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ZARZĄDZENIE Nr 38/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 lipca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w  sprawie nadania jednostkom organizacyjnym 
Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, 
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

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

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z  dnia 
27  sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 34/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nada-
nia jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej 

statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 13, 
poz. 159) w § 1 uchyla się pkt 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Departament Wychowania i Promocji Obronności
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DECYZJA Nr 278/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 lipca 2011 r.

w  sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i  sztandaru 12. Bazy Lotniczej 
oraz ustanowienia dorocznego Święta 12. Komendy Lotniska

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu działania Ministra Obrony Narodo-
wej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 decy-
zji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kulty-
wowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON 
Nr 9, poz. 105) i § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie 
sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690, z 2010 r. 

Nr 24, poz.  122) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z  dnia 
30  lipca 1992 r. o  ustanowieniu Święta Wojska 
Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia 
Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z  dnia 
20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt 
wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w  Si-
łach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. 
MON, poz.197, z późn. zm.1)), w związku z rozformo-
waniem 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu i sformo-
waniem w  jej miejsce 12. Komendy Lotniska — 
ustala się co następuje:

P O R O Z U M I E N I E :

232 — Ministra Finansów i Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy Służby Celnej 
z resortem obrony narodowej zawarte w Warszawie w dniu 20 lipca 2011 r.  . . . . . . . . . .  983



— 951 —Dziennik Urzędowy 
Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 16

Poz. 220, 221

1. 12. Komenda Lotniska przejmuje i z honorem 
kultywuje dziedzictwo tradycji:

1) 8. pułku lotnictwa szturmowego (1944-1946);
2) 53. pułku lotnictwa szturmowego (1952-1955);
3)  53. pułku lotnictwa myśliwsko-szturmowego 

(1955-1967);
4)  8. pułku lotnictwa myśliwsko-szturmowego 

(1967-1973);
5)  8. Brandenburskiego pułku lotnictwa myśliw-

sko-szturmowego (1973-1982); 
6)  8. Brandenburskiego pułku lotnictwa myśliw-

sko-bombowego (1982-1991);
7)  8. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego (1991- 

-1999);
8) 42. dywizjonu dowodzenia lotami (1965-1979);
9)  42. batalionu łączności i  ubezpieczenia lotów 

(1979-1999);
10) 40. batalionu obsługi lotnisk (1952-1957);
11) 40. batalionu lotniczo-technicznego (1957-1965);
12) 40. batalionu zaopatrzenia (1965-1979);

13)  40. batalionu zaopatrzenia pułku lotniczego 
(1979-1999);

14) 29. baterii artylerii przeciwlotniczej (1967-1968);
15) 48. baterii artylerii przeciwlotniczej (1968-1999);
16) 8. eskadry lotnictwa taktycznego (2000-2010);
17) 12. Bazy Lotniczej (2000-2010).

2. 12. Komenda Lotniska przejmuje sztandar 
rozformowanej 12. Bazy Lotniczej.

3. Ustanawia się doroczne święto 12. Komendy 
Lotniska w dniu 4 września.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych 

i Profesjonalizacji:  Cz. Piątas

Departament Wychowania i Promocji Obronności
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DECYZJA Nr 279/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 lipca 2011 r. 

w  sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona 
i  ustanowienia dorocznego Święta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego

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

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej 
(Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 i 4 decyzji Nr 
229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierp-
nia 2004 r. w  sprawie dziedziczenia i  kultywowania 
tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) 
oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o usta-
nowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 
303) i  § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony 
Narodowej z  dnia 20 listopada 1995 r. w  sprawie 
ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich 
obchodzenia w  Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, z późn. zm.1)), w celu 
zachowania tradycji służb medycznych — ustala się, 
co następuje:

1. Wojskowe Centrum Kształcenia Medyczne-
go: 

1)  przejmuje i  z  honorem kultywuje dziedzictwo 
tradycji:
a) Wojskowej Szkoły Sanitarnej (1922-1925),
b) Oficerskiej Szkoły Sanitarnej (1925-1928),
c) Szkoły Podchorążych Sanitarnych (1928-1930),
d)  Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (1930- 

-1939),
e)  Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (1939- 

-1940),
f)  Wojskowego Centrum Wyszkolenia Medycz-

nego (1950-1958),
g)  I  Centralnego Szpitala Klinicznego WAM 

(1958-2002),
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DECYZJA Nr 280/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 lipca 2011 r. 

w  sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona oraz 
ustanowienia dorocznego Święta 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego

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

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej 
(Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 i 4 decyzji 
Nr  229/MON Ministra Obrony Narodowej z  dnia 
11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywo-
wania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, 
poz. 105) a także art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 
1992 r. o  ustanowieniu Święta Wojska Polskiego 
(Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON 
Ministra Obrony Narodowej z  dnia 20 listopada 
1995  r. w  sprawie ustanowienia świąt wojskowych 
oraz sposobu ich obchodzenia w  Siłach Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.  197, 
z późn. zm.1)), w celu zachowania chlubnych tradycji 
orężnych jednostek lotniczych — ustala się, co nastę-
puje: 

1. 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie: 
1) przejmuje i  z  honorem kultywuje dziedzictwo 

tradycji:
a)  315. dywizjonu lotniczego „Dęblińskiego” 

(1941-1946),

b)  58. lotniczego pułku szkolno-bojowego (1958- 
-1989),

c) 58. lotniczego pułku szkolnego (1989-2000),
d) 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego (2001-2010),
e) 4. pułku lotniczo-technicznego (1958-1961),
f) 2. batalionu zaopatrzenia (1961-1969),
g) 4. pułku zaopatrzenia (1969-1994),
h) 6. Bazy Lotniczej (1994-2010);

2)  przyjmuje imię mjr. pil. Eugeniusza Horbaczew-
skiego.

2. Ustanawia się doroczne święto 41. Bazy Lot-
nictwa Szkolnego w dniu 14 sierpnia.

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

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych 

i Profesjonalizacji:  Cz. Piątas

h)  Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Me-
dycznych (2002-2010); 

2) przyjmuje imię gen. bryg. dr. med. Stefana Hu-
bickiego. 

