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Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

246
ZARZADZENIE Nr 32/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.
U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166,
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) zarządza się, co następuje:

utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 97, 183 i 185, z 1999 r.
poz. 50, z 2000 r. poz. 25 i 32 oraz z 2001 r. poz. 51)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 2 w pozycji 50 dodaje się nowe
wiersze w brzmieniu:

§1. W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej
Nr 43/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie

Nr
Nr rejestru,
działki
obręb,
karta mapy gruntów

Lp.

Nazwa Zakładu
Opieki
Zdrowotnej

Adres siedziby
zakładu

Powierzchnia
gruntów

1

2

3

4

5

3 lokale:
5U-26,
5U-27,
5U-28 — łącznie
87,25 m2 — udział
w stosunku do
całej działki
o pow. 656 m2

00-201
Warszawa,
ul. gen.
Wł. Andersa 18
01-258
Warszawa,
ul. Bitwy
Warszawskiej
1920 r. nr 12

Specjalistyczna
Przychodnia
Lekarska dla
Pracowników
Wojska
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Warszawie
50
j. wyżej

j. wyżej

00-201
Warszawa,
ul. gen. Wł.
Andersa 16

Księga
wieczysta

Uwagi

6

7

8

Obręb:
5-02-04

15

KW 40846

5U-30 –
1,55 m2 — udział
w stosunku do
całej działki
o pow. 250 m2

Obręb:
5-02-04

14

KW 45811

3U-16 — 107,35 m2
— udział
w stosunku do
całej działki o
pow. 809 m2

Obręb:
2-02-06

108

KW 45883

§2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Departament Prawny
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DECYZJA Nr 554/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 grudnia 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
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 związku z § 2 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
oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647) oraz „Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych”, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 20 06 r. w sprawie
wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(M.P. z 2007 r. Nr 1, poz. 9), ustala się, co następuje:
1. W „Wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem” stanowiącym załącznik do decyzji Nr 104/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz.
MON Nr 6, poz. 76, Nr 18, poz. 188 i Nr 22, poz. 224),
wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I. „Jednostki organizacyjne podległe”:
a) lp. 1-3 otrzymują brzmienie:
1

Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

2

Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

3

Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni

Szef Sztabu Generalnego WP

b) lp. 6-8 otrzymują brzmienie:
6

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

7

Dowództwo Wojsk Specjalnych w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

8

Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

c) lp. 10-12 otrzymują brzmienie:

10

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego WP

11

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
w Bydgoszczy

Szef Sztabu Generalnego WP

12

Jednostka Wojskowa 2305

Dowódca Wojsk Specjalnych
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d) lp. 16-20 otrzymują brzmienie:

16

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie Sekretarz Stanu do spraw
Uzbrojenia i Modernizacji

17

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
w Warszawie

Sekretarz Stanu do spraw
Uzbrojenia i Modernizacji

18

Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie

Sekretarz Stanu do spraw
Uzbrojenia i Modernizacji

19

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie

20

Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie

Sekretarz Stanu do spraw
Uzbrojenia i Modernizacji
Sekretarz Stanu do spraw
Uzbrojenia i Modernizacji

e) lp. 30 otrzymuje brzmienie:
30

Podsekretarz Stanu do spraw
Społecznych i Profesjonalizacji

Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie

f) lp. 62 i 63 otrzymują brzmienie:

62

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej — Dyrektor Programu
Sekretarz Stanu do spraw
Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Samolotu
Uzbrojenia i Modernizacji
Wielozadaniowego w Warszawie

63

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Budowy
i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji
Powietrznych w Warszawie

Sekretarz Stanu do spraw
Uzbrojenia i Modernizacji

g) lp. 78 otrzymuje brzmienie:

78

Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w „Wykazie
Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy
Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa”
— etat nr JS/001/0

Sekretarz Stanu do spraw
Uzbrojenia i Modernizacji

2) w części II. „Jednostki organizacyjne A. Nadzorowane” lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

2

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie

Podsekretarz Stanu do spraw
Społecznych i Profesjonalizacji
Sekretarz Stanu do spraw
Uzbrojenia i Modernizacji
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych
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DECYZJA Nr 555/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie wystawiania dokumentów uprawniających
do nabycia materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym
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) ustala się, co następuje:
1. Upoważniam Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do wystawiania dokumentów uprawniających do nabycia, dla potrzeb jednostek
Sił Zbrojnych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 ust. 1
pkt 5, § 7 ust. 1 pkt 5, § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 11 pkt 2
rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji \z dnia 9 września
2002 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków

(Dz. U. Nr 156, poz. 1303, z 2004 r. Nr 251, poz. 2512
oraz z 2007 r. Nr 138, poz. 970).
2. Upoważnienia wystawiane będą na wniosek
dyrektorów (dowódców, szefów) właściwych komórek
i jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony
Narodowej.
3. Traci moc decyzja Nr 493/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2007 r. w sprawie
wystawiania dokumentów uprawniających do nabycia
materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym (niepubl.).
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
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DECYZJA Nr 561/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 grudnia 2007 r.
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. Decyzja określa szczegółowe warunki organizacji i zabezpieczenia żywienia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kompetencje organów wojskowych w tych sprawach.

