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54
ZARZĄDZENIE Nr 8/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz
w związku z § 2 ust. 1 statutu Ministerstwa Obrony
Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia
Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października
2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do
zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
(Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm.3)), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej,
w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania
podległej komórki organizacyjnej i bezpośrednio

podporządkowanych jednostek organizacyjnych,
wydaje decyzje (rozkazy) i wytyczne.”;
2) w § 12 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) uczestniczenie w procesie realizacji zadań
związanych z normalizacją, zapewnieniem jakości i kodyfikacją, ze szczególny uwzględnieniem przedsięwzięć bezpośrednio związanych
z realizacją Celów NATO dla Rzeczypospolitej
Polskiej oraz osiąganiem interoperacyjności
z NATO i członkostwa w UE.”;
3) w § 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego kształtuje politykę naukową i naukowo-techniczną, koordynuje realizację badań naukowych, a także
wskazuje kierunki rozwoju zaplecza naukowo-badawczego resortu i wyższego szkolnictwa wojskowego
oraz wykonuje, w imieniu Ministra, nadzór, o którym
mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210,
poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.
2)
Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073, z 2008 r. Nr 68,
poz. 611 oraz z 2010 r. Nr 99 poz. 1168.
3)
Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176
i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17 oraz z 2010 r.
Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304.
1)
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o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm. 4)).”,
b) w ust. 2:
— pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) koordynowanie realizacji programów i projektów realizowanych w Dyrektoriacie Badań
i Technologii Europejskiej Agencji Obrony
oraz opracowywanie wieloletniego i rocznego „Planu badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych”;
4) przeprowadzanie procedur o udzielanie
zamówień publicznych na realizację badań
naukowych oraz opracowywanie informacji rzeczowo-finansowej z wykonania badań
naukowych w zakresie wydatków realizowanych z rachunku dysponenta części budżetu;”,
— pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) koordynowanie współpracy z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw nauki
w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów (programów)
badawczych wojskowych i cywilnych podmiotów naukowych oraz na zadania wynikające z działalności statutowej i inwestycyjnej
instytutów badawczych oraz uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra;”;
4) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. Departament Ochrony Informacji Niejawnych
1. Departament Ochrony Informacji Niejawnych
koordynuje i nadzoruje realizację zadań dotyczących
ochrony informacji niejawnych oraz ochrony obiektów przez piony ochrony jednostek organizacyjnych
resortu. Sprawuje funkcje kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz obiektów wojskowych, określa generalne,
organizacyjne i techniczne wymagania dla systemów
służących do ochrony tych informacji oraz ochrony
obiektów jednostek organizacyjnych resortu.
2. Do zakresu zadań Departamentu należy
w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych
w Ministerstwie, w tym stosowanie środków
bezpieczeństwa fizycznego;
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje
niejawne, funkcjonujących w Ministerstwie;
3) realizacja zadań związanych z akredytacją bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
4)
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przeznaczonych do przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, funkcjonujących w Ministerstwie oraz rozległych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
„zastrzeżone”, dla których organizatorami są komórki organizacyjne Ministerstwa;
4) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w Ministerstwie, w szczególności
szacowanie ryzyka;
5) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania
przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie obiektów wojskowych w jednostkach
organizacyjnych resortu i w Ministerstwie, organizowanie oraz kierowanie przebiegiem kontroli
okresowych stanu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie;
6) prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w Ministerstwie;
7) koordynowanie
przedsięwzięć
związanych
z ochroną obiektów, w tym z organizacją i funkcjonowaniem systemu przepustkowego w resorcie, prowadzenie kontroli i nadzorowanie
realizacji przedsięwzięć w tym zakresie;
8) organizowanie systemu przepustkowego i ochrony obiektów Ministerstwa, sprawowanie nadzoru
nad jego funkcjonowaniem;
9) zapewnienie obsługi kancelaryjnej Ministerstwa;
10) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających pozostających we właściwościach
Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do
Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, wobec
osób pełniących służbę lub zatrudnionych w Ministerstwie;
11) przygotowywanie decyzji Ministra w sprawie dopuszczenia do służby lub pracy na stanowiskach
albo zlecenia prac związanych z dostępem do
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” osób, które nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa;
12) opracowywanie programów szkoleń, prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji
niejawnych dla osób pełniących służbę lub zatrudnionych w Ministerstwie;
13) organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ochrony
i ich zastępców oraz specjalistycznych szkoleń
w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla administratorów systemów teleinformatycznych, inspektorów bezpieczeństwa
teleinformatycznego, a także organizowanie i realizowanie szkoleń specjalistycznych dla osób

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043,
Nr 191, poz. 1410 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r.
Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857.
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przewidzianych na stanowiska lub do pełnienia
obowiązków służbowych w kancelariach tajnych
oraz innych niż kancelaria tajna komórkach odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych;
14) realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych przekazywanych przedsiębiorcy
podczas realizacji umów zawartych z Ministerstwem albo zadań wynikających z przepisów
prawa realizowanych na rzecz Ministerstwa.”;
5) w § 29 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) koordynacja współpracy z NATO i UE w zakresie inicjatyw dotyczących zdolności
obronnych oraz monitorowanie stanu realizacji zobowiązań polityczno-wojskowych
Rzeczypospolitej
Polskiej
wynikających
z członkostwa w tych organizacjach, w tym
przygotowywanie Odpowiedzi Rzeczypospolitej Polskiej na Kwestionariusz Zdolności
Planowania Obronnego NATO (Defence Planning Capability Survey — DPCS);”;
6) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30 Departament Polityki Zbrojeniowej
1. Departament Polityki Zbrojeniowej kształtuje
politykę zbrojeniową oraz system pozyskiwania,
eksploatacji oraz wycofywania uzbrojenia i sprzętu
wojskowego (UiSW), a także prowadzi procedury
ustanawiania i monitorowania programów uzbrojenia. Koordynuje przedsięwzięcia dotyczące uczestnictwa resortu w Europejskiej Agencji Obrony, Konferencji Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia,
a także współpracy międzynarodowej w zakresie
problematyki UiSW. Wykonuje, w imieniu Ministra,
czynności organu założycielskiego w stosunku
do przedsiębiorstw państwowych oraz jednostki
bezpośredniego nadzoru w stosunku do instytutów
badawczych — z wyjątkiem instytutów badawczych
wojskowej służby zdrowia — nadzorowanych przez
Ministra, a także czynności w zakresie uprawnień
majątkowych Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Realizuje, w imieniu Ministra, czynności
związane z przekształceniami własnościowymi nadzorowanych podmiotów, w tym ich komercjalizacją,
podziałem, łączeniem, likwidacją lub upadłością,
a także czynności związane z wykonywaniem przez
nie zadań obronnych. Realizuje zadania Sekretariatu
Rady Uzbrojenia oraz zadania związane z ochroną
patentową w resorcie.
2. Do zakresu zadań Departamentu należy
w szczególności:
1) kształtowanie polityki zbrojeniowej;
2) kształtowanie systemu pozyskiwania UiSW;

Poz. 54
3) prowadzenie procedur ustanawiania i monitorowania realizacji programów uzbrojenia;
4) koordynowanie uczestnictwa resortu w Europejskiej Agencji Obrony, Konferencji Krajowych
Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia, a także
współpracy międzynarodowej w zakresie problematyki UiSW;
5) wykonywanie, w imieniu Ministra, czynności organu założycielskiego w stosunku do
przedsiębiorstw państwowych oraz jednostki
bezpośredniego nadzoru w stosunku do instytutów badawczych, z wyjątkiem instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia;
6) wykonywanie, w imieniu Ministra, czynności w zakresie uprawnień majątkowych Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku
komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych;
7) realizowanie, w imieniu Ministra, czynności
związanych z przekształceniami własnościowymi nadzorowanych podmiotów, w tym ich
komercjalizacją, podziałem, łączeniem, likwidacją lub upadłością;
8) organizacja i nadzór nad wykonywaniem przez
nadzorowane podmioty zadań obronnych,
w tym zadań z zakresu mobilizacji gospodarki i militaryzacji oraz szczególnej ochrony
obiektów;
9) koordynowanie kontaktów Ministerstwa z krajowymi i zagranicznymi podmiotami przemysłu obronnego;
10) udział w pracach związanych z identyfikacją
potrzeb operacyjnych oraz w opracowywaniu programów operacyjnych;
11) wykonywanie zadań Sekretariatu Rady Uzbrojenia;
12) realizacja zadań związanych z ochroną patentową w resorcie i współdziałanie w tym zakresie z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej.”;