2. Ustanawia się doroczne święto Wojskowego 
Centrum Kształcenia Medycznego w dniu 6 września. 

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

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych 

i Profesjonalizacji:  Cz. Piątas
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DECYZJA Nr 281/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 lipca 2011 r.

w  sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i  sztandaru 1. Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony 
Powietrznej oraz ustanowienia dorocznego Święta 34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej

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

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej 
(Dz. U. Nr 94, poz. 426) i § 11 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Obrony Narodowej z  dnia 4 maja 2009 r. 
w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690, 
z  2010 r. Nr 24, poz. 122) w  związku z  pkt 3 decyzji 
Nr  229/MON Ministra Obrony Narodowej z  dnia 
11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywo-
wania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, 
poz. 105) a także art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 
1992 r. o  ustanowieniu Święta Wojska Polskiego 
(Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON 
Ministra Obrony Narodowej z  dnia 20 listopada 
1995  r. w  sprawie ustanowienia świąt wojskowych 
oraz sposobu ich obchodzenia w  Siłach Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.  197, 
z późn. zm.1)), w związku z rozformowaniem 1. Śląskiej 
Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej i sformowa-
niem w jej miejsce 34. dywizjonu rakietowego Obrony 
Powietrznej — ustala się, co następuje:

1. 34. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej:
1) przejmuje i  z  honorem kultywuje dziedzictwo 

tradycji:
a)  15. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej (1938-

-1939),

b)  1. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1944- 
-1945),

c)  13. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1952- 
-1962),

d)  13. Dywizji Artylerii OPK im. Powstańców Ślą-
skich (1962-1967),

e)  1. Dywizji Artylerii OPK im. Powstańców Ślą-
skich (1967-1988),

f) 1. Brygady Rakietowej OPK im. Powstańców 
Śląskich (1988-1990), 

g) 1. Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Po-
wietrznej (1990-2010); 

2) przejmuje sztandar rozformowanej 1. Śląskiej 
Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. 

2. Ustanawia się doroczne święto 34. dywizjonu 
rakietowego Obrony Powietrznej w dniu 16 paździer-
nika.

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

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych 

i Profesjonalizacji:  Cz. Piątas
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DECYZJA Nr 287/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 29 lipca 2011 r.

w  sprawie blokowania wydatków budżetowych w  2011 r.

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, 
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm1)) ustala się, 
co następuje:

1. Blokuje się planowane wydatki budżetowe, 
o których mowa w załączniku do decyzji.

2. Blokada obowiązuje do końca roku budżeto-
wego.

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

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik do decyzji Nr 287/MON
Ministra   Obrony   Narodowej
z dnia 29 lipca 2011 r. (poz. 224)

Załącznik Nr 1

§ Wyszczególnienie
Blokowana 
kwota w zł

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 94 149 400

DZIAŁ 752 — Obrona narodowa 94 149 400

ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie 35 573 400

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 12 363 000

411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 141 245

412 Składki na fundusz pracy 286 300

418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 5 186 000

422 Zakup środków żywności 1 853 574

430 Zakup usług pozostałych 2 743 281

ROZDZIAŁ 75215 — Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu 
na potrzeby SZ RP

23 000 000

258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezal. do s.f.p. 23 000 000

ROZDZIAŁ 75220 — Zabezpieczenie wojsk 35 576 000

411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 989 000

412 Składki na fundusz pracy 644 000

426 Zakup energii 30 000 000

430 Zakup usług pozostałych 943 000

ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ W 2011 r.
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DECYZJA Nr 288/MON 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 lipca 2011 r.

w  sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Wytycznych w  sprawie ochrony 
wojskowych nieruchomości zabytkowych” 

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej 
(Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

Wprowadza się do użytku służbowego w  ko-
mórkach i  jednostkach organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzo-
rowanych „Wytyczne w  sprawie ochrony wojsko-

wych nieruchomości zabytkowych”, stanowiące za-
łącznik do niniejszej decyzji.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik do decyzji Nr 288/MON
Ministra   Obrony   Narodowej
z dnia 29 lipca 2011 r. (poz. 225)

M I N I S T E R S T W O   O B R O N Y   N A R O D O W E J

WYTYCZNE 
W SPRAWIE OCHRONY 

WOJSKOWYCH NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWYCH

W A R S Z A W A
2 0 1 1  r.
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1. Postanowienia ogólne

1.1. Zakres i przedmiot stosowania wytycznych

1.1.1. Postanowienia „Wytycznych w  sprawie 
ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych” 
zwanych dalej „Wytycznymi” dotyczą nieruchomych 
obiektów zabytkowych będących dziełem budownic-
twa, urbanistyki i architektury wraz z ich otoczeniem, 
usytuowanych na terenach będących w  zarządzie 
Ministra Obrony Narodowej, które są:

a) wpisane do rejestru zabytków,
b) w  trakcie postępowania administracyjnego 

mającego na celu wpisanie obiektu lub ze-
społu obiektów do rejestru zabytków,

c) usytuowane w  strefie ochrony konserwator-
skiej w ustaleniach miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego,

d) umieszczone w wykazach obiektów chronio-
nych znajdujących się u wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, zwanych dalej 
wojskowymi nieruchomościami zabytkowy-
mi (wnz).

1.1.2. „Wytyczne” mają na celu   uszczegółowienie 
zadań dla jednostek organizacyjnych resortu obrony 
narodowej, wynikających ze sprawowania trwałego 
zarządu w  stosunku do nieruchomych obiektów 
zabytkowych oraz określenie jednolitych zasad 
postępowania w zakresie ochrony zabytków w czasie 
pokoju oraz na wypadek konfliktu zbrojnego lub sytu-
acji kryzysowych.

1.1.3. Wytyczne nie dotyczą zadań i  kompe-
tencji w  zakresie ochrony nieruchomych obiektów 
zabytkowych pozostających w  zakresie Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej oraz Agencji Mienia 
Wojskowego.

