodowych Siłach Rezerwowych i doskonalenia umiejętności wojskowych żołnierzy rezerwy;”;
2) w § 2 uchyla się pkt 9 i 10;
3) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„§ 3. Resort obrony narodowej udzieli Gdańskiemu Klubowi Płetwonurków „Neptun” pomocy
w działalności statutowej służącej obronności państwa poprzez:
1) zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć Stowarzyszenia na
podstawie rocznego planu współpracy i umów
cywilnoprawnych, które określą warunki udostępniania nieruchomości lub ich części oraz
uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
2) obejmowanie przez jednostki i instytucje wojskowe patronatów honorowych nad wydarzeniami
lub przedsięwzięciami, których organizatorem
jest Stowarzyszenie;

3) popularyzowania działalności Stowarzyszenia,
zgodnie z zasadami przyjętymi dla organizacji
pozarządowych.
§ 4. Stowarzyszenie zobowiązuje się do:
1) przysyłania do dnia 10 sierpnia każdego roku
do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi
propozycji przedsięwzięć do planu współpracy
resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na
następny rok kalendarzowy;
2) wstępnego uzgadniania z właściwymi dowódcami jednostek wojskowych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1;
3) przekazywania do dnia 31 marca każdego roku
do komórki organizacyjnej, o której mowa
w pkt 1, informacji o realizacji porozumienia
w roku poprzednim w celu przeprowadzenia
oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.”;
4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U.
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Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji Nr 187/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu
obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12,
poz. 131). W przypadku utraty mocy lub zmiany wyżej
wymienionej decyzji, w sprawach nie uregulowanych
w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy
nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony
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Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.”.
§ 2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
§ 3. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

Prezes
Gdańskiego Klubu Płetwonurków
„Neptun”: Z. Skopiński
Wiceprezes
Gdańskiego Klubu Płetwonurków
„Neptun”: K. Kwapisiewicz

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych
i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

149
ANEKS
z dnia 13 maja 2010 r.
DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
między
MINISTREM OBRONY NARODOWEJ
i
FUNDACJĄ BYŁYCH ŻOŁNIERZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH GROM
§ 1. W „Porozumieniu o współpracy między
Ministrem Obrony Narodowej i Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM”, zawartym
w dniu 27 lipca 2005 r. (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 138)
strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany:
1) preambuła porozumienia otrzymuje brzmienie:
„Mając na względzie potrzebę współdziałania
w zakresie uczestnictwa żołnierzy rezerwy w systemie obronnym państwa, szkolenia obronnego oraz
patriotycznego wychowania młodzieży w duchu służby i wierności Rzeczypospolitej Polskiej, Minister
Obrony Narodowej i Fundacja Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM, z siedzibą w Warszawie,
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000127627, reprezentowana przez Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, zawierają
porozumienie następującej treści”;

2) w § 1 uchyla się pkt 4;
3) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) współpracy z wojewódzkimi sztabami wojskowymi i wojskowymi komendami uzupełnień
w zakresie szkolenia kandydatów do służby wojskowej w specjalnościach przydatnych w Siłach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie art. 132b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
z późn. zm.);”;
4) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć Fundacji na podstawie
rocznego planu współpracy i umów cywilnoprawnych, które określą warunki udostępniania nieruchomości lub ich części oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego;”;
5) § 5 i 6 otrzymują brzmienie:
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„§ 5. 1. Fundacja będzie przysyłała do dnia
10 sierpnia każdego roku do komórki organizacyjnej
Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi
propozycje przedsięwzięć do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny
rok kalendarzowy.
2. Proponowane przedsięwzięcia, o których
mowa w ust. 1, powinny być wstępnie uzgodnione
przez Fundację z właściwymi dowódcami jednostek
wojskowych.