2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1) norma wyżywienia — określona w odrębnych
przepisach ilość środków spożywczych przysługujących żołnierzowi w ciągu doby;
2) wartość pieniężna normy wyżywienia — wartość
produktów spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczej lub dodatkowej normy wyżywienia;
3) norma rzeczowa — określona ilość oraz rodzaj środków zaopatrzenia żywnościowego, niezbędnych
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do prawidłowego funkcjonowania urządzenia,
pomieszczenia lub obiektu;
4) wartość pieniężna normy rzeczowej — wartość
środków zaopatrzenia, liczonych w cenach zakupu, wchodzących w skład normy rzeczowej;
5) gospodarka rozliczeniowa — system planowania
i rozliczania kosztów żywienia oparty o wartości
pieniężne norm wyżywienia;
6) gospodarka materiałowa — system planowania
i rozliczania zużycia środków zaopatrzenia żywnościowego oparty o normy wyżywienia i normy rzeczowe;
7) cena rozliczeniowa — cena ustalona dla produktów żywnościowych pochodzących z zapasów
wojska i przeznaczonych do spożycia, odpowiadająca cenie produktów świeżych, niezbędnych
do przygotowania porównywalnego produktu
lub potrawy;
8) dodatek wyrównawczy — różnica pomiędzy faktyczną wartością normatywnych produktów spożywczych a wartością pieniężną danej normy
wyżywienia;
9) limit finansowy — iloczyn wartości pieniężnych
i ilości norm wyżywienia wydanych w określonym czasie;
10) ryczałt zaopatrzenia — roczne nakłady jednostki
wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową, ustalone w oparciu o wartości pieniężne
norm rzeczowych;
11) równoważnik pieniężny — kwota wypłacana żołnierzowi w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia;
12) punkt żywienia kadry — miejsce żywienia osób
uprawnionych, realizowanego w systemie gospodarki rozliczeniowej, według normy wyżywienia stosowanej w jednostce wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową;
13) stołówka wojskowa dla kadry — wyodrębnione
pod względem lokalowym i technologicznym
miejsce żywienia, w którym realizuje się żywienie osób uprawnionych w systemie gospodarki
rozliczeniowej, według normy wyżywienia ustalonej przez dowódcę jednostki wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową, w oparciu
o odrębny jadłospis;
14) polowa paczkowana norma wyżywienia (paczkowana racja żywnościowa) — określona normami
wojskowymi ustanowionymi przez Ministra
Obrony Narodowej ilość i asortyment produktów spożywczych przysługująca żołnierzowi
w ciągu doby, umieszczona w jednostkowym
lub wspólnym opakowaniu, przeznaczona na zapasy wojska;
15) jednostka wojskowa prowadząca gospodarkę
żywnościową — jednostka wojskowa realizująca
żywienie osób uprawnionych oraz finansująca
i ewidencjonująca koszty tego żywienia;
16) zapasy przechowywane w celach mobilizacyjnych i wojennych — zapasy wojska, utrzymy-
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wane w jego magazynach lub gospodarce
narodowej, przeznaczone na mobilizacyjne rozwinięcie sił zbrojnych i na czas wojny;
17) osoby uprawnione — żołnierze Wojska Polskiego
oraz pracownicy wojska a także żołnierze
i przedstawiciele państw obcych korzystający
z wyżywienia na podstawie odrębnych przepisów i porozumień.
3. Zaopatrywanie w produkty spożywcze przeznaczone na zapasy wojska realizowane jest w systemie scentralizowanym, według uregulowań określonych w odrębnych przepisach, a produkty stosowane
wyłącznie w bieżącym żywieniu zakupują jednostki
wojskowe prowadzące gospodarkę żywnościową lub
rejonowe bazy materiałowe.
4. Żywienie wojsk w czasie pokoju, z zastrzeżeniem pkt 7, odbywa się w systemie gospodarki rozliczeniowej.
5. W systemie gospodarki rozliczeniowej:
1) na koniec roku kalendarzowego nie może wystąpić przekroczenie przysługującego limitu finansowego na żywienie oraz środki czystości, higieny
i estetyki przygotowywania i wydawania posiłków;
2) niewykorzystany ryczałt zaopatrzenia w sprzęt
służby żywnościowej powszechnego użytku
przechodzi na lata następne.
6. Środki finansowe na zabezpieczenie ryczałtów zaopatrzenia w sprzęt służby żywnościowej powszechnego użytku oraz środki czystości, higieny
i estetyki przygotowywania i wydawania posiłków,
wynikające z wartości pieniężnych norm rzeczowych, zapewniają właściwi dysponenci środków
budżetowych.
7. Żywienie w oparciu o polowe paczkowane normy wyżywienia (racje żywnościowe paczkowane) jest
realizowane z zachowaniem ich normatywnych wymiarów rzeczowych i rozliczane w ramach określonych dla
tych norm wartości pieniężnych.
8. Paczkowane racje żywnościowe stosuje się
w zamian zasadniczych norm wyżywienia, bez możliwości ich uzupełniania dodatkową normą wyżywienia
ogólną — 110.
9. Zasadniczą normę wyżywienia operacyjną
— 044 stosuje się w żywieniu osób uprawnionych,
organizowanym poza granicami kraju, do czasu rozwinięcia żywienia opartego o bieżące dostawy żywności ze źródeł miejscowych lub rozpoczęcia żywienia w oparciu o międzynarodowy system zaopatrywania. Jej wartość pieniężną ustala się na podstawie cen zakupu produktów spożywczych wchodzących w skład szczegółowego wymiaru rzeczowego
normy.
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10. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:
1) inicjuje tworzenie nowych norm wyżywienia żołnierzy bądź zmianę składu ilościowego i asortymentowego produktów spożywczych zawartych
w obowiązujących normach oraz realizuje związane z tym procedury legislacyjne;
2) ustala szczegółowe wymiary rzeczowe norm
wyżywienia na czas pokoju i wojny oraz wymiary rzeczowe normatywów produktów spożywczych utrzymywanych w zapasach wojennych;
3) ustala szczegółowy wymiar rzeczowy norm karmy dla psów oraz koni a także określa ich wartości pieniężne;
4) ustala zakres przedmiotowy stosowania cen rozliczeniowych oraz określa ich wysokość;
5) opracowuje projekty:
a) aktów normatywnych w sprawie wyżywienia,
b) decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia wartości pieniężnych norm
wyżywienia, w tym ich waloryzacji; waloryzacji obowiązujących wartości pieniężnych
norm wyżywienia dokonuje się, gdy z prowadzonego monitorowania cen żywności wynika, że średni wzrost kosztów żywienia wskazuje na ich przekroczenie o ponad 3%,
c) decyzji Ministra Obrony Narodowej ustalających asortyment i ceny rozliczeniowe produktów spożywczych objętych tymi cenami,
d) dokumentów normujących gospodarkę sprzętem służby żywnościowej powszechnego
użytku oraz środkami czystości, higieny i estetyki przygotowywania i wydawania posiłków a także określających wartości pieniężne
tych norm rzeczowych;
6) udziela zezwoleń na nieodpłatne żywienie osób
uczestniczących okolicznościowo w ćwiczeniach
i organizowanych przez wojsko przedsięwzięciach oraz uroczystościach państwowych bądź
wojskowych, szczególnie z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów, Sejmu i Senatu;
7) w wyjątkowych wypadkach, w celu dostosowania poziomu wyżywienia do wykonywanych zadań, przyznaje określony procent dodatkowej
normy wyżywienia ogólnej — 110 oraz napojów
— 160, na wniosek właściwego dowódcy jednostki wojskowej, przesyłany drogą służbową;
8) normuje rozchody żywności z zasobów wojska
na potrzeby szkoleniowe i doświadczalne służby
żywnościowej;
9) wprowadza, w ramach prób żywieniowo-użytkowych oraz na zaopatrzenie wojska, nowe produkty żywnościowe;
10) wprowadza do testowania projekty nowych
norm wyżywienia żołnierzy;
11) określa, w uzgodnieniu z Dowódcą Sił Powietrznych oraz Dowódcą Marynarki Wojennej, zgodnie ze standardami międzynarodowymi, awaryjne normy produktów spożywczych i napojów
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przeznaczone na wyekwipowanie niektórych samolotów i tratw ratunkowych; wartości pieniężne tych norm ustala się w odpowiednim procencie wartości pieniężnej dodatkowej normy
wyżywienia ogólnej — 110;
12) ustala system zlecania usług żywieniowych podmiotom gospodarczym, w uzgodnieniu z Dowódcami: rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa
Garnizonu Warszawa oraz Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Szefem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Dyrektorem
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
i wyznacza jednostki wojskowe prowadzące gospodarkę żywnościową do jego realizacji;
13) jest organizatorem zdecentralizowanego systemu
zaopatrywania w żywność przeznaczoną na bieżące żywienie, powierzając prowadzenie zakupów:
a) jednostkom wojskowym prowadzącym gospodarkę żywnościową,
b) Rejonowym Bazom Materiałowym, w ramach
rejonowego systemu zaopatrywania w produkty spożywcze;
14) określa zasady i prowadzi monitorowanie cen
żywności wchodzącej w skład norm wyżywienia
żołnierzy, dokonuje analizy kształtowania się
kosztów żywienia i oceny ich zgodności z obowiązującymi wartościami pieniężnymi norm wyżywienia.
11. Dowódcy: rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz Komendant Główny
Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Wojskowej
Służby Zdrowia i Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego mogą:
1) w celach szkoleniowych zaplanować i wprowadzić w wytypowanych jednostkach w czasie ćwiczeń, na ściśle określony czas, system gospodarki materiałowej w zakresie żywienia wojsk,
określając w nim normy wyżywienia przewidziane na czas mobilizacji i wojny;
2) zezwolić, w ramach przydzielonych środków budżetowych, na okresowe stosowanie norm wyżywienia w sposób odmienny niż określają stosowne przepisy, co najmniej ekwiwalentny —
w celu realizacji doraźnych zadań wymagających
zmian w organizacji żywienia.
12. Dowódcy: Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
i Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, w celu zapewnienia skutecznej kontroli nad realnością wartości
pieniężnych norm wyżywienia i terminowej ich waloryzacji, wyznaczą minimum 50% jednostek wojskowych
prowadzących gospodarkę żywnościową do objęcia monitorowaniem cen zakupu żywności wchodzącej w skład
norm wyżywienia. Dowódcy wyznaczonych jednostek
wojskowych przedstawiają Szefowi Inspektoratu
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Wsparcia Sił Zbrojnych, do dnia siódmego każdego
miesiąca, informacje o kształtowaniu się cen produktów spożywczych i realności wartości pieniężnych
norm wyżywienia.
13. Dowódcy jednostek wojskowych prowadzących gospodarkę żywnościową, jeśli obowiązujące
przepisy nie stanowią inaczej, decydują o:
1) formach stosowania norm wyżywienia;
2) rozwiązaniach organizacyjnych żywienia,
uwzględniających potrzeby służby i miejscowe
uwarunkowania;
3) powołaniu punktu żywienia kadry lub stołówki
wojskowej dla kadry, określając ich organizację
i zasady pracy;
4) zleceniu usług żywieniowych innym podmiotom
gospodarczym, w całości lub w części, doraźnie
— w celu zabezpieczenia zadań szkoleniowych,
jeśli względy organizacyjne lub techniczne nie
pozwalają zrealizować tego przedsięwzięcia na
bazie stołówki wojskowej z jednoczesnym wynegocjowaniem wielkości narzutu;
5) organizacji uroczystych posiłków żołnierskich
w dniach określonych w odrębnych przepisach;
6) udziale w uroczystych posiłkach, określonych
w pkt 13 ppkt 5, przedstawicieli kombatantów,
pracowników wojska, organów władzy administracji państwowej i samorządu terytorialnego
oraz władz kościelnych — w ilości do 10 %
uprawnionych do wyżywienia, nie więcej niż 40
osób w skali roku;
7) stosowaniu wyżywienia według jednakowej dla
wszystkich normy wyżywienia, w razie występowania uprawnień żołnierzy do różnych norm
wyżywienia, zgodnie z postanowieniami odrębnych przepisów;
8) wypłacie „z góry” równoważników pieniężnych
przysługujących żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych zamiast wyżywienia, wykonującym zadania stałe w warunkach uniemożliwiających korzystanie z posiłków
w stołówce wojskowej;
9) zastosowaniu dodatku wyrównawczego, o którym mowa w pkt 2 ppkt 8; dodatek ten ustala
się na koniec miesiąca, gdy rzeczywisty koszt
zakupu produktów spożywczych, objętych szczegółowym wymiarem rzeczowym normy wyżywienia, jest wyższy o ponad 3% od obowiązującej wartości pieniężnej i po ogłoszeniu w rozkazie dziennym jednostki wojskowej prowadzącej
gospodarkę żywnościową stanowi podstawę do
zwiększenia za ten miesiąc przysługującego limitu finansowego; dodatek dotyczy jednostek wojskowych prowadzących gospodarkę żywnościową w ramach rejonowego systemu zaopatrywania w produkty spożywcze.
14. Dowódcy jednostek wojskowych prowadzących
gospodarkę żywnościową odpowiadają w podległych
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im obiektach żywienia zbiorowego, w zakresie określonym
w odrębnych przepisach, za:
1) realizację zadań związanych z wdrożeniem systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów
Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control
Points — HACCP);
2) pobieranie i przechowywanie próbek żywności.
15. W warunkach wymagających odrębnego
planowania niektórych posiłków, w ramach zasadniczych norm wyżywienia, wartości pieniężne tych norm
przeznacza się w części wynoszącej: 25% — na śniadanie, 10% — na drugie śniadanie, 40% — na obiad
i 25% — na kolację.
16. Żołnierze zawodowi i pracownicy wojska
mogą korzystać odpłatnie z posiłków przygotowywanych, zgodnie z jadłospisem dekadowym. Przygotowywanie i wydawanie posiłków żołnierzom zawodowym
i pracownikom wojska może być realizowane w:
1) punkcie żywienia kadry;
2) stołówce wojskowej dla kadry.
17. Za posiłki, o których mowa w pkt 16, żołnierze
zawodowi i pracownicy wojska wnoszą opłaty w wysokości obowiązującej wartości pieniężnej normy wyżywienia, bądź przypadającej na dany posiłek jej części.
18. W sytuacjach uzasadnionych potrzebą przygotowania posiłków o standardzie odbiegającym od
wynikającego z norm wyżywienia, mogą być one przyrządzane, w obiektach wymienionych w pkt 16, w oparciu o odrębny, doraźny jadłospis.
19. W przypadkach korzystania z posiłków, o których mowa w pkt 18, opłatę stanowi koszt surowców
zużytych do ich przyrządzenia.
20. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej prowadzącej gospodarkę
żywnościową z posiłków, o których mowa w pkt 16 i 18,
mogą korzystać osoby niebędące żołnierzami zawodowymi lub pracownikami wojska. Osoby te wnoszą
opłaty w wysokości określonej w pkt 17 i 19, powiększone o 50%.
21. W przypadku wnoszenia opłat, o których
mowa w pkt 20, odpowiednio stosuje się przepisy
o podatku od towarów i usług.
22. Ceny rozliczeniowe stosuje się do produktów
spożywczych przeznaczonych do żywienia osób uprawnionych w ramach rotacji zapasów żywności. Ceny te
przyjmuje się do określania wartości wydanych do
spożycia produktów żywnościowych, dla rozliczania
należnego limitu finansowego na wyżywienie wojska.
23. Wielkości produktów żywnościowych przeznaczonych do spożycia w ramach odświeżania zapasów
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wojska, należy ustalać na poziomie niepowodującym
obniżenia obowiązujących parametrów energetycznych
i odżywczych norm wyżywienia oraz walorów organoleptycznych posiłków. Rotowane zapasy produktów
spożywczych przechowywanych w celach mobilizacyjnych i wojennych, których ilości przekraczają możliwości spożycia, mogą podlegać odsprzedaży poza wojsko,
z uwzględnieniem postanowień obowiązujących przepisów o finansach publicznych.
24. Żywienie przedstawicieli państw obcych
przebywających w jednostkach wojskowych w celach
służbowych, a także zasady organizacji, finansowania
i rozliczania żywienia uczestników ćwiczeń międzynarodowych, regulują odrębne przepisy.
25. Osoby zaokrętowane w celach służbowych
na okrętach i pomocniczych jednostkach pływających
Marynarki Wojennej, podczas pobytu na morzu
i w obcych portach, korzystają z bezpłatnych posiłków
przysługujących załogom tych okrętów. Z takich posiłków korzystają również rozbitkowie podjęci przez jednostki pływające Marynarki Wojennej i Lotnicze Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze.
26. Zasady wypłaty równoważników pieniężnych
przysługujących żołnierzom zamiast wyżywienia regulują odrębne przepisy.
27. Podstawę do otrzymania wyżywienia albo
równoważnika pieniężnego zamiast wyżywienia stanowi rozkaz dzienny dowódcy macierzystej jednostki
wojskowej lub jednostki, w której żołnierz czasowo
wykonuje zadania, określający:
1) wykaz imienny przyjętych lub skreślonych z wykazu żywionych;
2) rodzaj przysługujących norm wyżywienia;
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3) formę stosowania norm wyżywienia;
4) datę przyjęcia lub skreślenia z wykazu żywionych.
28. Należności z tytułu równoważników pieniężnych oblicza się i zestawia w pododdziale, stosownie
do norm i okresów, za które żołnierzom równoważnik
ten przysługuje. W odniesieniu do żołnierzy niewchodzących organizacyjnie w skład pododdziałów, czynności te realizuje komórka organizacyjno-kadrowa
macierzystej jednostki wojskowej lub jednostki w której żołnierz czasowo wykonuje zadania. Ustalone należności weryfikuje:
1) organ materiałowy — pod względem prawidłowości zastosowanej wartości pieniężnej normy
wyżywienia;
2) organ organizacyjno-kadrowy — pod względem
zgodności z rozkazem dziennym i innymi dokumentami źródłowymi w odniesieniu do pododdziałów;
3) pion głównego księgowego — pod względem
formalno-rachunkowym.
29. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
30. Traci moc decyzja Nr 255/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie organizacji żywienia (Dz. Rozk. MON z 2000 r.,
poz. 138 oraz Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 15, poz. 188,
Nr 22, poz. 282 i Nr 23, poz. 305).
31. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Departament Spraw Socjalnych