1.2. Definicje podstawowych pojęć (słowniczek)

1.2.1. Stosowane określenia oznaczają:
a) ustawa — ustawę z  dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

b) Instrukcja — instrukcję przygotowania i reali-
zacji planów ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i  sytuacji kryzysowych 
wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Kul-
tury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie or-
ganizacji i  sposobu ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzy-
sowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153),

c) Decyzja — Decyzję Nr 250/MON Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2005 r. 
w sprawie przestrzegania zasad ochrony dóbr 
kultury w działaniach Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 135),

d) nieruchome obiekty zabytkowe — określone 
w punkcie 1.1.1. (wnz),

e) WKZ — Wojewódzki Konserwator Zabytków,

f) zarządca — komórkę lub jednostkę orga-
nizacyjną resortu obrony narodowej realizującą 
zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami 
resortu obrony narodowej,

g) użytkownik obiektu zabytkowego — pod-
miot któremu protokolarnie został przekazany obiekt 
zabytkowy w użytkowanie,

h) administrator — terenowy organ infrastruk-
tury, któremu trwały zarządca przekazał protokolarnie 
nieruchomość,

i) Konwencja Haska — konwencję o  ochronie 
dóbr kulturalnych w  razie konfliktu zbrojnego 
podpisaną 14 maja 1954 r. w Hadze (Dz. U. z 1957 r. 
Nr 46, poz. 212),

2.  Podstawowe zasady ochrony wojskowych 
nieruchomości zabytkowych

2.1.  Kategorie oraz rodzaje wojskowych 
nieruchomości zabytkowych

2.1.1. Wojskowe nieruchomości zabytkowe 
stanowią nieruchomość, jej część lub zespół (kom-
pleks) nieruchomości, będące w szczególności:

a) dziełami architektury i budownictwa,
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi 

i zespołami budowlanymi,
c) dziełami budownictwa obronnego,
d) obiektami techniki,
e) krajobrazami kulturowymi,
f) formami zaprojektowanej zieleni,
g) cmentarzami,
h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia hi-

storyczne bądź działalność wybitnych osobi-
stości lub instytucji,

i) zabytkami archeologicznymi.
2.1.2. Dla celów ewidencji, o  której mowa 

w  punkcie 5. wprowadza się następujące rodzaje 
nieruchomości zabytkowych podlegających ochronie:

a) zespoły pałacowe i dworsko-parkowe,
b) obiekty i zespoły rezydencyjne,
c) zabytki sakralne,
d) obiekty techniki i inne wg terminologii prawa 

budowlanego,
e) miejsca pamięci,
f) obiekty i kompleksy architektury obronnej.

2.2.  Zasady ochrony wojskowych nieruchomości za-
bytkowych w okresie pokoju

2.2.1. Zadania i kompetencje osób zajmujących 
kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Nar-
odowej, dyrektorów (szefów) komórek orga-
nizacyjnych MON oraz dowódców rodzajów Sił Zbro-
jnych Rzeczypospolitej Polskiej w  zakresie ochrony 
wojskowych nieruchomości zabytkowych reguluje 
Decyzja.

2.2.2. Ochrona wojskowych nieruchomości za-
bytkowych polega głównie na zabezpieczeniu ich 
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przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacją, na 
zapewnieniu im warunków trwałego zachowania, na 
opracowaniu dokumentacji naukowej, ewidencji 
i  rejestracji oraz ich konserwacji, restauracji lub od-
budowie opartej na naukowych zasadach.

2.2.3. Ochrona w zakresie określonym w punk-
cie 2.2.2. w stosunku do nieruchomych obiektów za-
bytkowych jest realizowana przez:

1) zarządców nieruchomości w zakresie:
a) prowadzenia ewidencji zabytku na podstawie 

odrębnych przepisów oraz o wymagań okre-
ślonych w punkcie 5. wytycznych,

b) prowadzenia wszelkiej niezbędnej dokumen-
tacji zabytku wynikającej z przepisów odręb-
nych,

c) prowadzenia dokumentacji technicznej zabyt-
ku jako obiektu budowlanego na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych z zakre-
su utrzymania nieruchomości, w szczególno-
ści prawa budowlanego,

d) planowania i  przeprowadzania prac konser-
watorskich, restauratorskich i robót budowla-
nych na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych w szczególności prawa budowla-
nego,

e) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego 
otoczenia w jak najlepszym stanie w oparciu 
na zasadach określonych w  przepisach od-
rębnych;

2) użytkowników obiektów zabytkowych w zakre-
sie korzystania z zabytku w sposób gwarantują-
cy trwałe zachowanie jego wartości.

2.2.4. Zarządca współdziała z właściwymi tery-
torialnie WKZ w sprawach:

a) porównywania stanu wpisanych do ewidencji 
wojskowych nieruchomości zabytkowych 
z rejestrem zabytków,

b) wnioskowania o  wpisanie obiektu lub kom-
pleksu obiektów do rejestru zabytków,

c) uzgodnień dotyczących zmiany sposobu użyt-
kowania wojskowych nieruchomości zabyt-
kowych, zagospodarowania, prowadzenia 
badań, prac i  robót oraz podejmowania in-
nych działań przy zabytkach,

d) uzyskiwania decyzji konserwatorskich wyda-
nych dla obiektów dotychczas nie umieszczo-
nych w ewidencji wojskowych nieruchomości 
zabytkowych,

e) ustalania nieruchomości wojskowych nie bę-
dących zabytkami, lecz znajdujących się 
w strefie ochrony konserwatorskiej lub obję-
tych ochroną,

f) pozyskiwania kart ewidencyjnych będących 
w posiadaniu WKZ,

g) udzielania pomocy WKZ w  zakresie umożli-
wiania wstępu na wojskowe tereny zamknię-
te z obiektami zabytkowymi dla stwierdzenia 
stanu ich zachowania i ich wartości albo spo-

rządzenia dokumentacji, a także w celu ozna-
kowania obiektu zabytkowego.