7) w § 31 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) informowanie opinii publicznej o sprawach
wojska i obronności państwa, w tym związanych z udziałem żołnierzy w operacjach sojuszniczych i koalicyjnych oraz o stanowisku
resortu i najważniejszych przedsięwzięciach
realizowanych przez osoby, o których mowa
w § 4 ust. 1; współpraca w tym zakresie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prasowo-informacyjnymi;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) merytoryczny nadzór nad działalnością służby prasowej oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki informacyjnej
resortu, w tym działalnością wydawniczą
Wojskowego Instytutu Wydawniczego;”,
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c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) realizacja zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej — informowanie dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych, dowódców,
żołnierzy zawodowych oraz pracowników
o działaniach podejmowanych w resorcie,
w tym przede wszystkim o decyzjach kierownictwa resortu mających wpływ na warunki służby i pracy, redagowanie i rozsyłanie
wiadomości w ramach komunikowania wewnętrznego oraz redagowanie serwisu informacyjnego w ramach Intranetu, w oparciu
o sieć Mil-Wan;”;
8) w § 34 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) koordynowanie szkolenia obronnego realizowanego w państwie, a także udziału struktur
pozamilitarnych w realizacji Celów NATO dla
Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracy
realizowanej przez Siły Zbrojne i wojska sojusznicze z organami administracji rządowej
oraz samorządowej w czasie pokoju, kryzysu
i wojny;”;
9) uchyla się § 38;
10) w § 40:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2 jest właściwy w zakresie gromadzenia informacji o militarnych zagrożeniach
bezpieczeństwa państwa, w tym: ocen środowiska
geograficznego,
zabezpieczenia
geograficznego
i hydrometeorologicznego Sił Zbrojnych, a także
organizowania systemów rozpoznania wojskowego,
walki elektronicznej, geografii wojskowej i działań
psychologicznych, określania głównych kierunków
ich funkcjonowania i rozwoju oraz planowania, organizowania, koordynowania działań i wykorzystania
tych systemów w Siłach Zbrojnych. Jest właściwy
w zakresie zastrzeżonym dla Ministra w dziedzinie
geodezji i kartografii.”,
b) w ust. 2:
— pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) organizowanie zabezpieczenia geograficznego
Sił Zbrojnych oraz współdziałania służby hydrometeorologicznej w rodzajach Sił Zbrojnych;”,
— po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem
i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) określa zakres ochrony informacji niejawnych
na materiałach geodezyjnych i kartograficznych
zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, z uwzględnieniem potrzeb ochrony

Poz. 54
informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej w resorcie.”;

11) w § 42 w ust. 2:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) opracowywanie zbiorczych potrzeb do programu mobilizacji gospodarki za resorty: obrony
narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zakresie dostaw oraz
remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz
dostaw środków bojowych na okres zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i na czas wojny;”,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) realizowanie zadań w obszarze logistyki wynikających z procesu planowania obronnego
NATO oraz procesu rozwoju zdolności obronnych UE (Odpowiedź Rzeczypospolitej Polskiej
na Kwestionariusz Zdolności Planowania Obronnego — DPCS, Cele NATO dla Rzeczypospolitej
Polskiej);”,
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) planowanie przygotowania narodowego systemu HNS, koordynowanie współpracy między
Siłami Zbrojnymi a pozamilitarną częścią systemu obronnego państwa w zakresie HNS, a także
pełnienie funkcji Centralnego Punktu Kontaktowego HNS oraz utrzymywanie Centralnej Bazy
Danych HNS;”;
12) w § 43:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd Planowania Strategicznego — P5
jest właściwy w zakresie strategicznego planowania
i programowania rozwoju Sił Zbrojnych, wypracowywania założeń i przedsięwzięć dyslokacyjnych, koordynowania przedsięwzięć związanych z udziałem Sił
Zbrojnych w procesie planowania obronnego NATO
i procesie rozwoju zdolności obronnych UE, a także
monitorowania wdrażania rozwiązań transformacyjnych Sił Zbrojnych oraz wdrażania narodowego
modelu transformacji, w tym monitorowania procesu
jego funkcjonowania.”,
b) w ust. 2:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowywanie projektów dokumentów do założeń polityki obronnej i planów obrony państwa, w zakresie dotyczącym Sił Zbrojnych,
a także udział w opracowaniu i uzgadnianiu dokumentów planowania Sił Zbrojnych oraz uzbrojenia w NATO i UE w ramach Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO);”,
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— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przygotowywanie średniookresowych programów rozwoju Sił Zbrojnych, opracowywanie
kompleksowych analiz i dokumentów normatywnych w zakresie ich rozwoju, planowanie
i monitorowanie realizacji Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagadnień związanych z udziałem Sił Zbrojnych w osiąganiu Celu
Operacyjnego UE, a także opracowywanie Kwestionariusza Zdolności Planowania Obronnego
(Defence Planning Capability Survey — DPCS)
za rodzaje Sił Zbrojnych w ramach Przeglądu
Zdolności NATO;”;
13) w § 44 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) planowanie rozwoju i modernizacji technicznej, określanie potrzeb operacyjnych i wymagań
na potrzeby Sił Zbrojnych oraz koordynowanie
realizacji przedsięwzięć związanych z udziałem
Sił Zbrojnych w procesie planowania obronnego NATO i procesie rozwoju zdolności obronnych UE dotyczących wdrażania Celów NATO
dla Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze systemów dowodzenia, łączności i informatyki oraz
systemów identyfikacji bojowej, nawigacji,
wymiany danych (LINK) i monitorowania położenia wojsk własnych;
4) planowanie i organizacja systemów identyfikacji bojowej, nawigacji, wymiany danych (LINK)
i monitorowania położenia wojsk własnych oraz
określenia zasad ich wykorzystania w ramach
systemów funkcjonujących w kraju, NATO i UE
w czasie pokoju, kryzysu i wojny;”;
14) w § 45:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd Szkolenia — P7 jest właściwy w zakresie strategicznego szkolenia Sił Zbrojnych, w tym:
koordynowania opracowywania doktryn operacji
połączonych, planowania i koordynowania udziału
jednostek wojskowych w ćwiczeniach międzynarodowych oraz odpłatnego wykorzystania poligonów
i obiektów wojskowych, wytyczania zasadniczych
kierunków, celów, zadań w zakresie kształcenia oraz
szkolenia kandydatów na podoficerów i szeregowych
zawodowych, kultury fizycznej i sportu w resorcie,
a także upowszechniania doświadczeń i wniosków
z prowadzonych ćwiczeń i operacji wojskowych.”,
b) w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) opracowywanie założeń organizacyjnych
w zakresie kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerów
i korpusie szeregowych zawodowych, opiniowanie programów kształcenia (szkolenia) zawodowego w ośrodkach (centrach) szkolenia
i szkołach podoficerskich oraz nadzorowanie
ich realizacji.”;
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15) w § 47:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Biuro Koordynacyjne jest właściwe w zakresie koordynowania działalności planistycznej,
kontrolnej w Siłach Zbrojnych i Sztabie Generalnym
WP, współpracy zagranicznej Sztabu Generalnego
WP oraz działalności wydawniczej i sprawozdawczej
w resorcie.”,
b) w ust. 2:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) normowanie, planowanie, koordynowanie i rozliczanie działalności bieżącej w resorcie oraz planowanie i koordynowanie — w uzgodnieniu
z Departamentem Kontroli — działalności kontrolnej prowadzonej przez komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny WP, dowództwa
rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne
Sił Zbrojnych, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, Inspektorat
Wojskowej Służby Zdrowia, Szefostwo Obrony
Przeciwlotniczej, Szefostwo Inżynierii Wojskowej i Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego
Rażenia, a także prowadzenie sprawozdawczości
w tym zakresie;”,
— pkt 3-5 otrzymują brzmienie:
„3) planowanie, koordynacja i realizacja współpracy w ramach NATO i UE (dwu i wielostronnej),
a także opracowywanie materiałów informacyjnych o zagranicznej współpracy wojskowej dla
potrzeb Sztabu Generalnego WP;
4) normowanie i realizowanie w resorcie działalności wydawniczej w zakresie wojskowych wydawnictw specjalistycznych oraz wojskowych
wydawnictw wewnętrznych a także ustanawiania i monitorowania przestrzegania zasad pracy biurowej oraz sprawowanie funkcjonalnego
nadzoru nad właściwym wykorzystaniem mocy
produkcyjnych drukarni budżetowych;
5) przygotowywanie redakcyjne wojskowych wydawnictw specjalistycznych i wojskowych wydawnictw
wewnętrznych,
opracowywanych
w resorcie, kierowanych do druku w Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP;”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązywania od dnia 3 stycznia
2011 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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ZARZĄDZENIE Nr 9/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 lutego 2011 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, z późn.
zm.1)) 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