250
DECYZJA Nr 564/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 grudnia 2007 r.
w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej
do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2008 r.
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 celu wykupu uprawnień dla
żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, ustala się, co następuje:
1. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
przeprowadzi negocjacje i podpisze umowę z „PKP Intercity” sp. z o.o. o wykupie uprawnień do przejazdów
z 50 % ulgą w dowolnej klasie wszystkich rodzajów
pociągów dla:
1) żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową i okresową służbę wojskową, zwaną dalej „służbą wojskową”;
2) pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych,
gospodarstwach pomocniczych wojskowych jednostek budżetowych i uczelniach wojskowych.
2. Umowa, o której mowa w pkt 1, zostanie zawarta na 2008 rok.
3. Wykup uprawnień do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego finansowany jest w odniesieniu do wymienionych w pkt 1 osób:
1) pełniących służbę wojskową lub zatrudnionych w
wojskowych jednostkach budżetowych — ze środków właściwych dysponentów przeznaczonych na
wydatki z tytułu krajowych podróży służbowych;
2) pełniących służbę wojskową lub zatrudnionych
w zakładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych wojskowych jednostek budżetowych
— ze środków tych jednostek;
3) pełniących służbę wojskową lub zatrudnionych
w uczelniach wojskowych — ze środków tych uczelni.

1)

4. Legitymacje uprawniające żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do ulgowych przejazdów wykupione zostaną w ilości zgłoszonej przez
wojskowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe,
gospodarstwa pomocnicze wojskowych jednostek budżetowych i uczelnie wojskowe.
5. W celu realizacji postanowień umowy,
o której mowa w pkt 1, Dyrektor Departamentu
Spraw Socjalnych przekaże Dyrektorowi Departamentu Budżetowego szczegółowy podział kwot
z zakresu wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
kolejowego, w ujęciu dysponentów oraz rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U.
Nr 107, poz. 726, z późn. zm. 1)).
6. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
wyda wytyczne w sprawie zasad korzystania z uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego.
7. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
przygotuje i przedstawi, w terminie do dnia 10 grudnia 2008 r., propozycje w zakresie wykupu uprawnień
na 2009 r.
8. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443 oraz z 2007 r.
Nr 48, poz. 322 i Nr 128, poz. 890.
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Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

251
DECYZJA Nr 567/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 grudnia 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wyposażania w przedmioty zaopatrzenia mundurowego
pracowników resortu obrony narodowej wchodzących w skład Polskich Kontyngentów Wojskowych
oraz biorących udział w ćwiczeniach międzynarodowych
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),
w związku z § 13 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez
żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych
w jednostkach wojskowych wykonujących zadania
poza granicami państwa ( Dz. U. Nr 110, poz. 1257,
z 2002 r. Nr 31, poz. 282, z 2003 r. Nr 204, poz. 1977,
z 2004 r. Nr 202, poz. 2068 i Nr 285, poz. 2848 oraz
z 2007 r. Nr 41, poz. 259), w celu wyposażania w przedmioty zaopatrzenia mundurowego pracowników resortu obrony narodowej wchodzących w skład Polskich
Kontyngentów Wojskowych oraz biorących udział
w ćwiczeniach międzynarodowych — na okres wykonywania zadań poza granicami państwa — oraz ich rozliczania po zakończeniu misji lub zadania z przedmiotów
zaopatrzenia mundurowego, ustala się, co następuje:
1. W decyzji Nr 421/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wyposażania w przedmioty zaopatrzenia mundurowego
pracowników resortu obrony narodowej wchodzących
w skład Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz biorących udział w ćwiczeniach międzynarodowych
(Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 259), w załączniku Nr 2 Normy przyborów oraz środków do utrzymania higieny
osobistej konserwacji obuwia dla pracowników wchodzących w skład Polskich Kontyngentów Wojskowych,
wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 3 uwag otrzymuje brzmienie:

„3. Należności środków do utrzymania higieny
osobistej oraz konserwacji obuwia realizuje
się w naturze lub w równoważniku pieniężnym.”;
2) pkt 5 uwag otrzymuje brzmienie:
„5. Dowódca PKW ma prawo, w zależności od
możliwości zaopatrzeniowych na rynku lokalnym, podjąć decyzję o wypłacie równoważnika pieniężnego za:
1) przybory do utrzymania higieny osobistej
oraz konserwacji obuwia wyszczególnionych w części A — jednorazowo na okres
misji;
2) środki do utrzymania higieny osobistej
oraz konserwacji obuwia wyszczególnione w części B — co miesiąc, począwszy
od pierwszego dnia zaopatrywania.”;
3) pkt 6 uwag otrzymuje brzmienie:
„6. Wysokość stawek równoważnika, o którym
mowa w pkt 5, ustala się analogicznie jak
dla żołnierzy zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących
w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1615,
z 20 05 r. Nr 159, poz. 1335, z 20 06 r.
Nr 119, poz. 815 i Nr 149, poz. 1049 oraz
z 2007 r. Nr 128, poz. 898).”.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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252
DECYZJA Nr 572/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 grudnia 2007 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007
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. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82,
poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr115, poz. 791 i Nr 140,
poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia
25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 roku
(Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29, Nr 8, poz. 100, Nr 12,
poz. 143, Nr 14, poz.153 Nr 18, poz. 189, Nr 19,
poz. 199 i Nr 22, poz. 225, poz. 228 i poz. 229), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 143.067 tys. zł,
z tego na nagrody 133.774 tys. zł, na zapomogi 9.293 tys. zł;
2) nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych, w tym:
a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej
służby przed dniem 1 lipca 2004 r., w wysokości 680 tys. zł, z tego na nagrody 585 tys. zł,
na zapomogi 95 tys. zł,
b) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej
służby po dniu 1 lipca 2004 r., w wysokości

770 tys. zł, z tego na nagrody 602 tys. zł, na
zapomogi 168 tys. zł,
c) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych,
w wysokości 1.965 tys. zł, z tego na nagrody
1.474 tys. zł, na zapomogi 491 tys. zł.;”;
2) § 7 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„opłaty spedycyjne i inne, związane z dostawami realizowanymi na rzecz właściwych
dysponentów, w ramach programu FMS
(Foreign Military Sales) oraz w ramach programu NAMSA (NATO Maintenance and
Supply Agency), w wysokości 17.000 tys. zł
(rozdział 75204) — kwota ta nie obejmuje
podatku od towarów i usług (VAT), który
ujęty został w Planie modernizacji technicznej na 2007 r.”;
3) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu
resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie
wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu
obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych — określone w załączniku Nr 1
do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie
wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 2 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Załączniki do decyzji Nr 572/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 grudnia 2007 r. (poz. 252)
Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ
NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§

402
405
407
441
401
404

302
307
401
404
405
406
407
411
412
414
418
421
422
427
428
430
441
444
459
470
474

302
307
401
404

Wyszczególnienie
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 750 — Administracja publiczna
ROZDZIAŁ 75001 — Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji
Wynagrodzenie osób korpusu służby cywilnej
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Podróże służbowe krajowe
ROZDZIAŁ 75057 — Placówki zagraniczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75201 — Wojska Lądowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
ROZDZIAŁ 75202 — Siły Powietrzne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki
realizowane
0,00
0,00
296 000,00
296 000,00
-105 654,00
-100 000,00
205 654,00
-296 000,00
-245 000,00
-51 000,00
0,00
-6 544 881,00
-69 597,00
-432 167,00
-3 167 034,00
-258 296,00
2 248 620,00
-342 532,00
21 630,00
-591 427,00
-133 814,00
-53 453,00
-288 936,00
1 255 972,00
-1 103 305,00
-7 189,00
-2 711,00
-3 121 461,00
354 718,00
-163 763,00
-687 000,00
-2 780,00
-356,00
-20 127 778,00
-26 006,00
-153 805,00
-676 031,00
-49 801,00
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405
411
412
414
418
421
422
427
428
430
441
442
444
454
458
460

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na PFRON
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Składki do organizacji międzynarodowych
Pozostałe odsetki
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.
organizacyjnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
ROZDZIAŁ 75203 — Marynarka Wojenna
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych

474

302
307
401
404
405
406
407
411
412
418
421
422
427
430
444
282
303
307
405
406
407
411
412
414
417
421
426
427
428

Wydatki
realizowane
2 500 000,00
-116 130,00
-16 353,00
-4 257,00
-240 000,00
-114 744,00
-85 336,00
-158,00
-250,00
-4 098 341,00
-5 525,00
-550 000,00
-43 993,00
-18 040 662,00
640 774,00
953 013,00
-173,00
-3 518 011,00
-12 071,00
899 064,00
-239 406,00
-16 520,00
-4 766 000,00
1 100 000,00
-95 249,00
-43 458,00
-6 194,00
-60 000,00
-21 502,00
-32 391,00
-1 500,00
-206 382,00
-16 402,00
83 434 991,00
-990 000,00
-5 000,00
1 299,00
-232 780,00
-49 168,00
-11 627,00
-163 198,00
-33 277,00
-98,00
-25 905,00
-1 425 504,00
-80 000,00
-700 000,00
-70,00
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430
439
441
444
448
451
454
458
461
470
474

Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Składki do organizacji międzynarodowych
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
ROZDZIAŁ 75205 — Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
ROZDZIAŁ 75207 — Żandarmeria Wojskowa
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
ROZDZIAŁ 75208 — Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe zagraniczne
ROZDZIAŁ 75209 — Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
ROZDZIAŁ 75210 — Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

307
411
412
414
417
418
421
422
430
442
443
444
459
474
475
405
406
407
405
406
411
412
430
442
405
406
407
421
430
441
442
405

Wydatki
realizowane
-16 480 615,00
-2 262 830,00
7 780 213,00
-120 698,00
-47 778,00
-30 605,00
99 178 098,00
-8 845,00
-832 089,00
-18 571,00
-5 961,00
-11 796 200,00
-7 000 000,00
-50 000,00
-15 000,00
-5 000,00
-38 500,00
-898 000,00
-120 000,00
-17 600,00
-1 900 000,00
-1 500 000,00
-76 600,00
-44 500,00
-73 000,00
-40 000,00
-18 000,00
-6 450 000,00
-5 039 000,00
-68 000,00
-1 343 000,00
-134 028,00
-80 000,00
-8 046,00
-21 000,00
-3 500,00
-5 500,00
-15 982,00
44 452,00
42 396,00
2 093,00
-37,00
4 000,00
-6 000,00
12 139,00
-10 139,00
1,00
-151,00
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406
407

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Stypendia różne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenie osób korpusu służby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków i materiałów medycznych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Składki do organizacji międzynarodowych
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
ROZDZIAŁ 75213 — Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe

302
307
325
401
402
404
405
406
407
411
412
414
417
418
421
422
423
424
427
428
430
436
437
438
441
442
443
444
450
454
455
470
474
475
302
304
307
401
405
406
407
411
412
414
417

Wydatki
realizowane
1 324,00
-1 172,00
9 639 513,00
57 986,00
-2 862 037,00
-16 000,00
4 277 370,00
-41 000,00
324 618,00
1 493 026,00
26 599 095,00
-654 146,00
-2 145 045,00
227 371,00
-36 498,00
-262 600,00
-202 939,00
-512 522,00
472 088,00
-10 000,00
-12 795,00
-96 988,00
-80 030,00
-8 927 836,00
-60 000,00
-135 300,00
-15 036,00
-2 413 431,00
-306 476,00
-202 000,00
156 678,00
-6 814,00
-4 830 100,00
-600,00
-118 249,00
-11 226,00
-9 051,00
-11 997 084,00
-210 517,00
12 822,00
-2 257 844,00
-112 150,00
-13 298 706,00
4 416 553,00
-30 658,00
-336 676,00
3 086,00
-2 627,00
-8 919,00
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418
421
424
427
428
430
436
437
441
442
444
470

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
ROZDZIAŁ 75216 — Wojskowe Misje Pokojowe
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wpłaty na PFRON
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Podróże służbowe zagraniczne
ROZDZIAŁ 75217 — Służba Wywiadu Wojskowego
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75218 — Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
DZIAŁ 755 — Wymiar sprawiedliwości
ROZDZIAŁ 75503 — Sądy Wojskowe
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Wynagrodzenia bezosobowe
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych

307
401
405
411
412
414
421
428
430
436
442
307
405
406
307
405
406
407
411
421
430
441
442
444

303
307
405
406
407
417
418
421
427

Wydatki
realizowane
-1 164 719,00
-768 287,00
-4 729,00
-40 908,00
-127 060,00
3 246 870,00
-330 896,00
-547 609,00
-235 586,00
-132 800,00
-1 655,00
-64 069,00
-16 846 747,00
-2 938 341,00
-41 750,00
51 538,00
-375 309,00
-24 780,00
299,00
-6 199 390,00
-744 000,00
-5 491 686,00
-979 636,00
-103 692,00
212 318,00
-25 000,00
370 670,00
-133 352,00
-15 916 546,00
-297 347,00
-12 693 076,00
-1 763 090,00
-173 786,00
-35 094,00
-193 098,00
-294 951,00
-110 158,00
-348 856,00
-7 090,00
0,00
429 886,00
-27 000,00
-24 988,00
436 388,00
-3 014,00
-3 423,00
-9 000,00
-2 460,00
-570,00
505,00
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§