2.2.5. Realizacja ochrony wojskowych nie-
ruchomości zabytkowych w zakresie przeprowadza-
nia prac konserwatorskich, restauracyjnych i  robót 
budowlanych na poszczególnych etapach realizacji, 
poza uzgodnieniem z  WKZ wymaga uzgadniania 
z  właściwymi organami lub służbami w  zakresie 
sanitarnym, ochrony środowiska, bhp, ppoż., a także 
powinna odbywać się zgodnie z  projektem budow-
lanym, programem robót, warunkami technicznymi, 
Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

2.2.6. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania 
obiektu zabytkowego lub kompleksu obiektów za-
bytkowych, ich zagospodarowania oraz wykorzysta-
nia poza uzgodnieniem z  WKZ oraz instytucjami 
nadrzędnymi z tytułu podległości służbowej zarządca 
zgłasza również do Departamentu Infrastruktury 
Ministerstwa Obrony Narodowej.

3.  Zasady planowania ochrony wojskowych 
nieruchomości zabytkowych na 
wypadek szczególnych zagrożeń

3.1.  System ochrony wojskowych nieruchomości 
zabytkowych

3.1.1. Ochrona zabytków przed zagrożeniami 
jest jednym z podstawowych zadań zarządcy zabytku 
nieruchomego. Zarządca wojskowych nieruchomości 
zabytkowych jest zobowiązany do planowania, przy-
gotowania i  realizacji przedsięwzięć zmierzających 
do ich ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem 
w postaci działań:

a) zapobiegawczych,
b) dokumentacyjnych,
c) zabezpieczających,
d) ratowniczych,
e) konserwatorskich.

3.2. Rodzaje zagrożeń

3.2.1. Zagrożeniami powodowanymi siłami 
natury, są w szczególności:

a) pożar,
b) powódź,
c) ulewa lub zalanie z innych przyczyn,
d) wichura,
e) trąba powietrzna,
f) nagły i znaczny spadek temperatury,
g) osunięcia gruntu,
h) tąpnięcia.
3.2.2. Zagrożenia wynikłe wskutek awarii tech-

nicznych lub błędu człowieka:
a) katastrofa budowlana,
b) awaria infrastruktury komunalnej (sieci wodo-

ciągowych, kanalizacyjnych i  energetycz-
nych),
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c) awaria przemysłowa (skażenie chemiczne, 
biologiczne i promieniotwórcze).

3.2.3. Zagrożenia wywołane czynnikami 
społecznymi lub politycznymi:

a) demonstracje i rozruchy uliczne, 
b) akty wandalizmu, rabunków, kradzieży i  de-

wastacji,
c) ataki terrorystyczne,
d) konflikty zbrojne,
e) sytuacje kryzysowe.

3.3.  Zadania komórek i jednostek organizacyjnych 
resortu obrony narodowej

3.3.1. Zarządca na podstawie odrębnych 
przepisów, odpowiada za ochronę wojskowych 
nieruchomości zabytkowych bez względu na stan 
zachowania.

3.3.2. Kierownik jednostki organizacyjnej re-
sortu obrony narodowej sprawującej trwały zarząd 
w  stosunku do wojskowych nieruchomości zabyt-
kowych w sytuacjach kryzysowych i konfliktu zbroj-
nego, zadania zapobiegawcze i przygotowawcze re-
alizuje przy udziale administratora poprzez:

a) opracowanie i  aktualizację planów ochrony 
zabytku,

b) kontrolę stanu technicznego zabytku,
c) instalację i  utrzymanie sprawności technicz-

nej urządzeń i  systemów zabezpieczenia za-
bytku,

d) uzupełnienie ewidencji i  dokumentacji za-
bytku,

e) prowadzenie prac zabezpieczających przy za-
bytku.

3.3.3. W  okresie narastania bezpośredniego 
zagrożenia:

1) zarządca przy ścisłej współpracy z  administra-
torem:
a) gromadzi sprzęt i  materiały niezbędne do 

działań zabezpieczających i ratowniczych,
b) organizuje i uruchamia system monitorowa-

nia zagrożeń, alarmowania i powiadamiania,
c) nawiązuje kontakt z  właściwymi organami 

administracji publicznej, zarządzania kryzy-
sowego i obrony cywilnej, służbami ratowni-
czymi, porządkowymi i innymi instytucjami, 
w celu określenia obszaru współdziałania;

2) administrator w porozumieniu z użytkownikiem 
obiektu zabytkowego:
a) przeprowadza demontaż i ukrycie najcenniej-

szych detali architektonicznych bądź dóbr ru-
chomych,

b) rozmieszcza znaki Konwencji haskiej.
3.3.4. W okresie wystąpienia i trwania sytuacji 

kryzysowej lub konfliktu zbrojnego zarządca przy 
ścisłej współpracy z administratorem:

a) prowadzi działania ratownicze własnymi 
i przydzielonymi siłami i środkami w ograni-
czonym zakresie,

b) współdziała z wyspecjalizowanymi jednostka-
mi ratownictwa lub sił zbrojnych.

3.3.5. Po zakończeniu sytuacji kryzysowej lub 
konfliktu zbrojnego zarządca przy udziale administra-
tora:

a) zabezpiecza zabytek przed dalszym zniszcze-
niem, uszkodzeniem lub dewastacją,

b) dokumentuje zdarzenia, straty i działania za-
bezpieczające,

c) informuje właściwe organy administracji pu-
blicznej i jednostki nadrzędne o stratach, pod-
jętych działaniach oraz potrzebach w zakresie 
niezbędnej pomocy.

4. Plan ochrony zabytków

4.1. Metodyka postępowania

4.1.1. Plany ochrony zabytków nieruchomych lub 
części składowych należy sporządzić z uwzględnieniem 
przepisów o ochronie informacji niejawnych.