1)

(Dz. Urz. MON Nr 1 poz. 2 oraz z 2010 r. Nr 12, poz. 135)
w § 2 uchyla się ust. 2.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej:
wz. Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745,
Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.
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ZARZĄDZENIE Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 marca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom
lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W statucie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej we Wrocławiu, stanowiącym
załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie
nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz.
MON Nr 22, poz. 205, z późn. zm.2)) w § 10 wprowadza
się następujące zmiany:
1) w pkt 2 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Klinika Chorób Wewnętrznych, w tym:
a) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych z:
— Pododdziałem Alergologicznym,
— Pododdziałem Angiologicznym,
— Pododdziałem Endokrynologicznym,
— Pododdziałem Pulmonologicznym,
b) Kliniczny Oddział Gastroenterologiczny z Zakładem Endoskopii Zabiegowej,
c) Oddział Onkologii Klinicznej;”;
2) w pkt 3 w ppkt 2 w lit. a:
a) tiret 6 otrzymuje brzmienie:
„— Poradnią chorób naczyń (angiologiczną),”,
b) po tirecie 39 dodaje się tiret 40 w brzmieniu:
„— Poradnią chirurgii naczyniowej,”.
§ 2. W statutach samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki
o Nr 6 i 13 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony

Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania
szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40,
z późn. zm.3)), wprowadza się następujące zmiany:
1) w statucie 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej w Żarach w § 10 w ust. 1, wprowadza
się następujące zmiany:
a) w pkt 6:
— lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Oddział Kardiologiczny,”,
— lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) Oddział Neurologiczny,”,
— po lit. i średnik zastępuje się przecinkiem
i dodaje się lit. j i k w brzmieniu:
„j) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
k) Oddział Udarowy z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,”,
b) w pkt 14:
— lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) Oddział Położniczo-Ginekologiczny,”,
— po lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) Oddział Noworodkowy,”,
c) w pkt 26 po lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) Ratownictwo Medyczne Iława Żagańska,
ul. Podgórna 7
— Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego.”.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172,Nr 176,
poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19 poz. 100,Nr 76 poz. 641, Nr 98,
poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507.
2)
Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91,
Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 13, poz. 147, z 2009 r. Nr 2, poz. 18, Nr 7, poz. 80 i Nr 15, poz. 171 oraz z 2010 r.
Nr 2, poz. 11, Nr 17, poz. 223 i Nr 21, poz. Nr 278.
3)
Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r.
Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296, z 2009 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 18, Nr 2 poz. 20, Nr 7,
poz. 80, Nr 14, poz. 154 i Nr 15, poz. 171 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 10, Nr 2, poz. 11, Nr 4, poz. 40, Nr 13, poz. 154, Nr 13,
poz. 155, Nr 17, poz. 223, Nr 20, poz. 263 i Nr 21, poz. 278.
1)
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2) w statucie 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej w Helu w § 10 w ust. 1 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10
w brzmieniu:
„10) Zespół transportu sanitarnego.”.

Poz. 56, 57

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

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Departament Wychowania i Promocji Obronności
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DECYZJA Nr 51/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej
i ustanowienia dorocznego święta 12. batalionu dowodzenia
12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego
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 3 i 5 decyzji
Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9,
poz. 105) oraz 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)), w celu
zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych
— ustala się, co następuje:
1. 12. batalion dowodzenia 12. Szczecińskiej
Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo
tradycji:
a) 12. pułku ułanów Księstwa Warszawskiego
(1809-1812),
b) 12. pułku ułanów (1831),
c) Chorągwi Kirasjerów Polskich (1917),
d) 7. pułku Ułanów Podolskich III Korpusu Polskiego w Rosji (1918-1919),

1)

e) 12. pułku Ułanów Podolskich (1919-1939),
f) 12. pułku Ułanów Podolskich II Korpusu Polskiego (1941-1947),
g) 1. i 2. szwadronu 12. pułku Ułanów Podolskich
Armii Krajowej (1940-1944),
h) 16. batalionu rozpoznawczego (1955-1961),
i) 59. kompanii rozpoznawczej (1961-1967),
j) 16. batalionu rozpoznawczego (1967-1994),
k) 12. batalionu rozpoznawczego Ułanów Podolskich (1994-2010);
2) przyjmuje nazwę wyróżniającą „Ułanów Podolskich”.
2. Ustanawia się doroczne święto 12. batalionu
dowodzenia w dniu 7 maja.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

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

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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DECYZJA Nr 52/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, sztandaru, odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej
przez 14. dywizjon artylerii przeciwpancernej
oraz nadania nazwy wyróżniającej, imienia patrona i ustanowienia dorocznego święta
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 3-5 decyzji
Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz.
105) oraz 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)) a także § 11 ust. 2
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82,
poz. 690), w celu zachowania w pamięci chlubnych
tradycji orężnych oddziałów i pododdziałów artyleryjskich — ustala się, co następuje:
1. 14. dywizjon artylerii przeciwpancernej:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo
tradycji:
a) 4. dywizjonu artylerii konnej (1919-1939),
b) 101. pułku artylerii przeciwpancernej (1951-1967),

1)

c) 121. pułku artylerii lekkiej (1951-1956),
d) 80. dywizjonu artylerii przeciwpancernej
(1964-1994),
e) 14. pułku artylerii przeciwpancernej (1967-2010);
2) przejmuje sztandar rozformowanego 14. pułku
artylerii przeciwpancernej;
3) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Suwalski”;
4) otrzymuje imię Marszałka Józefa Piłsudskiego;
5) przejmuje odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą 14. pułku artylerii przeciwpancernej.
2. Ustanawia się doroczne święto 14. dywizjonu
artylerii przeciwpancernej w dniu 10 września.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

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

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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Departament Wychowania i Promocji Obronności
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DECYZJA Nr 53/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie ustanowienia dorocznego święta 4. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach
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)

1. Ustanawia się doroczne święto 4. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach w dniu
30 maja.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

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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Departament Wychowania i Promocji Obronności

60
DECYZJA Nr 54/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru, nadania nazwy wyróżniającej
i ustanowienia dorocznego święta 3. batalionu zmechanizowanego w Zamościu
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 3
i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia
i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz.
MON Nr 9, poz. 105) oraz 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))
a także § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu
używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690), w celu zachowania
w pamięci chlubnych tradycji orężnych — ustala się,
co następuje:
1. 3. batalion zmechanizowany w Zamościu:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo
tradycji:

1)

a) 9. pułku piechoty Legionów (1922-1939),
b) 3. Brygady Obrony Terytorialnej (1995-2007),
c) 3. batalionu obrony terytorialnej (2007-2008);
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Zamojski”;
3) przejmuje sztandar rozformowanej 3. Brygady
Obrony Terytorialnej.
2. Ustanawia się doroczne święto 3. batalionu
zmechanizowanego w dniu 14 sierpnia.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

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

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.