Poz. 149

2. W przypadku utraty mocy lub zmiany decyzji,
o której mowa w ust. 1, w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie
przepisy nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra
Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
§ 9. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach i okolicznościach
istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.”;
7) § 11 otrzymuje brzmienie:

3. Fundacja będzie przekazywała do dnia
31 marca każdego roku do komórki organizacyjnej,
o której mowa w ust. 1, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia
oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem
obrony narodowej.
§ 6. Minister Obrony Narodowej nie ponosi
odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które
wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.”;
6) § 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„§ 8. 1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji Nr 187/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu
obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON
Nr 12, poz. 131).
Prezes
Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek
Specjalnych GROM: K. Przepiórka
Wiceprezes
Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek
Specjalnych GROM: R. Kopczyk

„§ 11. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez
każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie
prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w razie naruszenia porozumienia przez Fundację lub
wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 15
ust. 1 zasad współpracy resortu obrony narodowej
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami
społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji,
o której mowa w § 8 ust. 1.”.
§ 2 Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
§ 3 Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych
i Profesjonalizacji: Cz. Piątas
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150
ANEKS
z dnia 13 maja 2010 r.
DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
między
MINISTREM OBRONY NARODOWEJ
i
FUNDACJĄ POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM
§ 1. W „Porozumieniu o współpracy między
Ministrem Obrony Narodowej i Fundacją Pomocy
Emerytom i Rencistom Wojskowym”, zawartym
w dniu 21 lutego 2008 r. (Dz. Urz. MON Nr 4 poz. 42)
strony zgodnie wprowadzają poniższe zmiany:
1) preambuła porozumienia otrzymuje brzmienie:
„Mając na względzie promowanie etosu służby
żołnierskiej i zachowanie tradycji polskiego oręża, jak
również potrzebę zapewnienia emerytom i rencistom
wojskowym właściwych warunków życia, a także
utrzymywanie międzypokoleniowych więzi wśród
żołnierzy Wojska Polskiego, Minister Obrony Narodowej oraz Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom
Wojskowym z siedzibą w Warszawie, wpisana do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000137138 reprezentowana przez Prezesa
i Sekretarza Zarządu Fundacji, zawierają porozumienie następującej treści:”;

cywilnoprawnych, które określą warunki udostępniania nieruchomości lub ich części oraz
uzbrojenia i sprzętu wojskowego;”;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz decyzji Nr 187/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu
obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON
Nr 12, poz. 131).
2. W razie utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w ust. 1, w sprawach nie uregulowanych
w porozumieniu mają zastosowanie przepisy nowej
lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.”;
5) § 10 otrzymuje brzmienie:

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Fundacja będzie przysyłała do dnia 10 sierpnia
każdego roku do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi propozycje
przedsięwzięć do planu współpracy resortu obrony
narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi
partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy. Proponowane przedsięwzięcia powinny być
wstępnie uzgodnione przez Fundację z właściwymi
dowódcami jednostek wojskowych.”;
3) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć Fundacji na podstawie rocznego planu współpracy i umów

„§ 10. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez
każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie
prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w razie naruszenia porozumienia przez Fundację lub
wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 15
ust. 1 zasad współpracy resortu obrony narodowej
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami
społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji,
o której mowa w § 8 ust. 1.”;
6) po § 10 dodaje się § 10a. w brzmieniu:
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„§ 10a. Minister Obrony Narodowej nie ponosi
odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które
wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.”.
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§ 2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
§ 3. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

Prezes Zarządu Fundacji
Pomocy Emerytom i Rencistom
Wojskowym: płk w st. spocz. M. Mikrut
Sekretarz Zarządu Fundacji
Pomocy Emerytom i Rencistom
Wojskowym: płk w st. spocz. S. Torchała

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych
i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