4.1.2. Przed przystąpieniem do opracowania 
planu ochrony zabytków zarządca powinien:

1) Ustalić stan zasobu zabytków nieruchomych 
podlegających ochronie przez:
a) dokonanie porównania stanu ewidencyjnego 

zabytków z ewidencją prowadzoną przez wła-
ściwe organy administracji publicznej i ochro-
ny zabytków,

b) uaktualnienie zaistniałych zmian,
c) przeprowadzenie oceny stanu utrzymania i za-

bezpieczenia zabytków przed pożarem, wła-
maniem i innymi możliwymi zagrożeniami,

d) sprawdzenie sprawności systemów zabezpie-
czeń i alarmowania,

e) sprawdzenie stanu dróg dojazdowych do za-
bytków oraz miejsc możliwości poboru wody;

2) Uzyskać dane o prognozowanych zagrożeniach 
zabytków z gminnego lub miejskiego zespołu re-
agowania kryzysowego bądź biura bezpieczeń-
stwa i zarządzania kryzysowego;

3) Ustalić cenne detale architektoniczne wymaga-
jące zabezpieczenia przez:
a) dokonanie oględzin zabytków, jego części 

i cennych detali wystroju architektonicznego,
b) ustalenie miejsc najbardziej narażonych na 

określone zagrożenia;
4) Sprecyzować w formie pisemnej zamiar działa-

nia w  oparciu o  wnioski z  przeprowadzonych 
ustaleń oraz uwzględnić priorytety w  poszcze-
gólnych etapach działania;

5) Zaplanować wykonanie innych dokumentów 
cząstkowych planu ochrony zabytków takich jak 
schematy, wykazy i  inne, dostosowując je do 
specyfiki obiektu (obiektów) zabytkowego i jego 
funkcji użytkowych.
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4.2. Główne części planu

4.2.1. Struktura części opisowej planu powinna 
zawierać:

1) Charakterystykę zabytku nieruchomego 
uwzględniającą:
a) nazwę obiektu,
b) charakterystykę stylu budownictwa ze wzglę-

du na epokę, w której został wzniesiony,
c) pierwotne i obecne przeznaczenie,
d) stan zachowania oryginalnych elementów bu-

dowli,
e) wykaz elementów wystroju zabytku podlega-

jących zabezpieczeniu i  wnioski dotyczące 
sposobu ich zabezpieczenia,

f) ewentualną dokumentację fotograficzną,
g) ocenę stanu dokumentacji zabytku (wpis do 

rejestru zabytków, organ, nr decyzji, datę, 
syntezę zawartości),

h) pozytywne i negatywne uwarunkowania po-
łożenia obiektu ze względu na bezpieczeń-
stwo i ochronę zabytku,

i) ocenę stanu technicznego obiektu uwzględ-
niającą stan urządzeń zabezpieczających, in-
stalacji, komunikacji wewnętrznej, dojazdów, 
miejsc poboru i odprowadzania wody;

2) Prognozowane zagrożenia zabytku nieruchome-
go (zespołu lub kompleksu zabytków) uwzględ-
niając:
a) prognozę realnych zagrożeń zabytku nieru-

chomego, zespołu lub kompleksu zabytków, 
ich skali i możliwych destrukcyjnych skutków 
dla zabytku w miejscu usytuowania,

b) ocenę zagrożeń o  charakterze kryzysowym 
oraz ich charakterystykę,

c) ocenę zagrożenia zabytku nieruchomego (ze-
społu lub kompleksu zabytków) na wypadek 
konfliktu zbrojnego oraz charakterystykę 
możliwych zagrożeń ze wskazaniem prawdo-
podobnego oddziaływania na zabytek, zespół 
lub kompleks zabytków;

3) Wnioski z oceny położenia i zagrożenia zabytku 
(zespołu lub kompleksu zabytków) zawierające 
generalne wnioski dotyczące prognozowanego 
zagrożenia ze względu na położenie oraz sposób 
zabezpieczenia i  ochrony zabytku, zespołu lub 
kompleksu zabytków;

4) Zamiar działania oraz określenie niezbędnych 
priorytetów uwzględniając:
a) zwięzłą koncepcję ochrony ze wskazaniem 

głównych przedsięwzięć określonych w punk-
cie 3.3.,

b) wyszczególnienie osób odpowiedzialnych za 
kierowanie ochroną,

c) zasady alarmowania i  powiadamiania oraz 
kierowania i współdziałania w trakcie prowa-
dzenia działań zapobiegawczo-ochronnych 
i ratowniczych;

5) Instrukcję postępowania osób lub grup osób 
w razie wystąpienia określonych sytuacji kryzy-
sowych z uwzględnieniem:
a) sposobu powiadamiania,
b) miejsca stawienia się oraz zasad postępowa-

nia zespołu osób wyznaczonych do prac za-
bezpieczająco-ochronnych;

6) Sposób ochrony zabytku, zespołu lub komplek-
su zabytków ze szczegółowym określeniem:
a) wykazu prac przygotowawczych, organiza-

cyjnych, techniczno-inżynieryjnych, doku-
mentacyjnych i  innych niezbędnych do 
wykonania z  określeniem czasu ich wyko-
nania,

b) wykazu środków technicznych, urządzeń, 
sprzętu i materiałów przewidzianych do reali-
zacji zadań przygotowawczych, zabezpiecza-
jących oraz ratowniczych z  określeniem ich 
przeznaczenia, sposobu pozyskania i  miejsc 
przechowywania,

c) osób i zespołów odpowiedzialnych, ze wska-
zaniem przypisanych im zadań oraz czasu ich 
wykonania,

d) w formie kalkulacji — szacunkowych kosztów 
wykonania prac przygotowawczo-zabezpie-
czających;

7) Schemat lub opis systemu alarmowania i powia-
damiania, kierowania oraz współdziałania i łącz-
ności z wykazami adresów, telefonów jednostek 
ratowniczych, osób funkcyjnych, specjalistycz-
nych służb, instytucji i rzeczoznawców;

8) Sposób dokumentowania działań ratowniczych 
oraz informowania o stratach, szkodach i potrze-
bach w zakresie ich likwidacji (fotograficzny lub 
opisowy).