Wyszczególnienie

441
443
459
461
475

Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
ROZDZIAŁ 75506 — Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
DZIAŁ 851 — Ochrona zdrowia
ROZDZIAŁ 85156 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
ROZDZIAŁ 85157 — Staże i specjalizacje medyczne
Staże i specjalizacje medyczne
Podróże służbowe krajowe

302
303
307
405
406
407
411
412
414
417
418
421
427
428
430
435
436
437
441
442
444
461
474
475

413
432
441

Wydatki
realizowane
15 884,00
-1 984,00
6 715,00
49 833,00
-7 000,00
-429 886,00
-18 700,00
-61 986,00
-36 680,00
-384 599,00
3 014,00
-48 366,00
-49 295,00
-18 367,00
-4 800,00
-61 487,00
-2 758,00
-105 573,00
-25 497,00
-21 940,00
592 971,00
-541,00
-14 382,00
-11 536,00
17 204,00
-22 639,00
-5 866,00
-105 572,00
-4 275,00
-38 216,00
0,00
137 646,00
137 646,00
-137 646,00
-61 720,00
-75 926,00
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CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§

302
401
404
405
411
412
414
421
422
427
428
430
441
444
470
474

430
405
406
407
421
441
405
406
302
307
401
402
404
406
411
412
414
418

Wyszczególnienie
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75201 — Wojska Lądowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
ROZDZIAŁ 75203 — Marynarka Wojenna
Zakup usług pozostałych
ROZDZIAŁ 75209 — Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
ROZDZIAŁ 75210 — Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osób korpusu służby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wpłaty na PFRON
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

Wydatki
realizowane
-1 264 589,00
-251 561,00
-1 619 421,00
-68 523,00
-3 017 727,00
-222 285,00
1 353 000,00
-503 691,00
-121 448,00
-40 930,00
1 259 319,00
-418 505,00
-3 000,00
-2 200,00
-30 568,00
354 718,00
-154 445,00
-2 780,00
-356,00
-4 950,00
-4 950,00
14 402,00
-2 737,00
1 683,00
-683,00
4 000,00
12 139,00
-4 372,00
-4 261,00
-111,00
3 329 220,00
68 523,00
-400 000,00
2 907 726,00
-48 200,00
222 285,00
22 000,00
-53 309,00
121 448,00
40 930,00
-200 000,00
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§
421
422
427
428
430
441
444
470
474
401
405
411
418
307
428

405
406
459
302
303
307
401
403
405
406
407
411
412
414
418
421
427
428
430
435
436
437
441
444
461
474
475

Wyszczególnienie
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
ROZDZIAŁ 75213 — Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75216 — Wojskowe Misje Pokojowe
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Zakup usług zdrowotnych
DZIAŁ 755 — Wymiar sprawiedliwości
ROZDZIAŁ 75503 — Sądy wojskowe
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
ROZDZIAŁ 75506 — Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów, ases., aplik.
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wpłaty na PFRON
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Wydatki
realizowane
33 681,00
418 505,00
3 000,00
2 200,00
30 568,00
2 282,00
154 445,00
2 780,00
356,00
-583 000,00
110 000,00
-200 000,00
-343 000,00
-150 000,00
-1 383 440,00
-833 440,00
-550 000,00
-303 084,00
62 149,00
59 200,00
-3 766,00
6 715,00
-365 233,00
-4 468,00
-13 917,00
-3 024,00
-7 000,00
-24 173,00
-28 668,00
-150 652,00
-24 037,00
-12 495,00
-7 497,00
-4 800,00
-339,00
-5 540,00
-13 390,00
-13 134,00
-30 368,00
-541,00
-8 749,00
-4 899,00
-1 200,00
-566,00
-3 754,00
-806,00
-1 216,00
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§

413
432

302
307
401
404
405
406
407
411
412
421
422
427
430
444
405
406
405
406
302
307
401
404
405
406
407
411
412
421
422
427
430
444
307
405

Wyszczególnienie
DZIAŁ 851 — Ochrona zdrowia
ROZDZIAŁ 85156 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
ROZDZIAŁ 85157 — Staże i specjalizacje medyczne
Staże i specjalizacje medyczne
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej RP
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75203 — Marynarka Wojenna
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ROZDZIAŁ 75209 — Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75210 — Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych.oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ROZDZIAŁ 75213 — Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

Wydatki
realizowane
-709 944,00
-696 756,00
-696 756,00
-13 188,00
-13 188,00
-48 138,00
173 996,00
-3 184 611,00
-12 071,00
956 064,00
-239 406,00
-16 520,00
-4 766 000,00
1 100 000,00
-84 131,00
-43 458,00
-6 194,00
-21 502,00
-32 391,00
-1 500,00
-1 100,00
-16 402,00
4 859,00
4 109,00
750,00
-3 340,00
-2 940,00
-400,00
1 861 927,00
12 071,00
211 539,00
239 406,00
16 520,00
-241 000,00
23 000,00
-12 156,00
1 443 458,00
96 194,00
21 502,00
32 391,00
1 500,00
1 100,00
16 402,00
1 495 161,00
-1 187 889,00
1 902 000,00
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§
406
407

303
307
401
405
407
417
418
443
461
475
302
303
405
407
417
430
441
461

413
441

405
406
411
412
430
442
405
406
407
430
442
405

Wyszczególnienie
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
DZIAŁ 755 — Wymiar sprawiedliwości
ROZDZIAŁ 75503 — Sądy wojskowe
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Wynagrodzenia bezosobowe
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Różne opłaty i składki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
ROZDZIAŁ 75506 — Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
DZIAŁ 851 — Ochrona zdrowia
ROZDZIAŁ 85156 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
ROZDZIAŁ 85157 — Staże i specjalizacje medyczne
Podróże służbowe krajowe
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75208 — Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe zagraniczne
ROZDZIAŁ 75209 — Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe zagraniczne
ROZDZIAŁ 75210 — Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

Wydatki
realizowane
758 050,00
23 000,00
-242 420,00
-90 811,00
-27 000,00
-24 988,00
15 000,00
14 615,00
-2 994,00
-9 000,00
-2 460,00
-1 984,00
-45 000,00
-7 000,00
-151 609,00
-13 200,00
-30 500,00
-5 450,00
-859,00
-17 000,00
-6 500,00
-8 100,00
-70 000,00
20 286,00
65 381,00
65 381,00
-45 095,00
-45 095,00
-5 669 577,00
-5 176 660,00
-134 028,00
-80 000,00
-8 046,00
-21 000,00
-3 500,00
-5 500,00
-15 982,00
21 994,00
38 992,00
-340,00
-519,00
-6 000,00
-10 139,00
4 635,00
5 975,00
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405
406
407
411
412
430
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405
406
407

Wyszczególnienie
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Składki do organizacji międzynarodowych
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
ROZDZIAŁ 75213 — Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
ROZDZIAŁ 75216 — Wojskowe Misje Pokojowe
Podróże służbowe zagraniczne
DZIAŁ 755 — Wymiar sprawiedliwości
ROZDZIAŁ 75503 — Sądy wojskowe
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy

Wydatki
realizowane
-168,00
-1 172,00
-10 307 364,00
-21 188,00
-179 100,00
1 512 774,00
-5 400 812,00
143 758,00
-114 910,00
-8 872,00
-1 208,00
-151 532,00
-192 719,00
-119 140,00
-12 795,00
-79 742,00
-60 991,00
-91 481,00
-60 000,00
-135 300,00
-15 036,00
-70 445,00
-275 476,00
-6 814,00
-4 830 100,00
-600,00
-114 829,00
-11 755,00
-9 051,00
5 341 795,00
179 100,00
2 330 088,00
-1 439 988,00
-53 658,00
70 000,00
10 000,00
4 246 253,00
-103 692,00
-103 692,00
-557 917,00
26 926,00
332 600,00
-41 245,00
-429,00
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307
405
406

405
406
407

413

Wyszczególnienie
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
ROZDZIAŁ 75506 — Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów, ases., aplik.
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
DZIAŁ 80302 — Szkolnictwo wyższe
ROZDZIAŁ 80302 — Wyższe szkoły wojskowe
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
DYSPONENT: Dowódca JW 2305
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75207 — Żandarmeria Wojskowa
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy
DZIAŁ 851 — Ochrona zdrowia
ROZDZIAŁ 85156 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki
realizowane
-264 000,00
-584 843,00
-1 000,00
-8 000,00
-26 200,00
7 000,00
24 173,00
-368 585,00
80 319,00
-3 470,00
-22 000,00
-5 600,00
-30 000,00
-93 000,00
-8 000,00
-7 900,00
-36 000,00
-19 000,00
-22 639,00
-2 300,00
-2 600,00
-3 041,00
-37 000,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
72 344,00
72 344,00
72 344,00
-10 000,00
147 904,00
-65 560,00
-6 444 727,00
-6 450 000,00
-6 450 000,00
-5 039 000,00
-68 000,00
-1 343 000,00
5 273,00
5 273,00
5 273,00
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406
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401
405
406