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 5
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Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
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DECYZJA Nr 55/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia
Na podstawie § 1 pkt 7 lit. b 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:

5. Kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie
stanowią średnie arytmetyczne wartości pieniężnych
norm wyżywienia obowiązujących w poszczególnych
RBLog i wynoszą, dla:

1. Decyzja określa:
1) wartości pieniężne norm wyżywienia żołnierzy;
2) kwoty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za wyżywienie;
3) asortyment środków spożywczych, na które
ustala się ceny ewidencyjne (rozliczeniowe) oraz
wysokość tych cen;
4) wartość pieniężną karmy dla psów;
5) wartość pieniężną karmy dla koni wierzchowych.

1) zasadniczych norm wyżywienia:
a) żołnierskiej
— 010 — 13,84 zł,
b) szkolnej
— 020 — 14,83 zł,
c) specjalnej
— 030 — 19,75 zł,
d) operacyjnej
— 040 — 21,55 zł;
2) dodatkowej normy wyżywienia ogólnej — 110 —
5,81 zł.

2. Jednostki wojskowe objęte rejonowym
systemem zaopatrywania w żywność, przez właściwe dla ich miejsca stacjonowania regionalne bazy
logistyczne (RBLog), stosują wartości pieniężne norm
wyżywienia odpowiadające sumom uśrednionych
iloczynów normatywów środków spożywczych i cen
zakupu wynegocjowanych przez właściwe organy
zaopatrujące.
3. Jednostki wojskowe nieobjęte rejonowym
systemem zaopatrywania w żywność stosują wartości pieniężne obowiązujące w rejonach zaopatrywania poszczególnych RBLog, stosownie do miejsca
stacjonowania.
4. Wartości pieniężne zasadniczych norm wyżywienia, tj.: żołnierskiej — 010, szkolnej — 020, specjalnej — 030 i operacyjnej — 040 oraz dodatkowych
norm wyżywienia, tj.: ogólnej — 110, chleba — 111
i napojów — 160 określonych w rozporządzeniach
Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (Dz. U. Nr 62, poz. 565, z 2006 r.
Nr 17, poz. 136 oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1664) oraz
z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie bezpłatnego
wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na
żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1679), odrębnie dla każdej RBLog, ustala się w wysokościach,
określonych w załączniku do decyzji.

6. Przy zlecaniu żywienia innym podmiotom
żywienia zbiorowego stosować wartości pieniężne
norm wyżywienia stanowiące podstawę wypłaty
równoważnika pieniężnego.
7. Wartościami pieniężnymi polowych paczkowanych norm wyżywienia:
1) indywidualnej suchej 		
— S;
2) skoncentrowanej lądowej
— PS-ląd;
3) skoncentrowanej morskiej — PS-m
— są ich ewidencyjne (średnioważone) ceny
zakupu.
8. Wartością pieniężną zasadniczej operacyjnej
normy wyżywienia — 044 jest równowartość normatywu rzeczowego środków spożywczych w niej
ujętych, ustalona według cen ich zakupu.
9. Ustala się ceny rozliczeniowe (ewidencyjne)
w złotych za 1 kilogram dla następujących artykułów
żywnościowych:
1) chleby trwałe w opakowaniach foliowych — 2,00;
2) pieczywa chrupkie 			
— 3,34;
3) koncentraty spożywcze II dania 		
— 31,07.
10. Wartością pieniężną karmy dla psów etatowych wykonujących zadania służbowe w jednostkach wojskowych jest równowartość normatywu
rzeczowego karmy, ustalona według cen jej zakupu
z zachowaniem zwiększenia wymiaru rzeczowego
karmy o:
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1) 25 % — dla psów odbywających tresurę w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Wojskowym Ośrodku Farmacji
i Techniki Medycznej;
2) 15 % — w okresie od dnia 1 listopada do dnia
31 marca jako sezonowy dodatek energetyczny
— niezależnie od zwiększenia, o którym mowa
w ppkt 1.
11. Wartością pieniężną karmy dla koni wierzchowych Szwadronu Kawalerii jest równowartość
normatywu rzeczowego karmy, ustalona według cen
ich zakupu.
12. Tracą moc:
1) decyzja Nr 310/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia
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wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz.
MON Nr 15, poz. 189 i Nr 22 poz. 281, z 2008 r.
Nr 17, poz. 213 oraz z 2010 r. Nr 15, poz. 202);
2) decyzja Nr 62/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie określenia
wartości pieniężnych norm wyżywienia dla jednostek wojskowych objętych rejonowym systemem zaopatrywania w żywność (Dz. Urz. MON
Nr 4, poz. 45).
13. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
14. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik do decyzji Nr 55/MON
Minis tra Obrony Narodowej
z dnia 23 lutego 2011 r. (poz. 61)
Wartości pieniężne norm wyżywienia
(w złotych)
Zasadnicze normy wyżywienia
Lp.

Wyszczególnienie

1

Dodatkowe normy wyżywienia

żołnierska
010

szkolna
020

specjalna
030

operacyjna
040

ogólna
110

chleba
111

napojów
160

1 RBLog. Wałcz

13,60

14,59

19,65

21,49

6,21

1,40

1,10

2

2 RBLog. Warszawa

14,67

15,69

21,11

22,79

5,88

1,40

1,10

3

3 RBLog. Kraków

13,95

14,92

19,61

21,56

5,79

1,40

1,10

4

4 RBLog. Wrocław

13,17

14,12

18,63

20,38

5,38

1,40

1,10

1 RBLog

2 RBLog

3 RBLog

4 RBLog

1

2

3

4

Razem

Rejon

Lp.

0,92
187,1

Skutki finansowe w tys. zł

622

Średni stan żywionych
Różnica między wart. pien. w zł

23,1

Skutki finansowe w tys. zł

68

Średni stan żywionych
0,93

25,8

Skutki finansowe w tys. zł
Różnica między wart. pien. w zł

1,24

57

Średni stan żywionych
Różnica między wart. pien. w zł

51,1

Skutki finansowe w tys. zł

206

Średni stan żywionych
0,68

87,1

Skutki finansowe w tys. zł
Różnica między wart. pien. w zł

0,82

291

010
(365 dni)

Różnica między wart. pien. w zł

Średni stan żywionych

Wyszczególnienie

4 221,6

1,14

17 138

529,8

1,04

2547

791,4

1,30

3044

519,3

0,73

3 557

2 381,0

1,49

7990

020
(200 dni)

101,3

1,42

256

28,1

1,10

70

0,0

1,69

0

37,3

0,73

140

35,9

2,14

46

030
(365 dni)

111,3

1,66

180

32,4

1,27

70

6,6

2,00

9

10,2

0,82

34

62,1

2,54

67

040
(365 dni)

normy wyżywienia

201,6

0,14

2 912

-67,3

-0,30

615

24,6

0,11

613

49,3

0,20

676

195,0

0,53

1008

110
(365 dni)

613,4

823,8

617,9

4 822,9

x

x

x

x

x

x

x

x

2 566,2

x

x

Razem
(tys. zł)

ZESTAWIENIE
skutków wprowadzenia nowych wartości pieniężnych zasadniczych norm wyżywienia w skali jednostek wojskowych objętych
rejonowym systemem zaopatrywania od dnia 1 stycznia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 5
— 413 —
Poz. 61

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 5

— 414 —

Poz. 62

Departament Kadr

62
DECYZJA Nr 61/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 lutego 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.
Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d 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 celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni
wojskowych w 2011 r. ustala się, co następuje:
1. W decyzji Nr 431/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie
naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.
(Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 294) załączniki Nr 1-3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej decyzji.