4.2.2. Część graficzna planu zawiera:
1) Plan w skali 1:2000 bądź mapę w skali 1:5000 lub 

1:10000 usytuowania jednostki organizacyjnej 
(zabytku, zespołu lub kompleksu zabytków) w te-
renie ze wskazaniem:
a) obiektu zabytkowego, zespołu lub kompleksu 

obiektów zabytkowych,
b) dróg dojazdowych,
c) ważnych punktów infrastruktury bezpieczeń-

stwa (hydranty, wyłączniki zasilania prądu, 
centralnego ogrzewania, gazu, itp.),

d) miejsca składowania materiałów i sprzętu do 
zabezpieczenia,

e) rejonów i rodzaju zagrożenia dla zabytków;
2) zdjęcie bądź zdjęcia zabytku nieruchomego, ze-

społu lub kompleksu zabytków wraz z  ich opi-
sem;

3) zdjęcia detali wystroju architektonicznego pod-
legających zabezpieczeniu wraz z opisem.

4.2.3. Załączniki do planu ochrony zabytków:
1) Wykaz podstawowych znaków umownych 

w planie ochrony zabytków określony jest w In-
strukcji;
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2) Zarządca sporządza załączniki w zakresie i ilości 
wynikającej ze specyfiki zabytku (zespołu lub 
kompleksu zabytków), dla którego sporządzany 
jest przedmiotowy plan;

3) Wykaz załączników:
a) wykaz zabytków nieruchomych zawierający 

ważniejsze elementy podlegające zabezpie-
czeniu,

b) schemat współdziałania, powiadamiania 
i łączności,

c) zestawienie prac dokumentacyjnych i konser-
watorsko-zabezpieczających w  razie wystą-
pienia szkód w zabytkach,

d) organizacja prac zabezpieczających przy za-
bytku, zespole lub kompleksie zabytków z po-
działem na prace I i II kolejności,

e) plan (sposób) oznakowania zabytku znakiem 
rozpoznawczym Konwencji haskiej,

f) sposób informowania o stratach w zabytkach 
jednostki organizacyjnej,

g) wykaz jednostek organizacyjnych, instytucji 
i  organizacji przewidzianych do udzielenia 
pomocy w razie zagrożenia.

4.3. Inne wymagania dotyczące planu

4.3.1. Sporządzany plan ochrony zabytków 
powinien zawierać stronę tytułową według załącznika 
Nr 2 do wytycznych.

4.3.2. Sporządzany plan ochrony zabytków 
powinien zawierać spis treści.

4.3.3. W  zależności od informacji zawartych 
w planie ochrony zabytków zarządca w uzgodnieniu 
z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych 
lub właściwym organem ds. ochrony informacji nie-
jawnych:

a) określa klauzulę niejawności dokumentu,
b) określa klauzulę niejawności w  stosunku do 

dokumentów cząstkowych planu.
4.3.4. Opracowany plan ochrony zabytków 

zarządca uzgadnia z WKZ.
4.3.5. Opracowany i uzgodniony plan ochrony 

zabytków zarządca przedkłada do zatwierdzania 
właściwemu organowi administracji samorządowej: 
wójt gminy (burmistrz lub prezydent miasta).

4.3.6. Plan ochrony zabytków sporządza 
zarządca w  trzech egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron — wykonawcy (zarządca), 
uzgadniającego (WKZ) oraz zatwierdzającego 
(prezydent lub burmistrz miasta). Jednocześnie 
przekazuje zatwierdzoną kopię planu właściwemu 
użytkownikowi wojskowego obiektu zabytkowego, 
celem realizacji metod i  form postępowania w razie 
wystąpienia zagrożenia.

4.3.7. Plan ochrony zabytków zarządca powin-
ien aktualizować w  terminie do 31 marca każdego 
roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzed-
niego.

4.3.8. Kopie wpisów aktualizacyjnych zarzą-
dca przesyła organowi uwzględniającemu oraz za-
twierdzającemu.

5.  Ewidencja wojskowych nieruchomości 
zabytkowych

5.1. Zawartość dokumentów ewidencyjnych

5.1.1. Ewidencja wojskowych nieruchomości 
zabytkowych, sporządzana w formie wykazu powinna 
zawierać (załącznik Nr 1):

a) nazwę i numer obiektu lub zespołu (komplek-
su) obiektów zabytkowych,

b) rodzaj lub kategorię zabytku określone 
w punkcie 2.1.,

c) miejsce usytuowania zabytku (kompleksu za-
bytków), adres, dzielnica, gmina, powiat, wo-
jewództwo,

d) numer kompleksu wojskowego,
e) nazwę jednostki organizacyjnej sprawującej 

zarząd nad zabytkiem,
f) rok budowy,
g) pierwotne i obecne przeznaczenie,
h) aktualny sposób użytkowania,
i) nazwę i adres użytkownika,
j) numer decyzji i datę wpisu do rejestru zabyt-

ków, jak i też w przypadku, gdy obiekt jest ob-
jęty ochroną konserwatorską,

k) datę zatwierdzenia planu ochrony zabytków,
l) uwagi.

5.2.  Prowadzenie ewidencji wojskowych 
nieruchomości zabytkowych

5.2.1. Ewidencja prowadzona jest, stosownie 
do kompetencji przez:

a) Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wspar-
cia Sił Zbrojnych,

b) Biuro Infrastruktury Specjalnej,
c) zarządców.
5.2.2. Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu 

Wsparcia Sił Zbrojnych prowadzi zbiorczą ewidencję 
wojskowych nieruchomości zabytkowych na podstawie 
dokumentacji ewidencyjnej pochodzącej bezpośrednio 
od zarządców wojskowych nieruchomości zabytkowych 
zgodnie z podległością służbową.

5.2.3. Dyrektor Departamentu Infrastruktury 
współdziała w  sprawach ochrony wojskowych 
nieruchomości zabytkowych z  Generalnym Konser-
watorem Zabytków oraz właściwymi terytorialnie 
WKZ.

5.2.4. Biuro Infrastruktury Specjalnej prowadzi 
ewidencję wojskowych nieruchomości zabytkowych 
w oparciu o zbiorczą ewidencję otrzymywaną w ter-
minie do 30 kwietnia każdego roku z Szefostwa Infra-
struktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i  in-
nych zarządców.
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5.2.5. Ewidencja wojskowych nieruchomości 
zabytkowych podlega aktualizowaniu w terminie do 
31 marca każdego roku według stanu na dzień 31 
grudnia roku ubiegłego.