Wyszczególnienie
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 750 — Administracja publiczna
ROZDZIAŁ 75001 — Urzędy naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75057 — Placówki zagraniczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy
DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75217 — Służba Wywiadu Wojskowego
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75218 — Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 750 — Administracja publiczna
ROZDZIAŁ 75060 — Pomoc zagraniczna
Pomoc zagraniczna
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75213 — Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

Wydatki
realizowane
-5 684 748,00
-4 899 000,00
-4 604 000,00
296 000,00
-4 800 000,00
-100 000,00
-295 000,00
-245 000,00
-50 000,00
-785 748,00
-785 748,00
-785 748,00
212 318,00
212 318,00
212 318,00
-25 000,00
370 670,00
-133 352,00
-2 915 805,00
-2 915 805,00
-2 915 805,00
-297 347,00
307 665,00
-1 763 090,00
-173 786,00
-35 094,00
-193 098,00
-294 951,00
-110 158,00
-348 856,00
-7 090,00
-3 769 021,00
-4 519 593,00
-4 519 593,00
-4 519 593,00
750 572,00
1 188 992,00
13 822,00
41 750,00
1 032 510,00
1 127,00
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Wyszczególnienie
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wpłaty na PFRON
Zakup materiałów i wyposażenia
ROZDZIAŁ 75216 — Wojskowe Misje Pokojowe
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wpłaty na PFRON
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75201 — Wojska Lądowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ROZDZIAŁ 75213 — Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP
Zakup usług pozostałych
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 750 — Administracja publiczna
ROZDZIAŁ 75060 — Pomoc zagraniczna
Pomoc zagraniczna
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75201 — Wojska Lądowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na PFRON
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Kary i dszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Wydatki
realizowane
22 324,00
2 086,00
-2 627,00
78 000,00
-438 420,00
-48 418,00
-41 750,00
51 538,00
-375 309,00
-24 780,00
299,00
-18 787,00
-18 787,00
-18 788,00
1,00
45 620,00
-86 040,00
21 630,00
1,00
1,00
1,00
-116 066 478,00
-159 394,00
-159 394,00
-159 394,00
-115 449 901,00
-4 362 172,00
-1 074,00
-330 667,00
-229 307,00
-36 012,00
850 000,00
-256 492,00
-87 736,00
-12 366,00
-12 523,00
-168 936,00
-347,00
-684 800,00
-4 189,00
-511,00
-2 690 893,00
-9 319,00
-687 000,00
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Wyszczególnienie
ROZDZIAŁ 75202 — Siły Powietrzne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na PFRON
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Składki do organizacji międzynarodowych
Pozostałe odsetki
Kary i dszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.
organizacyjnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
ROZDZIAŁ 75203 — Marynarka Wojenna
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy
Zakup usług pozostałych
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
ROZDZIAŁ 75209 — Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75210 — Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osób korpusu służby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki
realizowane
-19 659 778,00
-26 006,00
74 195,00
-676 031,00
-49 801,00
2 500 000,00
-116 130,00
-16 353,00
-4 257,00
-114 744,00
-85 336,00
-158,00
-250,00
-4 098 341,00
-5 525,00
-550 000,00
-43 993,00
-18 040 662,00
640 774,00
953 013,00
-173,00
-211 450,00
-11 118,00
-200 332,00
-79 000 000,00
-79 000 000,00
3 197,00
2 032,00
1 165,00
3 078,00
1 075,00
2 003,00
-635 529,00
27 080,00
4 646,00
1 248 338,00
7 200,00
85 813,00
100 000,00
5 000,00
203 866,00
28 719,00
16 780,00
-100 000,00
15 091,00
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Wyszczególnienie
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
ROZDZIAŁ 75213 — Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
ROZDZIAŁ 75216 — Wojskowe Misje Pokojowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
DZIAŁ 755 — Wymiar sprawiedliwości
ROZDZIAŁ 75503 — Sądy wojskowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
ROZDZIAŁ 75506 — Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Wydatki
realizowane
144 136,00
4 347,00
761,00
-2 486 316,00
5 525,00
53 312,00
173,00
-2 576 826,00
-207 057,00
548,00
-343 000,00
200 000,00
-5 000,00
-250 000,00
-846 287,00
-476 030,00
-100 000,00
-300 000,00
-150 000,00
-100 000,00
-9 010 421,00
-3 324 735,00
-194 000,00
-5 491 686,00
-391 502,00
-131 542,00
-15 000,00
29 973,00
-11 663,00
-134 852,00
-259 960,00
-32,00
-9 569,00
-7 456,00
-54 429,00
-60 167,00
-20 000,00
-14 800,00
-5 270,00
-14 487,00
-2 419,00
-6 998,00
-4 207,00
-906,00
-10 992,00
-5 633,00
-6 637,00

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 24
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Poz. 252

Załącznik Nr 2 (cd.)

§
441
444
461
474

413
432
441

421
417
430
405
406
411
412
418
421
422
427
428
430
441
444
470
302
307
405
406
411
412
417
418
424
427
428
430
441

Wyszczególnienie
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
DZIAŁ 851 — Ochrona zdrowia
ROZDZIAŁ 85156 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
ROZDZIAŁ 85157 — Staże i specjalizacje medyczne
Staże i specjalizacje medyczne
Podróże służbowe krajowe
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75201 — Wojska Lądowe
Zakup materiałów i wyposażenia
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
ROZDZIAŁ 75213 — Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe

Wydatki
realizowane
-3 312,00
-3 000,00
-29 218,00
-428,00
-65 681,00
13 682,00
13 682,00
-79 363,00
-48 532,00
-30 831,00
-2 339 284,00
-2 336 178,00
-3 000,00
-3 000,00
-1 567 468,00
-23 282,00
-1 544 186,00
-518 483,00
-32 652,00
15 467,00
-96 536,00
-10 118,00
-2 939,00
-12 077,00
-3 804,00
-26 093,00
-4 000,00
-229 957,00
-106 893,00
-2 681,00
-6 200,00
-247 227,00
-3 460,00
-8 525,00
44 464,00
-10 186,00
-86 000,00
-9 000,00
-8 919,00
-14 294,00
-729,00
-3 170,00
-24 060,00
-48 734,00
-8 890,00

Dziennik Urzędowy
Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 24
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Poz. 252

Załącznik Nr 2 (cd.)

§
444
470

413

405
406
421
430

405
406
407

405
417

427

405
406
411
412
417
417

405

Wyszczególnienie
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
DZIAŁ 851 — Ochrona zdrowia
ROZDZIAŁ 85156 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
DYSPONENT: 12 TOL
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
DYSPONENT: 17 TOL
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy
DYSPONENT: RZI Bydgoszcz
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe
Wynagrodzenia bezosobowe
DZIAŁ 755 — Wymiar sprawiedliwości
ROZDZIAŁ 75503 — Sądy wojskowe
Zakup usług remontowych
DYSPONENT: RZI Gdynia
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe
Wynagrodzenia bezosobowe
DYSPONENT: RZI Kraków
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

Wydatki
realizowane
-1 655,00
-64 069,00
-3 106,00
-3 106,00
-3 106,00
-21 791,00
-21 791,00
-21 791,00
2 878,00
-25 430,00
1 496,00
-735,00
-83 546,00
-83 546,00
-83 546,00
-52 318,00
-23 388,00
-7 840,00
-5 523,00
-5 018,00
-1 950,00
-1 950,00
-3 068,00
-3 068,00
-505,00
-505,00
-505,00
-31 230,00
-31 230,00
-23 230,00
-19 137,00
-393,00
-10 000,00
-1 700,00
8 000,00
-8 000,00
-8 000,00
-56 065,00
-56 065,00
-56 065,00
-55 484,00
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Załącznik Nr 2 (cd.)

§
406

307
411
421
428
430
444
448

307
405
411
412
421
441
444
451
470
474

405
406
407

303
405
406
411
412
430
444
448
451

Wyszczególnienie
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
DYSPONENT: RZI Lublin
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
DYSPONENT: RZI Olsztyn
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
DYSPONENT: RZI Szczecin
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla
funkcjonariuszy
DYSPONENT: RZI Wrocław
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetu państwa

Wydatki
realizowane
-581,00
-182 248,00
-182 248,00
-182 248,00
368,00
-5 000,00
-133 000,00
-70,00
-23 153,00
-20 575,00
-818,00
-764 712,00
-764 712,00
-764 712,00
931,00
-29 006,00
-78 200,00
-2 400,00
-594 000,00
-18 000,00
-19 451,00
-54,00
-18 571,00
-5 961,00

-28 313,00
-28 313,00
-28 313,00
-28 834,00
965,00
-444,00
-368 956,00
-368 956,00
-368 956,00
-5 000,00
594,00
-192,00
-49 998,00
-26 177,00
-130 000,00
-80 672,00
-46 960,00
-30 551,00
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§

405
406
411
412
414
417
421
427
430
461

405

405
406
407
426

427

430

405
404
405
274

Wyszczególnienie
DYSPONENT: RZI Zielona Góra
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
DYSPONENT: SZI Warszawa
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
DYSPONENT: WZI Poznań
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
Zakup energii
DZIAŁ 755 — Wymiar sprawiedliwości
ROZDZIAŁ 75506 — Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury
Zakup usług remontowych
DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego
„Zakład Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego” (NSIP)
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe
Zakup usług pozostałych
DYSPONENT: Dysponent główny
(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29
DZIAŁ 750 — Administracja publiczna
ROZDZIAŁ 75001 — Urzędy naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75057 — Placówki zagraniczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75060 — Pomoc zagraniczna
Pomoc zagraniczna