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

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Dziennik Urzędowy
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Załączniki do decyzji Nr 61/MON
Minis tra Obrony Narodowej
z dnia 28 lutego 2011 r. (poz. 62)
Załącznik Nr 1

elektronika i telekomunikacja
22

SIŁ POWIETRZNYCH

radiotechniczna

H

ubezpieczenia lotów

J

inżynieryjno-lotnicza

J

inżynieryjno-lotnicza

geodezja i kartografia,
specjalność: meteorologia

F

meteorologiczna

B

eksploatacji systemów łączności

informatyka
elektronika i telekomunikacja
WOJSKOWA
AKADEMIA
TECHNICZNA

G

lotnictwo i kosmonautyka

elektronika i telekomunikacja

1

geodezja i kartografia, specjalność: pomiary
geodezyjne i systemy informacji terenowej

28

ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

projektowo-programowa
informatyki
eksploatacji systemów
informatycznych
rozpoznania i zakłóceń
elektronicznych

C
D

30

ROZPOZNANIA I WALKI
ELEKTRONICZNEJ

B
C

geograficzna

B

przeciwlotniczych zestawów
rakietowych

32

PRZECIWLOTNICZY

38

LOGISTYKI

T

mechanika i budowa maszyn

34

INŻYNIERII WOJSKOWEJ

T

techniczna

chemia

36

OBRONY PRZED BRONIĄ
MASOWEGO RAŻENIA

A

rozpoznania i likwidacji skażeń

A

ogólnologistyczna

mechatronika

logistyka
budownictwo

38

LOGISTYKI

mechanika i budowa maszyn

T

2

nawigacja
mechanika i budowa maszyn

24

MARYNARKI WOJENNEJ

12
3
3

12
8
7
15
5
6
3
3
2

3

WYŻSZA SZKOŁA
OFICERSKA
WOJSK
LĄDOWYCH

zarządzanie

WOJSK LĄDOWYCH

30

ROZPOZNANIA I WALKI
ELEKTRONICZNEJ

32

PRZECIWLOTNICZY

34

INŻYNIERII WOJSKOWEJ

C

transportu i ruchu wojsk
infrastruktury

T

techniczna

B

pokładowa

T

techniczna

B

pancerno-zmechanizowana

C

aeromobilna

D

rakietowa i artylerii

A

rozpoznania ogólnego

A

artylerii przeciwlotniczej

A

saperska

B

przeprawowa

C

drogowo mostowa

RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

4

WYŻSZA SZKOŁA
OFICERSKA SIŁ
POWIETRZNYCH

lotnictwo i kosmonautyka

22

SIŁ POWIETRZNYCH

pilotów

3/

C

nawigatorów

E

ruchu lotniczego

RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH

4

4

2

1

7
5
6

1
3
3

5
5
64

2
85

30
5
10
10
7
10
5
7
84
25

1
2
1

13
25
10
35

6

1
10
7
3
5
40

5

5

5

3
2
3
13

11

53

8

1
1

1
1
10
5
8
3
5
1
25 23
9
173 109 58

8

5

15
10
10
25
5
28
11
12
5
5
15
5
8
8
10
21
8
8
12
221
25
10
35
40
5
10
10
8
14
7
10
104
40
11
6
57
417

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

RAZEM

P2 SG WP

DEPARTAMENT
INFORMATYKI I
TELEKOMUNIKACJI

6
2

8

1/

D

B

2
2
1

1

10
5

RAZEM W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

20

4

5
5

techniczna
techniczna

RAZEM W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
AKADEMIA
MARYNARKI
WOJENNEJ 2/

3
2
3
5

INSPEKTORAT WSPARCIA
SZ

Kod i nazwa grupy osobowej

DOWÓDZTWO GARNIZONU

Kod i nazwa korpusu
osobowego

Kierunek studiów

MARYNARKA
WOJENNA

Uczelnia

SIŁY
POWIETRZNE

Lp.

WOJSKA
LĄDOWE

ZESTAWIENIE
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok
studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kształcenie realizowane w specjalności wojskowej uzbrojenie i elektronika (SW 38T02).
2/
W Akademii Marynarki Wojennej kandydaci na żołnierzy zawodowych po ukończeniu studiów I stopnia, kontynuować
będą kształcenie na studiach II stopnia.
3/
Podział na typy statków powietrznych zostanie ustalony przez Dowódcę Sił Powietrznych w trakcie procesu kwalifikacyjnego.
1/

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym medycznym

A. ubiegających się o przyjęcie w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej na pierwszy rok
studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2011/2012
Kod i nazwa korpusu osobowego LIMIT MIEJSC
grupy

Nazwa uczelni

40
A

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 1/

MEDYCZNY
grupa lekarzy

60

B. rekrutowanych spośród studentów uczelni medycznych na rok akademicki 2011/2012
— po zaliczeniu minimum II semestru (I roku studiów)
Kod i nazwa korpusu osobowego LIMIT MIEJSC
grupy

Nazwa uczelni

40

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 1/

MEDYCZNY
grupa lekarzy 2/

25

3/

15

MEDYCZNY

RAZEM

C.

40

liczba miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2011 roku
Nazwa uczelni

Kod i nazwa korpusu osobowego

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

OGÓŁEM LIMIT MIEJSC

40

MEDYCZNY

LIMIT MIEJSC

10 4/

110

1/ Kształcenie specjalistyczne (wojskowe i wojskowo-medyczne) realizowane będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego
i Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.
2/ Dotyczy studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
3/ Dotyczy studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i farmacji innych krajowych uczelni medycznych.
4/ Podział na poszczególne grupy osobowe zostanie ustalony przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia przed
rozpoczęciem procesu kwalifikacyjnego, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych.

— 417 —

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 5

Poz. 62
Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
do studium oficerskiego w 2011 roku
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48
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1/ Kształcenie wyłącznie dla podoficerów — posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.
2/ Kształcenie realizowane zgodnie z programem przewidzianym dla korpusu osobowego wojsk lądowych.
3/ Podział na typy statków powietrznych zostanie ustalony przez Dowódcę Sił Powietrznych w trakcie procesu kwalifikacyjnego.
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Biuro Konwentu Dziekanów

63
DECYZJA Nr 65/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 marca 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów
oraz stanowisk dziekanów korpusu oficerów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie § 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 celu poszerzenia struktury
organów przedstawicielskich kadry zawodowej Wojska Polskiego ustalam, co następuje:
1. W decyzji Nr 124/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie
utworzenia Biura Konwentu Dziekanów oraz stanowisk dziekanów korpusu oficerów w Siłach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 85)
wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:
„w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów oraz stanowisk dziekanów korpusu oficerów zawodowych oraz mężów zaufania korpusu
podoficerów i szeregowych zawodowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”;
2) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a. W Biurze tworzy się dwa stanowiska obsadzane przez:
1) Przewodniczącego Kolegium Mężów Zaufania
Podoficerów Zawodowych;
2) Przewodniczącego Kolegium Mężów Zaufania
Szeregowych Zawodowych.”;
3) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a. Stanowiska żołnierzy zawodowych, o których mowa w pkt 2a, zostaną utworzone z ogólnego
limitu stanowisk etatowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”;
4) w pkt 5:
a) po ppkt 1 dodaje się ppkt 1a w brzmieniu:
„1a) utworzy w bezpośredniej podległości wojskowe stanowiska: męża zaufania korpusu
podoficerów zawodowych Wojsk Lądowych
oraz męża zaufania korpusu szeregowych zawodowych Wojsk Lądowych;”,
b) po ppkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 2a w brzmieniu:

„2a) przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego
WP, w terminie do dnia 31 maja 2011 r., wnioski organizacyjno-etatowe umożliwiające
realizację ppkt 1a, w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.”;
5) w pkt 6:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Dowódcy Sił Powietrznych oraz Marynarki
Wojennej:”,
b) po ppkt 1 dodaje się ppkt 1a w brzmieniu:
„1a) utworzą w bezpośredniej podległości wojskowe stanowiska odpowiednio:
męża zaufania korpusu podoficerów zawodowych Sił Powietrznych i Marynarki
Wojennej oraz męża zaufania korpusu szeregowych zawodowych Sił Powietrznych
i Marynarki Wojennej;”,
c) po ppkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem
i dodaje się ppkt 2a w brzmieniu:
„2a) przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego WP, w terminie do dnia 31 maja 2011 r.,
wnioski organizacyjno-etatowe umożliwiające realizację ppkt 1a w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.”;
6) po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:
„6a. Dowódca Wojsk Specjalnych:
1) utworzy w bezpośredniej podległości wojskowe stanowiska: męża zaufania korpusu
podoficerów zawodowych Wojsk Specjalnych oraz męża zaufania korpusu szeregowych zawodowych Wojsk Specjalnych;
2) przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego
WP, w terminie do dnia 31 maja 2011 r.,
wnioski organizacyjno-etatowe umożliwiające realizację ppkt 1 w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.
6b. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:
1) utworzy w bezpośredniej podległości wojskowe stanowiska: dziekana korpusu oficerów zawodowych Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych, męża zaufania korpusu
podoficerów zawodowych Inspektoratu
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Wsparcia Sił Zbrojnych oraz męża zaufania korpusu szeregowych zawodowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
2) przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego
WP, w terminie do dnia 31 maja 2011 r.,
wnioski organizacyjno-etatowe umożliwiające realizację ppkt 1 w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.”.