5.2.6. Zarządcy prowadzą rozszerzoną 
i szczegółową ewidencję wojskowych nieruchomości 
zabytkowych w zakresie podanym w punkcie 5.1. oraz 
są zobowiązani do sporządzania kart ewidencyjnych 
zabytków nieruchomych według wzoru stanowiącym 
załącznik Nr 3 do wytycznych.

5.2.7. Zestawienie zbiorcze zawierające 
podstawowe informacje o  zasobie wojskowych 
nieruchomości zabytkowych w  postaci „Wykazu 
wojskowych nieruchomości zabytkowych” 
przesyłane do Biura Infrastruktury Specjalnej w ter-
minach określonych w punkcie 5. stanowi załącznik 
Nr 1 do wytycznych.

5.2.8. Ewidencję wojskowych nieruchomości 
zabytkowych zarządca prowadzi w formie papierowej 
i elektronicznej, inni uprawnieni prowadzą ewidencję 
w formie elektronicznej.

6.  Szkolenia specjalistyczne w zakresie ochrony 
nieruchomych dóbr kultury

6.1. Zakres stosowania szkoleń specjalistycznych

6.1.1. W  ramach obligatoryjnych zajęć 
kształcenia obywatelskiego, zgodnie z  Decyzją 
Nr  436/MON Ministra Obrony Narodowej z  dnia 
21  grudnia 2009 r. w  sprawie metodyki szkolenia 
żołnierzy z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” 
oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” żołnierze 
powinni odbyć szkolenie w  zakresie ochrony dóbr 
kultury w wymiarze co najmniej dwóch godzin dyda-
ktycznych w skali roku.

6.1.2. Szkolenia, o  których mowa w  punkcie 
6.1.1. mogą być realizowane w  ramach szkoleń pro-
gramowych lub uzupełniających realizowanych 
w  komórkach lub jednostkach organizacyjnych, 
w których żołnierze pełnią służbę.

6.1.3. Żołnierze oraz pracownicy resortu 
zajmujący się problematyką ochrony nieruchomych 
dóbr kultury powinni brać udział w  szkoleniach lub 
kursach doskonalających organizowanych przez org-
any i instytucje zawodowo zajmujące się problematyką 
ochrony zabytków w wymiarze co najmniej 16 godzin 
dydaktycznych nie rzadziej niż raz na 2 lata.

6.1.4. Szkolenia, o  których mowa w  punkcie 
6.1.3. mogą być organizowane przez Wojskowe Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej po uprzednim uzgod-
nieniu zainteresowanych stron na szczeblu Inspe-
ktoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Departamentu 

Infrastruktury oraz Departamentu Wychowania i Pro-
mocji Obronności.

6.2. Osoby odpowiedzialne za organizację szkoleń

6.2.1. Obowiązek organizacji i realizacji szkoleń 
dla żołnierzy, o których mowa w punkcie 6.1.1. spo-
czywa na kierownikach, szefach, dyrektorach, ko-
mendantach i  dowódcach jednostek i  instytucji re-
sortu obrony narodowej, w których żołnierze pełnią 
służbę.

6.2.2. Obowiązek zapewnienia uczestnictwa 
w szkoleniach i kursach, o których mowa w punkcie 
6.1.3. dla osób bezpośrednio zajmujących się ochroną 
wojskowych nieruchomości zabytkowych, spoczywa 
na kierownikach, szefach, dyrektorach, komen-
dantach i dowódcach jednostek organizacyjnych re-
sortu, które sprawują trwały zarząd w  stosunku do 
nieruchomych obiektów zabytkowych.

6.3. Program szkoleń

6.3.1. Program szkoleń powinien obejmować 
w szczególności:

a) podstawowe akty prawne regulujące proble-
matykę ochrony nieruchomych dóbr kultury,

b) podstawowe zasady i sposoby ochrony zabyt-
ków nieruchomych,

c) podstawowe obowiązki jednostek organiza-
cyjnych resoru odpowiedzialnych za ochronę 
wojskowych nieruchomości zabytkowych,

d) zasady dokonywania wpisów lub skreśleń 
wojskowych nieruchomości zabytkowych bę-
dących w użytkowaniu wojska,

e) metodykę wykonywania planów ochrony za-
bytków.

6.3.2. Szczegółowy zakres tematyki obo-
wiązującej w  procesie szkolenia żołnierzy oraz pra-
cowników resortu obrony narodowej określony jest 
w Załączniku Nr 1 do „Instrukcji w sprawie przestrze-
gania zasad ochrony dóbr kultury w  działaniach Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” wprowadzonej 
Decyzją.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Ochronę wojskowych nieruchomości 
zabytkowych pozostających w  trwałym zarządzie 
MON należy prowadzić na zasadach określonych 
w odrębnie obowiązujących przepisach dotyczących 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w zakresie 
dotyczącym zabytków nieruchomych.
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Załącznik Nr 2

 
 

 
 

Egz. nr .......... 
ZATWIERDZAM 
 
 
 
............................. 
 
 
 

 
 

P L A N 
OCHRONY  ZABYTKU  NIERUCHOMEGO 

NA  WYPADEK  KONFLIKTU  ZBROJNEGO  I  SYTUACJI  KRYZYSOWYCH 

 

DLA 

 
................................................................................................ 

................................................................................................ 
 

w  ........................................,   ul. ...................................... 

 
 
 
 

 
 

 
UZGODNIONO :                                                    OPRACOWAŁ :                  

 
 
 

                                                                                  (tytuł naukowy lub stopień imię i nazwisko) 
........................................                                        ...................................... 

                                                                                 dn. ................... 
 
 
 

......... – (miesiąc) – (rok)  
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Załącznik Nr 3

 15

Załącznik Nr 3 
KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU 

 

Nazwa Obiektu:  ................................................................................................................... 