Wydatki
realizowane
-2 744 548,00
-2 744 548,00
-2 744 548,00
11 653,00
-391,00
-20 000,00
-3 000,00
-98,00
-10 623,00
-700 000,00
-700 000,00
-490 000,00
-832 089,00
-11 928,00
-11 928,00
-11 928,00
-11 928,00
-132 249,00
-132 349,00
-132 349,00
-49 248,00
242,00
-3 343,00
-80 000,00
100,00
100,00
100,00

-196 000,00
-196 000,00
-196 000,00
-196 000,00

148 563 601,00
9 577 987,00
4 900 000,00
4 900 000,00
-1 000,00
-51 000,00
50 000,00
4 678 987,00
4 678 987,00
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§

307
418
430
307
418
307
418
282
430
439
441
454
458
606
307
411
412
414
417
418
421
422
430
442
443
444
459
474
475
302
307
325
402
405
406
411
414
421
423
428

Wyszczególnienie
DZIAŁ 752 — Obrona narodowa
ROZDZIAŁ 75201 — Wojska Lądowe
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup usług pozostałych
ROZDZIAŁ 75202 — Siły Powietrzne
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75203 — Marynarka Wojenna
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie
Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Podróże służbowe krajowe
Składki do organizacji międzynarodowych
Pozostałe odsetki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
ROZDZIAŁ 75205 — Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Stypendia
Wynagrodzenia osób korpusu służby cywilnej
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych.oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na PFRON
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup usług zdrowotnych

Wydatki
realizowane
136 802 114,00
-621 500,00
-101 500,00
-120 000,00
-400 000,00
-468 000,00
-228 000,00
-240 000,00
-117 000,00
-57 000,00
-60 000,00
168 422 095,00
-990 000,00
-14 292 541,00
-2 262 830,00
7 798 213,00
99 178 098,00
-8 845,00
79 000 000,00
-11 796 200,00
-7 000 000,00
-50 000,00
-15 000,00
-5 000,00
-38 500,00
-898 000,00
-120 000,00
-17 600,00
-1 900 000,00
-1 500 000,00
-76 600,00
-44 500,00
-73 000,00
-40 000,00
-18 000,00
16 810 214,00
-28 500,00
-2 668 222,00
-16 000,00
41 000,00
6 000,00
32 000 000,00
-3 527 614,00
-93 000,00
-378 000,00
-10 000,00
-18 000,00
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§
430
441
442
443
444
304
307
405
406
418
424
427
428
430
436
437
441
442
307
421
436
405

406
421
427
461
405
406
421
430

304

413

Wyszczególnienie
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ROZDZIAŁ 75213 — Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
ROZDZIAŁ 75216 — Wojskowe Misje Pokojowe
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
ROZDZIAŁ 75218 — Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
DZIAŁ 755 — Wymiar sprawiedliwości
ROZDZIAŁ 75503 — Sądy wojskowe
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
ROZDZIAŁ 75506 — Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
DZIAŁ 80302 — Szkolnictwo wyższe
ROZDZIAŁ 80302 — Wyższe szkoły wojskowe
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
DZIAŁ 851 — Ochrona zdrowia
ROZDZIAŁ 85156 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki
realizowane
-5 955 750,00
-2 243 900,00
-31 000,00
-202 000,00
-64 800,00
-16 515 980,00
-1 000,00
-1 061 978,00
-18 607 768,00
5 112 550,00
-750 425,00
-4 000,00
-37 738,00
-103 000,00
-474 620,00
-230 896,00
-247 609,00
-76 696,00
-32 800,00
-5 910 774,00
-2 056 483,00
-2 874 655,00
-979 636,00
-13 000 741,00
-13 000 741,00
1 495 328,00
563 669,00
53 660,00
-65,00
505,00
509 569,00
931 659,00
72 533,00
133 514,00
-35,00
725 647,00
-65 000,00
-65 000,00
-65 000,00
753 172,00
753 172,00
753 172,00
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Poz. 253

Departament Prawny

253
DECYZJA Nr 575/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 grudnia 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie organizacji służby obsługi prawnej w komórkach organizacyjnych
Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
oraz w niektórych jednostkach organizacyjnych przez niego nadzorowanych
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) oraz w związku z art. 4 pkt 5
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) i art. 82 I protokołu dodatkowego do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r.
(Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175) ustala się, co następuje:
1. W decyzji Nr 419/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie
organizacji służby obsługi prawnej w komórkach

1)

organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz w niektórych jednostkach organizacyjnych przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON
Nr 19, poz. 255 i Nr 21, poz. 271 oraz z 2007 r. Nr 14,
poz. 154) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadzór nad Wojskową Służbą Prawną sprawuje Minister Obrony Narodowej.”.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

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 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.
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Poz. 254

Departament Spraw Socjalnych

254
DECYZJA Nr 580/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie rozliczenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
przeznaczonego na cele mieszkaniowe
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 celu określenia zasad rozliczenia środków zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych przeznaczonego na cele mieszkaniowe
zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, ustala się, co następuje:
1. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, dowództw
Okręgów Wojskowych i Dowództwa Garnizonu Warszawa, którzy stosownie do postanowień rozporządzenia
Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1994 r.
w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych wojska oraz wysokości odpisu na ten fundusz (Dz. U. Nr 132, poz. 678) utworzyli wyodrębnione
rachunki bankowe do obsługi zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, dokonają rozliczenia środków
zgromadzonych na tych rachunkach w terminie trzech
miesięcy od dnia wejścia niniejszej decyzji w życie.
2. Dowódcy, o których mowa w pkt 1, do przeprowadzenia rozliczenia aktywów i pasywów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powołają komisje, zwane dalej “komisjami rozliczeniowymi”, w skład
których powinni wejść przedstawiciele organizacji
związkowych.
3. Rozliczeniu podlegają aktywa i pasywa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych według stanu na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu wejścia niniejszej decyzji w życie, przekazane
przez wojskowe jednostki organizacyjne, zwane dalej
„pracodawcami”.
4. Rozliczenia zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych polegają na ustaleniu, w oparciu o posiadaną ewidencję, wysokości odpisów odprowadzonych
na wyodrębniony rachunek bankowy właściwego szefostwa finansów rodzaju Sił Zbrojnych, oddziału finansów dowództwa Okręgu Wojskowego i Dowództwa
Garnizonu Warszawa, zwanym dalej „wyodrębnionym
rachunkiem” przez:

a) pracodawców funkcjonujących w dniu wejścia
niniejszej decyzji w życie,
b) pracodawców rozformowanych, których odprowadzone odpisy przekazane zostaną innym pracodawcom pod warunkiem, że pracodawcy
ci przejęli w trybie art. 231 Kodeksu pracy pracowników pracodawcy rozformowanego,
c) pracodawców, którzy przed dniem dokonania
rozliczenia zmienili formy organizacyjne oraz zaprzestali odprowadzania odpisów na wyodrębniony rachunek.
5. W przypadku braku możliwości ustalenia
źródeł pochodzenia aktywów zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych i w konsekwencji niedokonanie
rozliczenia w układzie pracodawców, o których mowa
w pkt 4, aktywa te podlegają, z zastrzeżeniem pkt 6,
ostatecznemu podziałowi pomiędzy pracodawców,
którzy funkcjonują na dzień wejścia niniejszej decyzji
w życie. Podziału dokonuje się proporcjonalnie do faktycznego zatrudnienia pracowników danego pracodawcy do faktycznego zatrudnienia ogółem, ustalonego
na dzień wejścia decyzji w życie.
6. Przed dokonaniem ostatecznego podziału,
o którym mowa w pkt 5, aktywa ze źródeł niemożliwych do ustalenia stanowią źródło zaspokojenia roszczeń pracodawców, którzy w wyniku dokonanych
zmian organizacyjnych resortu obrony narodowej zaprzestali odprowadzania odpisów na wyodrębniony
rachunek oraz nie otrzymali zwrotu odpisów odprowadzonych. Podstawą dokonania zwrotu jest ugoda zawarta pomiędzy dowódcą, o którym mowa w pkt 1,
a danym pracodawcą.
7. W terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia
niniejszej decyzji w życie komisje rozliczeniowe przedstawiają poszczególnym pracodawcom wyliczoną, stosownie do pkt 4 i pkt 5, wielkość aktywów podlegającą zwrotowi. Pracodawca w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem załogi
może podjąć decyzję o przystąpieniu do wspólnej
działalności socjalnej lub o podjęciu tej działalności
samodzielnie na zasadach określonych w ustawie
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z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561,
Nr 139, poz. 647, Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82,
poz. 518, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz.486,
Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r.
Nr 213, poz. 2081, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2007 r.
Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589).
8. Pracodawcy podejmując decyzję o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej uzgodnią i wskażą
dowódcę wojskowej jednostki organizacyjnej, który:
a) przygotuje i podpisze z pracodawcami umowę
o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej,
b) przejmie ewidencję oraz dokumentację od dowódców, o których mowa w pkt 1.
9. Pracodawcy, którzy podejmą decyzje o prowadzeniu samodzielnej działalności socjalnej, dokonają
z dniem rozpoczęcia działalności zmian lub wprowadzą
nowe regulaminy zakładowych funduszy świadczeń
socjalnych.
10. Dowódcy, o których mowa w pkt 1, stosownie do podjętych przez pracodawców decyzji o prowadzeniu samodzielnej działalności socjalnej lub wspólnej działalności oraz zawartych ugód, przekażą:
a) na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
lub na inny rachunek, środki stanowiące różnicę
sumy kwot, o których mowa w pkt 4 lit a i b
oraz pkt 5 i zadłużenia ogółem pracowników
tego pracodawcy lub pracowników pracodawców, z którymi została zawarta umowa na prowadzenie wspólnej działalności socjalnej,
b) na wskazane przez wnoszących roszczenia rachunki bankowe, kwoty wynikające z zawartych
ugód, o których mowa w pkt 6,
c) dokumentację stanowiącą podstawę dochodzenia należności i zobowiązań przejętego udziału
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
11. W celu prawidłowego dokonania rozliczenia
rachunków, o których mowa w pkt 1:

Poz. 254

a) z dniem wejścia niniejszej decyzji w życie do
czasu dokonania przelewów, o których mowa
w pkt 10 lit a i b, należy wstrzymać wszelkie
przelewy pomiędzy rachunkami zakładowych
funduszy świadczeń socjalnych,
b) do czasu podjęcia decyzji o prowadzeniu samodzielnej działalności socjalnej lub zawarcia umowy na wspólne prowadzenie działalności, raty
spłacanego zadłużenia pracowników deponowane są na rachunkach zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, które stosownie do podjętych decyzji staną się aktywami tych rachunków,
zostaną przelane na rachunek obsługujący
wspólną działalność lub rachunek bankowy
innego pracodawcy,
c) komisja rozliczeniowa, stosownie do podjętych
przez pracodawców decyzji o prowadzeniu samodzielnej działalności socjalnej lub zawarcia
umowy na wspólne prowadzenie działalności
przy dokonywaniu przelewów, o których mowa
w pkt 10 lit a i b, uwzględni zadłużenie pracowników danego pracodawcy i w przypadku, gdy
zadłużenie to jest wyższe niż łączna kwota należna temu pracodawcy wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w pkt 4 i pkt 5, wskaże adresata, któremu pracodawca ten przekaże nadwyżki zadłużenia nad kwotami należnymi.
12. Dowódcy, o których mowa w pkt 1, złożą
Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwemu w sprawach socjalnych, w terminie czterech miesięcy od dnia wejścia niniejszej decyzji w życie, informacje o likwidacji zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, o którym mowa w pkt 1.
13. Decyzja wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Poz. 255, 256

Sekretariat Ministra Obrony Narodowej
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DECYZJA Nr 581/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 grudnia 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
f) Dowódca Sił Powietrznych,
g) Dowódca Marynarki Wojennej,
h) Dowódca Wojsk Specjalnych,
i) Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych,
j) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
k) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,
l) Dyrektor Departamentu Budżetowego,
m) Dyrektor Departamentu Kadr,
n) Dyrektor Departamentu Kontroli
o) Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego,
p) Dyrektor Departamentu Prawnego,
r) Dyrektor Departamentu Transformacji,
s) Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej,
t) Radcowie Ministra Obrony Narodowej;”.

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 celu usprawnienia kierowania resortem obrony narodowej, ustala się, co następuje:
1. W decyzji Nr 541/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON
Nr 23, poz. 238) w pkt 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) członkowie:
a) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
b) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
c) Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej,
d) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,
e) Dowódca Wojsk Lądowych,

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

256
DECYZJA Nr 582/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania zespołu do opracowania nowelizacji przepisów ubiorczych żołnierzy
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 celu zaktualizowania i uproszczenia zasad noszenia umundurowania i oznak wojskowych, a także opracowania optymalnych regulacji prawnych w tym zakresie — ustala się, co następuje:
1. Powołuje się zespół do opracowania nowelizacji przepisów dotyczących wzorów oraz zasad noszenia

umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy,
zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
1) przewodniczący — Zastępca Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych — Szef Logistyki;
2) zastępca przewodniczącego — Szef Służb Materiałowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
3) sekretarz — przedstawiciel Szefostwa Służby
Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
4) członkowie Zespołu — przedstawiciele:
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a) Dyrektora Departamentu Kadr,
b) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wojskowego,
c) Dyrektora Departamentu Kontroli,
d) Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej,
e) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji
Obronności,
f) Dyrektora Departamentu Zaopatrywania Sił
Zbrojnych,
g) Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień — P1,
h) Szefa Zarządu Planowania Logistyki — P4,
i) Szefa Zarządu Planowania Strategicznego — P5,
j) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
k) Dowódcy Wojsk Lądowych,
l) Dowódcy Sił Powietrznych,
m) Dowódcy Marynarki Wojennej,
n) Dowódcy Garnizonu Warszawa,
o) Dowódcy Wojsk Specjalnych,
p) Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych,
q) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
r) Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.
2. Przewodniczący Zespołu:
1) określi zakres prac, a także tryb i ramowy harmonogram działań;
2) zwoła pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie
30 dni od dnia wejścia w życie decyzji;
3) w pracach Zespołu uwzględni:
a) wnioski, propozycje i rozwiązania zgłoszone
przez komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej,
b) aspekty organizacyjne i ekonomiczne zgłaszanych wniosków, propozycji i rozwiązań;
4) może zapraszać, do nieodpłatnego udziału
w posiedzeniach Zespołu, z własnej inicjatywy
lub na wniosek członków Zespołu, konsultantów
oraz inne osoby, których wiedza będzie przydatna w pracach Zespołu, a także zasięgać opinii

ekspertów w sprawach będących przedmiotem
prac Zespołu;
5) jest uprawniony do wydawania poleceń służbowych osobom wchodzącym w skład Zespołu
w zakresie związanym z realizacją zadań tego
Zespołu;
6) jest odpowiedzialny za wykonanie zadań Zespołu;
7) opracuje, w terminie do 30 czerwca 2008 r., projekty rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej
zmieniające obecnie obowiązujące rozporządzenia w zakresie przepisów ubiorczych.
3. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci)
komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w pkt 1 ppkt 4:
1) prześlą do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych, w terminie 10 dni od dnia wejścia
w życie decyzji, dane swoich przedstawicieli wyznaczonych do składu Zespołu, z uwzględnieniem: stopnia, imienia i nazwiska, komórki (jednostki) organizacyjnej, zajmowanego stanowiska
służbowego oraz numeru telefonu służbowego;
2) spowodują, przez swoich przedstawicieli, opracowanie i przedstawienie do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wniosków oraz propozycji nowelizacji obowiązujących przepisów ubiorczych,
w terminie 20 dni od dnia wejścia w życie decyzji;
3) zapewnią uczestnictwo swoich przedstawicieli
w pracach Zespołu.
4. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zapewni obsługę organizacyjno-techniczną pracy Zespołu.
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Departament Infrastruktury

257
DECYZJA Nr 584/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie przygotowania realizacji i finansowania budowy siedziby Muzeum Wojska Polskiego
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 96, poz. 426) w celu podjęcia działań związanych z przygotowaniem realizacji i finansowania

budowy siedziby Muzeum Wojska Polskiego ustala się,
co następuje:
1. Funkcję inwestora budowy siedziby Muzeum
Wojska Polskiego w kompleksie wojskowym nr 9
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,,Cytadela” przy ul. Dymińskiej 1 w Warszawie pełni
państwowa instytucja kultury — Muzeum Wojska Polskiego reprezentowana przez Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego.
2. Inwestycja budowlana, o której mowa w pkt 1,
finansowana jest z dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej oraz z innych źródeł pozyskiwanych w odrębnym trybie.
3. W celu zapewnienia sprawnej obsługi inwestycyjnej Muzeum Wojska Polskiego, Dyrektor Muzeum
Wojska Polskiego utworzy komórkę organizacyjną do
realizacji tego zadania. Przy realizacji robót specjalistycznych dopuszcza się możliwość obsługi inwestycyjnej w trybie powiernictwa.
4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
w ,,Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej na lata 2009-2018”, w średniookresowym „Planie zamierzeń inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP w latach 2007-2012” oraz w „Centralnym planie inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej w roku 2008”
uwzględni zadanie inwestycyjne — Budowa siedziby
Muzeum Wojska Polskiego.
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5. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, działając w porozumieniu z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do spraw Budowy Muzeum Wojska Polskiego oraz Dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Departamentu Infrastruktury, na podstawie programu inwestycji ustali dotacje inwestycyjne na realizację budowy siedziby Muzeum Wojska Polskiego.
6. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego — P8
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego uwzględni dotacje na budowę siedziby Muzeum Wojska Polskiego
w projektach centralnych planów rzeczowych.
7. Dyrektor Departamentu Budżetowego uwzględni w budżecie resortu obrony narodowej dotacje inwestycyjne, o których mowa w pkt 5.
8. Dyrektor Departamentu Infrastruktury sprawuje nadzór nad wykorzystaniem przez Muzeum Wojska
Polskiego dotacji, o których mowa w pkt 5.
9. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

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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