4. Szef Sztabu Generalnego WP:
1) spowoduje wydanie dokumentów organizacyjno-etatowych wynikających z utworzenia nowych stanowisk w Biurze;
2) spowoduje wydanie dokumentów organizacyjno-etatowych opracowanych na podstawie
wniosków przedstawionych przez osoby wymienione w pkt 1 ppkt 4-6 decyzji.

2. Utworzone w jednostkach organizacyjnych
stanowiska służbowe, o których mowa w pkt 1
ppkt 4-6, zwiększą limit stanów etatowych tych jednostek.

5. Dyrektor Biura, w porozumieniu z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do
Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, przygotuje
decyzje personalne umożliwiające obsadę stanowisk
wojskowych w Biurze, o których mowa w pkt 1 ppkt 2
decyzji.

3. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji,
w terminie do dnia 20 września 2011 r., dostosuje
zakres organizacyjny Biura do zmian organizacyjnych
wynikających z pkt 1 ppkt 2 decyzji.

6. Decyzja wchodzi w życie dniem podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

64
DECYZJA Nr 71/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 marca 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej
profilaktycznych programów zdrowotnych
Na podstawie § 1 pkt 7 lit. b 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. 22 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317,
z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Program identyfikacji genetycznej oraz
profilaktyki cytogenetycznej żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej, stanowiący załącznik Nr 2”;

1. W decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych
programów zdrowotnych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 1,
z 2008 r. Nr 12, poz. 139 i Nr 25, poz. 322), wprowadza
się następujące zmiany:

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

1)

2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej decyzji.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r.
Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570.
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Poz. 64
Załącznik do decyzji Nr 71/MON
Minis tra Obrony Narodowej
z dnia 10 marca 2011 r. (poz. 64)

PROGRAM IDENTYFIKACJI GENETYCZNEJ
ORAZ PROFILAKTYKI CYTOGENETYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
I PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ
1. OPIS PROBLEMU
Profilowanie genetyczne jest najskuteczniejszą
metodą identyfikacji osób lub śladów biologicznych
przez nie pozostawionych. Pozwala na jednoznaczną
identyfikację szczątków ludzkich, tkanek, osób żywych
lub ciał osób zmarłych, których z różnych względów
nie da się zidentyfikować innymi metodami. Metody
cytogenetyczne można także stosować w badaniach
zgodności tkankowej dla potrzeb transplantologii, w profilaktyce niektórych chorób cywilizacyjnych i wczesnym
wykrywaniu (profilaktyce) chorób nowotworowych
(np. raka jelita grubego, raka stercza, raka sutka).
2. PRZYCZYNY ISTNIENIA PROBLEMU
Współczesne pole walki charakteryzuje się wysokim stopniem nasycenia technicznymi środkami
walki, możliwością ześrodkowania na niewielkim obszarze bardzo dużej siły rażenia i działaniami relatywnie niewielkich, ale mobilnych i świetnie uzbrojonych
pododdziałów, obejmujących zasięgiem swojego
działania duże obszary. Ponadto możliwość użycia
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do zwalczania zagrożeń wewnętrznych (terroryzm, skutki klęsk
żywiołowych) stwarza szereg nowych zagrożeń i co
za tym idzie, wyzwań dla wojskowej służby zdrowia.
Najistotniejsze problemy, z jakimi należy się
uporać, to:
1. Wobec stosowania nowoczesnych broni
— powstające rozległe obrażenia (w warunkach bojowych głównie głowy i klatki piersiowej) wymagają
precyzyjnej identyfikacji ofiary (np. nieprzytomnego
rannego) i ewentualne określenia genów zgodności tkankowej, w taki sposób, aby można było jak
najwcześniej zastosować, ratujące życie, metody
lecznicze oparte na przetoczeniu krwi i ewentualnym
przeszczepie organów.
2. Działanie niektórych rodzajów broni (np. karabinków szturmowych z tzw. „pociskami szybkimi” czy
np. pocisków odłamkowo-fosforowych do zwalczania
środków transportu) powoduje tak rozległe obrażenia
ciała, że w praktyce identyfikacja ofiary (np. nieprzytomnej) lub zwłok wymaga zastosowania sądowo-lekarskich metod biologicznych (badania DNA).

3. Obrażenia powstające u załóg lotniczych (działających w bezpośrednim kontakcie z nieprzyjacielem
lub usuwających skutki klęsk żywiołowych) w obrębie
pola walki w praktyce uniemożliwiają identyfikację bez
wykonania badań DNA.
4. Rozproszenie działań oddziałów na dużym
obszarze może powodować, że żołnierze będą
odnajdywani po długim czasie, uniemożliwiającym
identyfikację innymi niż badanie DNA metodami.
5. Identyfikacja ofiar w ogniskach strat masowych — potencjalna możliwość ataku terrorystycznego powodującego masowe straty stwarza konieczność identyfikacji dużej liczby ofiar na podstawie
niewielkich śladów biologicznych.
Międzynarodowe zobowiązania Polski, wynikające z naszej obecności w strukturach NATO, oddziałach
kontyngentów ONZ lub innych organizacji międzynarodowych powodują, że żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej coraz częściej i w coraz większej liczbie
uczestniczą w misjach stabilizacyjnych, działaniach
bojowych, usuwaniu skutków lub zapobieganiu atakom
i akcjom terrorystycznym czy rozminowaniu terenów,
na których prowadzono działania bojowe, co naraża ich
na poważne obrażenia a nawet śmierć. Problemy jakie
można rozwiązać metodami cytogenetycznymi to:
1. Przygotowanie dla każdego żołnierza profilu
zgodności tkankowej, co znacznie skróci czas potrzebny do ustalenia dawcy i ewentualnego przeprowadzenia przeszczepu, o ile taki będzie konieczny.
2. Przygotowanie dla każdego potencjalnie zagrożonego żołnierza profilu danych biometrycznych
(genetycznych) umożliwiających szybką i pewną
identyfikację poległych lub rannych oraz wykrywanie
i jednoznaczną identyfikację śladów biologicznych
osób zaginionych.
3. Opracowanie profilu potencjalnych zagrożeń
zdrowotnych u kandydatów na żołnierzy zawodowych
— indywidualnego profilu dla każdego z żołnierzy.
4. Rozpoznanie zagrożeń zdrowotnych u kandydatów do służby poza granicami kraju, co może
zmniejszyć koszty ewentualnego leczenia i korzystania
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ze świadczeń zdrowotnych w związku z pełnieniem
służby poza granicami państwa.
Współpraca w ramach wielonarodowych pododdziałów i oddziałów, częste wyjazdy do krajów o odmiennych systemach prawnych mogą powodować,
że żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
mogą mieć kontakty z wymiarem sprawiedliwości
innych państw zarówno jako sprawcy, jak i ofiary
przestępstw, co rodzi konieczność identyfikacji śladów
możliwie nowoczesnymi i, co ważniejsze, niepodważalnymi metodami naukowymi powszechnie uznanymi.
Obecność żołnierzy armii sprzymierzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również rodzi potrzebę
ewentualnej ich identyfikacji, zarówno w przypadkach
doznania przez nich obrażeń ciała, jak i ewentualnych
konfliktów z prawem. Najistotniejsze problemy to:
1. Jednoznaczna identyfikacja osób lub śladów
dla potrzeb Prokuratury Wojskowej i/lub jej zagranicznych odpowiedników, także w ramach pomocy
prawnej i współpracy międzynarodowej.
2. Odpowiednio szybkie wykluczenie osoby
lub osób z grona podejrzanych, lub potwierdzenie jej
tożsamości.
3. CELE PROGRAMU
3.1. Cel główny
Objęcie kompleksowymi badaniami genetycznymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
i pracowników resortu obrony narodowej w zakresie
identyfikacji osobistej, zgodności tkankowej dla potrzeb transplantologii i transfuzjologii oraz w dalszych
etapach identyfikacji predyspozycji genetycznych
do niektórych schorzeń. Niniejsze badanie nie jest
podstawą do określenia przydatności do pełnienia
zawodowej służby wojskowej.
Ponadto metody szybkiego i jednoznacznego rozpoznania mają także ogromny aspekt psychologiczny
— wykonujący zadania bojowe, czy pełniący służbę
w trudnych warunkach żołnierz ma pewność, że nawet w skrajnie trudnej sytuacji zostanie prawidłowo
zidentyfikowany lub odpowiednio leczony w najkrótszym możliwym czasie.