151
ANEKS
z dnia 13 maja 2010 r.
DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
między
MINISTREM OBRONY NARODOWEJ
i
FUNDACJĄ POMOCY POSZKODOWANYM W WOJSKOWYCH OPERACJACH POKOJOWYCH
POZA GRANICAMI POLSKI ORAZ ICH RODZINOM „SERVI PACIS”
§ 1. W „Porozumieniu o współpracy między
Ministrem Obrony Narodowej” i Fundacją Pomocy
Poszkodowanym w Wojskowych Operacjach Pokojowych poza Granicami Polski oraz Ich Rodzinom „Servi Pacis”, zawartym w dniu 21 września 2004 r.
(Dz. Urz. MON Nr 12 poz. 137) strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany:
1) preambuła porozumienia otrzymuje brzmienie:
„Mając na względzie potrzebę współdziałania
w zakresie niesienia pomocy żołnierzom poszkodowanym w misjach wojskowych oraz ich rodzinom,
a także w zakresie patriotycznego wychowania
młodzieży w duchu służby i wierności Rzeczypospolitej Minister Obrony Narodowej i Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wojskowych Operacjach
Pokojowych poza Granicami Polski oraz Ich Rodzinom „Servi Pacis” z siedzibą w Warszawie, wpisana
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000180838, reprezentowana przez

Prezesa i Sekretarza Zarządu Fundacji, zawierają
porozumienie następującej treści:”;
2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zapewnienie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć Fundacji na podstawie rocznego planu współpracy i umów
cywilnoprawnych, które określą warunki udostępniania nieruchomości lub ich części oraz
uzbrojenia i sprzętu wojskowego;”;
3) § 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„§ 5. 1. Fundacja będzie przysyłała do dnia
10 sierpnia każdego roku do komórki organizacyjnej
Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi
propozycje przedsięwzięć do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny
rok kalendarzowy.
2. Proponowane przedsięwzięcia, o których
mowa w ust. 1, powinny być wstępnie uzgodnione
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przez Fundację z właściwymi dowódcami jednostek
wojskowych.
3. Fundacja będzie przekazywała do dnia
31 marca każdego roku do komórki organizacyjnej,
o której mowa w ust. 1, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.
§ 6. Minister Obrony Narodowej nie ponosi
odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które
wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszego porozumienia.”;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji Nr 187/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu
obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON
Nr 12, poz. 131).

Poz. 151

w porozumieniu mają zastosowanie przepisy nowej
lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.”;
5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez
każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie
prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w razie naruszenia porozumienia przez Fundację lub
wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 15 ust.
1 zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami
społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji,
o której mowa w § 8 ust. 1.”.
§ 2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

2. W razie utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w ust. 1, w sprawach nie uregulowanych

§ 3. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

Prezes Zarządu
Fundacji Pomocy Poszkodowanym
w Wojskowych Operacjach Pokojowych
poza Granicami Polski oraz Ich Rodzinom
„Servi Pacis”: S. Malinowski
Sekretarz Zarządu
Fundacji Pomocy Poszkodowanym
w Wojskowych Operacjach Pokojowych
poza Granicami Polski oraz Ich Rodzinom
„Servi Pacis”: M. Szymoński

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych
i Profesjonalizacji: Cz. Piątas
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UPOWAŻNIENIE Nr 32/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)),
w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94,
poz. 426) upoważniam
Pana gen. broni Mieczysława Cieniucha
— Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
do podejmowania i podpisywania decyzji, w przypadkach o których mowa w § 13 ust. 10 rozporządzenia

1)

2)

Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami
państwa (Dz. U. Nr 140, poz. 1479, z późn. zm.2)).
W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Szef Sztabu Generalnego WP podpisuje decyzje
z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra
Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem
własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
Z
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2179, z 2006 r. Nr 195, poz. 1440,
z 2007 r. Nr 41, poz. 260 oraz z 2008 r. Nr 53, poz. 313.
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Egzemplarze bieżące oraz załączniki można nabywać:
— na podstawie nadesłanego zamówienia do Departamentu Administracyjnego
00-911 Warszawa al. Niepodległości 218,
— w wyznaczonych punktach sprzedaży w wojewódzkich sztabach wojskowych,
— oraz otrzymać do wglądu w Departamencie Administracyjnym 00-911 Warszawa al. Niepodległości 218, w godz. 9.00 - 14.00
i w wojskowych komendach uzupełnień.
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