Poz. 64

2. Wykonywanie badań identyfikacyjnych i dowodowych na zlecenie organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości.
3. Stworzenie dla potrzeb wojska mobilnego,
specjalistycznego zespołu lekarskiego zdolnego do
prowadzenia identyfikacji zwłok, badania śladów
i współdziałania z organami ścigania i wymiaru
sprawiedliwości w zakresie oględzin i sekcji zwłok
oraz prowadzenia badań genetycznych dla potrzeb
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej także w rejonach wykonywania zadań bojowych.
4. Skrócenie procedur i przyspieszenie leczenia
rannych i poszkodowanych żołnierzy poprzez usprawnienie postępowania niezbędnego do podjęcia
właściwego leczenia. Opracowanie profilu zagrożeń
genetycznych wśród żołnierzy objętych programem
i opracowanie na tej podstawie indywidualnych
wytycznych dotyczących oceny zdrowotnej żołnierzy
zawodowych wyłącznie za ich pisemną zgodą w zakresie postępowania terapeutycznego.
4. POPULACJA OBJĘTA PROGRAMEM
Badaniami objęta zostanie cała populacja
żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Służby
Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i pracowników resortu obrony narodowej,
w szczególności żołnierze wybranych specjalności
(saperzy, piloci, marynarze, żołnierze sił specjalnych),
kierowani do pełnienia służby lub wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa.
5. OPIS PROGRAMU
5.1. Metoda pozyskiwania materiału do badań
1. Pobieranie materiału odbywa się drogą nieinwazyjną (szczotkowanie jamy ustnej jednorazową
szczoteczką i odpowiednie zabezpieczenie materiału
uzyskanego tą drogą).
2. W programie nie przewiduje się wykluczeń —
ograniczenia liczby i składu personalnego badanych,
zależą jedynie od przyznanych środków finansowych
i wydolności pracowni.

3.2. Cele szczegółowe
5.2. Etapy wprowadzania i realizacji programu
1. Zapewnienie indywidualnej identyfikacji
genetycznej żołnierzy i pracowników resortu obrony
narodowej kierowanych w rejony działań bojowych lub
pełniących służbę w warunkach szczególnych zagrożeń,
a także kierowanych do służby poza granicami kraju.

1. Faza organizacyjna (zakup niezbędnego
sprzętu i materiałów, przeszkolenie personelu,
przygotowanie warunków lokalowych i sprzętowych
pracowni, przygotowanie zaplecza informatycznego,
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zapewnienie niezbędnego poziomu bezpieczeństwa
technicznego i informacyjnego). W obecnej chwili
żaden szpital wojskowy nie dysponuje pracownią
mogącą zrealizować zakładany program.
2. Przeszkolenie osób pobierających i zabezpieczających materiał do badań, przygotowanie środków
technicznych do przechowywania i przesyłania materiału,
organizacja systemu transportu i udostępniania danych.
3. Prowadzenie rozszerzających badań genetycznych, w miarę napływu nowych sond molekularnych, na materiale porównawczym zabezpieczonym
w pracowni.
4. W fazie początkowej przewiduje się wykonanie około 200-300 badań rocznie. Liczba ta jest
spowodowana bezwzględnym wymogiem dla uzyskania akredytacji przez Pracownię Cytogenetyczną,
uczestniczącą w programie.
5.3. Czas trwania programu
Wykonywanie badań — program ma charakter
wieloletni i będzie kontynuowany, jednakże poziom
jego finansowania w kolejnych latach realizacji będzie uzależniony od możliwości finansowych resortu
obrony narodowej.

Poz. 64

3.1. Zestawienie osób skierowanych na badania.
3.2. Liczbę rzeczywiście wykonanych badań z rozbiciem na poszczególne grupy osobowe i rodzaje badań.
3.3. Zbiorcze oceny dla potrzeb profilaktyki zdrowotnej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.
3.4. Zbiorcze i jednostkowe zestawienia kosztów
badań.
3.5. Inne zestawienia określone przez potrzeby Sił
Zbrojnych i ich organów kontrolnych.
4. Za właściwą archiwizację wyników badań cytogenetycznych odpowiadają kierownicy każdej z Wojskowych Pracowni Cytogenetycznych, nadzorowanych
bezpośrednio przez konsultanta wojskowej służby
zdrowia w dziedzinie patomorfologii. O udostępnieniu
wyników badań cytogenetycznych innym uprawnionym podmiotom, niż poddany badaniu, decyduje Szef
komórki organizacyjnej resortu obrony narodowej
właściwej do spraw zdrowia na pisemny wniosek konsultanta wojskowej służby zdrowia w dziedzinie patomorfologii. Na polecenie Szefa Inspektoratu Wojskowej
Służby Zdrowia wykonawca Programu zobowiązany
jest nieodpłatnie udostępnić wszelkie niezbędne dane
związane z realizowanym Programem.
5.5. Monitorowanie jakości badań i zapewnienie
poprawności merytorycznej oznaczeń

5.4. Rejestracja badań i sprawozdawczość
1. Kontrola metodą audytu wewnętrznego.
1. Rejestracja wykonanych badań zgodnie
z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 417, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra
Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz. U. Nr 222, poz. 1765) rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów
indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu
jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej
udostępniania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

2. Wprowadzenie procedur QM i QA (Quality
Assesment and Management) zgodnie z wytycznymi
CODIS i IAPI (International Association of Personal
Identification).
3. Uzyskanie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.
4. Uzyskanie certyfikacji IFSC (International
Forensic Science Comitee).
6. WYKONAWCY PROGRAMU

2. Indywidualne wyniki badania wydawane
osobom skierowanym na badania jedynie na ich
pisemną prośbę.
3. Sprawozdania i dokumentacja zbiorcza
z wykonanych badań określona będzie corocznie
w stosownych umowach zawieranych w imieniu
Ministra Obrony Narodowej przez Szefa Inspektoratu
Wojskowej Służby Zdrowia z realizatorem Programu
przy czym zawierać musi co najmniej:

1. Nadzór służbowy — szef komórki organizacyjnej
resortu obrony narodowej właściwej do spraw zdrowia.
2. Nadzór merytoryczny i organizacyjny —
Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie
Patomorfologii:
2.1. Kontrola merytoryczna prowadzonych badań.
2.2. Monitorowanie szkolenia zespołów.
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2.3. Kontrola certyfikacji pracowni.
2.4. Merytoryczny nadzór nad działaniem i powoływaniem grup mobilnych.
3. Pracownia Cytogenetyczna (nowotworzona
— wchodząca w skład Zakładu Patomorfologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony
Narodowej Wojskowego Instytutu Medycznego):
3.1. Personel w składzie:
a) kierownik pracowni i grupy mobilnej (odpowiedzialny za sprawozdawczość, rozliczenia
i organizację pracy),
b) 2 lekarzy specjalistów medycyny sądowej lub
patomorfologii,
c) 3 osoby personelu technicznego, w tym 2 z tytułem magistra biologii,
d) 1 osoba personelu pomocniczego,
e) 2 techników sekcyjnych,
f) 2 sekretarki medyczne (protokolantki).
4. Grupa mobilna:
4.1. Skład 4 osobowy: lekarz, protokolant, technik
cytogenetyk i technik sekcyjny.
4.2. W miarę potrzeb istnieje możliwość stworzenia więcej niż jednej grupy w oparciu o siły
i środki Zakładu Patomorfologii Centralnego
Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej Wojskowego Instytutu Medycznego.
5. Przeszkolony personel współpracujący
z wojskowymi komisjami lekarskimi i/lub pracujący
w jednostkach wojskowej służby zdrowia, realizujący
pobieranie materiału.
6. Organy kadrowe Ministerstwa Obrony Narodowej (w zakresie informacji o osobach objętych
badaniem).
7. W roku 2008 utworzyć Drugą Wojskową Pracownię Cytogenetyczną wchodzącą w skład Zakładu
Patomorfologii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Przychodnią w Bydgoszczy.
Odpowiedzialnym za organizację i wyposażenie Drugiej
Pracowni Cytogenetycznej jest Komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Przychodnią w Bydgoszczy.
Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia zawrze w tej
sprawie stosowną umowę z Komendantem 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Termin
uruchomienia pracowni 10 styczeń 2009 r.
Nadzór merytoryczny i naukowy nad Pracownią
i prowadzonymi tam badaniami w zakresie realizacji
programu identyfikacji genetycznej oraz profilaktyki
cytogenetycznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej żołnierzy zawodowych i pracowników resortu
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obrony narodowej sprawował będzie Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w Dziedzinie Patomorfologii.
Zasady i tryb prowadzenia nadzoru, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej
związanej z Programem, zakres szkolenia personelu
i pozostałe nie wymienione w załączniku, a związane
z Programem zagadnienia określi w formie Wytycznych do realizacji programu identyfikacji genetycznej
oraz profilaktyki cytogenetycznej w Siłach Zbrojnych RP
żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony
narodowej Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia
w Dziedzinie Patomorfologii. Wytyczne zatwierdzi
i wprowadzi do użytku Szef Inspektoratu Wojskowej
Służby Zdrowia.
7. KOSZTORYS PROGRAMU
— Pracowni Cytogenetycznej wchodzącej
w skład Zakładu Patomorfologii CSK MON WIM
w Warszawie
7.1 Docelowo po pełnym uruchomieniu pracowni
1. Maksymalny całkowity jednostkowy koszt
wykonania badania cytogenetycznego nie może
przekroczyć kwoty 2000 zł /osobę.
2. Koszt prowadzenia badań, w poszczególnych
latach:
2007 r. — 190.323,60 zł (nie mniej niż 95 osób)
2008 r. — 6.084.302,08 zł (nie mniej niż 3042 osób)
2009 r. — 1.000.000,00 zł (nie mniej niż 500 osób)
2010 r. — 2.300.000,00 zł (nie mniej niż 1150 osób)
2011 r. — 2.895.900,00 zł (nie mniej niż 1447 osób)
2012 r. — 6.550.000,00 zł (nie mniej niż 3275 osób)
2013 r. — 6.000.000,00 zł (nie mniej niż 3000 osób)
7.2. Rozliczenie wykonania nastąpi po udokumentowaniu przeprowadzonych badań w zależności od
ilości oraz faktycznie poniesionych kosztów do wysokości stawki określonej w punkcie 7.1.1 oraz planowanej
kwoty na badania określonej w punkcie 7.1.2.
8. KOSZTORYS PROGRAMU
— Pracowni Cytogenetycznej wchodzącej w skład
Zakładu Patomorfologii 10 WSzKzP w Bydgoszczy
8.1 Docelowo po pełnym uruchomieniu pracowni
1. Maksymalny całkowity jednostkowy koszt
wykonania badania cytogenetycznego nie może
przekroczyć kwoty 2000 zł /osobę.
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2. Koszt prowadzenia badań, w kolejnych
latach:
2008 r. — 587.258,01 zł (nie mniej niż 293 osoby)
2009 r. — 1.000.000,00 zł (nie mniej niż 500 osób)
2010 r. — 1.565.000,00 zł (nie mniej niż 800 osób)
2011 r. — 2.895.900,00 zł (nie mniej niż 1447 osób)
2012 r. — 6.550.000,00 zł (nie mniej niż 3275 osób)
2013 r. — 6.000.000,00 zł (nie mniej niż 3000 osób)
8.2. Rozliczenie wykonania nastąpi po udokumentowaniu przeprowadzonych badań w zależności od
ilości oraz faktycznie poniesionych kosztów do wysokości stawki określonej w punkcie 8.1.1 oraz planowanej
kwoty na badania określonej w punkcie 8.1.2.

Poz. 64, 65

W ramach przyznanych kwot na przeprowadzenie badań dopuszcza się wykonanie większej ilości
analiz.
9. DOKUMENTACJA PROGRAMU
Realizatorzy Programu sporządzają sprawozdanie, które musi być zatwierdzone przez Konsultanta
Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie patomorfologii. Po zaakceptowaniu, ostateczny raport
z Programu zostaje przedstawiony szefowi komórki
organizacyjnej resortu obrony narodowej właściwej
do spraw zdrowia.

Departament Spraw Socjalnych

65
DECYZJA Nr 32/SS
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 marca 2011 r.
w sprawie uruchomienia I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
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:

3. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
opiniuje wnioski o zapomogi przyznawane przez
Sekretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.

1. Uruchamia się środki finansowe w kwocie
3.400.000 zł — z przeznaczeniem na zapomogi dla
żołnierzy zawodowych.
2. Wysokość środków, o których mowa w pkt 1,
dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych określa załącznik do decyzji.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas
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Poz. 65
Załącznik do decyzji Nr 32/SS
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 marca 2011 r. (poz. 65)

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Lp.

Dysponent

Limit w zł

1

2

3

Szef Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych, w tym:

2.900.000

Dowódca Wojsk Lądowych

1.650.000

Dowódca Sił Powietrznych

650.000

Dowódca Marynarki Wojennej

250.000

2

Dowódca Garnizonu Warszawa

200.000

3

Komendant Główny
Żandarmerii Wojskowej

120.000

4

Dowódca Operacyjny SZ

80.000

5

Dowódca Wojsk Specjalnych

80.000

6

Szef Inspektoratu
Wojskowej Służby Zdrowia

20.000

1

7

OGÓŁEM

3.400.000
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66
PEŁNOMOCNICTWO Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 lutego 2011 r.
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.1)), art. 2 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U.
Nr 89, poz. 972, z późn. zm.2)) w związku z § 1 pkt 11
lit. f 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), udzielam

W sprawach wskazanych w pełnomocnictwie,
Dowódca Sił Powietrznych podpisuje dokumenty
z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra
Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem
własnej pieczęci urzędowej.

Panu gen. broni pil. Lechowi Majewskiemu
— Dowódcy Sił Powietrznych
pełnomocnictwa do podpisania umowy użyczenia
kopii dokumentacji remontowo-obsługowej samolotów F-16 Wojskowym Zakładom Lotniczym Nr 2 S.A.
w Bydgoszczy.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139,
poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114,
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141,
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96,
poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287,
z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79,
poz. 662 i Nr 131, poz. 1075 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 332, z 2003 r. Nr 46, poz. 393, z 2006 r.
Nr 66, poz. 468.
1)
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67
UPOWAŻNIENIE Nr 7/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 lutego 2011 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)) oraz
w związku z art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia
1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U.
z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.2)), upoważniam

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
podpisuje porozumienie z zamieszczeniem klauzuli
„z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” oraz
uwierzytelnienia odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Pana płk. Sławomira Filipczaka
— Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych
Ministerstwa Obrony Narodowej
do zawarcia Porozumienia w sprawie formy i trybu
dostarczenia do urzędów skarbowych danych o rocznym obliczeniu podatku/informacji o uzyskanych dochodach za rok 2010, sporządzanych przez wojskowe
biura emerytalne.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
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, z 2009 r. Nr195, poz. 1501 i Nr 216,
poz.1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1113, Nr 182, poz.1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18.

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121,poz. 770 i Nr 141,
poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210,
poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.143.
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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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