   ................................................................................................................... 
 

 
Miejscowość:  ................................................................................................................... 

           Adres:  ................................................................................................................... 

województwo:  ................................................................................................................... 

gmina:   ................................................................................................................... 
 
 
Nr kompleksu:  ........................................... 

Nr Księgi Wieczystej: ........................................... 

Nr Katastru Nieruchomości działka .............................. obręb .............................. 

Kubatura:   ............................... 

Powierzchnia użytkowa:  ............................... 

Powierzchnia terenu:  ........................…... 
 
 
Kategoria Zabytku*):  budynek                                
    pomnik historii               
    miejsce pamięci               
    zabytek przemysłu i techniki              
    architektura obronna               
    zabytek sakralny               
    muzeum                
    archiwum                
*) zaznaczyć właściwe 
 
Czas powstania: ................................ 

Rejestr zabytków: Nr …....................... z dnia ................................. 

Przeznaczenie pierwotne: ....................................................................................................... 

Użytkowanie obecne:  ....................................................................................................... 
 

Dane posiadacza i użytkownika: 

zarządca:  ................................................................................................................... 

 adres:  ................................................................................................................... 

użytkownik:  ................................................................................................................... 

 adres:  ................................................................................................................... 
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Stan zachowania: stan techniczny: bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły*)  

 Opis: ........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
*) niepotrzebne skreślić 

 

Historia Obiektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Opis Obiektu (sytuacja, materiał, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 (cd.)
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Prace budowlane i konserwatorskie: 

 ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Najpilniejsze postulaty konserwatorskie: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny terenu z naniesionym obiektem: 

Załącznik Nr 3 (cd.)
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Dokumentacja zdjęciowa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 (cd.)
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Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

226

DECYZJA Nr 289/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Na podstawie art. 56 ust. 3 i 5, w związku z art. 
59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnic-
twie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)) 
postanawia się, co następuje:

1. Zatwierdza się zmiany w statucie Akademii 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 
stanowiącym załącznik do decyzji Nr 14/MON Mini-
stra Obrony Narodowej z  dnia 20 stycznia 2011 r. 
w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz. Urz. MON 

Nr 2, poz. 24), przyjęte przez senat tej Uczelni uchwa-
łą Nr 17/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.

2. Uchwała, o  której mowa w  ust. 1, stanowi 
załącznik do decyzji.*

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, 
poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, 
poz. 471, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 84, poz. 455.

* Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.
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Departament Ochrony Informacji Niejawnych

227

DECYZJA Nr 290/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 lipca 2011 r.

w  sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne 

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej 
(Dz.  U. Nr 94, poz. 426) w  związku z  art. 181 ust. 1 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) ustala się, co 
następuje:

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Mini-
sterstwa Obrony Narodowej:

1) do dnia 31 maja 2013 r. dokonają komisyjnego 
przeglądu wytworzonych do dnia 31 grudnia 
2010 r. w  podległych komórkach organizacyj-
nych materiałów zawierających informacje nie-
jawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe 
przesłanki ochrony na podstawie ustawy z dnia 
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejaw-
nych;

2) prześlą, według wzorów określonych w załączni-
kach do decyzji, do dnia 15 czerwca 2013 r. Peł-
nomocnikowi Ministra Obrony Narodowej do 
Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wykazy 
wytworzonych w komórce organizacyjnej:
a) materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle taj-

ne”, którym proponuje się zmienić lub znieść 
klauzulę tajności – według załącznika Nr 1 do 
niniejszej decyzji, 

b) materiałów niejawnych podpisanych przez 
Ministra Obrony Narodowej, którym propo-
nuje się zmienić lub znieść klauzulę tajności – 
według załącznika Nr 2 do niniejszej decyzji,

c) materiałów o klauzuli „zastrzeżone”, „poufne” 
lub „tajne”, którym na podstawie dokonane-
go przeglądu kierownik komórki organiza-
cyjnej dokonał zmiany lub zniesienia klauzuli 
tajności – według załącznika Nr 3 do niniej-
szej decyzji; 

3) do dnia 1 listopada 2013 r. powiadomią wszyst-
kich odbiorców dokumentów o  dokonanych 
zmianach;

4) do dnia 15 listopada 2013 r. prześlą Pełnomocni-
kowi Ministra Obrony Narodowej do  Spraw 
Ochrony Informacji Niejawnych informację o re-
alizacji postanowień zawartych w ppkt 1-3.

2. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do 
Spraw Ochrony Informacji Niejawnych:

1) do dnia 30 września 2011 r. zorganizuje i przepro-
wadzi szkolenie z przedstawicielami poszczegól-
nych komórek organizacyjnych w  sprawie 
przeprowadzenia przeglądu;

2) opracuje, do dnia 15 lipca 2013 r., na podstawie 
otrzymanych z  komórek organizacyjnych Mini-
sterstwa Obrony Narodowej wykazów, projekt 
decyzji Ministra Obrony Narodowej w  sprawie 
zmiany lub zniesienia klauzuli tajności dokumen-
tów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” oraz po-
zostałych wytworzonych w  komórkach 
organizacyjnych, a  podpisanych przez Ministra 
Obrony Narodowej;

3) do dnia 1 grudnia 2013 r. spowoduje wprowadze-
nie stosownych zmian zapisów na dokumentach 
oraz w urządzeniach ewidencyjnych;

4) do dnia 30 grudnia 2013 r. przedstawi Ministrowi 
Obrony Narodowej meldunek o  wykonaniu de-
cyzji.

3. Traci moc decyzja Nr 26/MON Ministra Obro-
ny Narodowej z  dnia 31 stycznia 2006 r. w  sprawie 
przedłużania okresów ochrony dokumentów niejaw-
nych stanowiących tajemnicę służbową podpisanych 
przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 2, 
poz. 21). 

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.

 Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Departament Budżetowy

228

DECYZJA Nr 293/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 1 sierpnia 2011 r. 

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, 
poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 87, Nr 9, poz. 126, Nr 10, poz. 139 , Nr 12, 
poz. 160, Nr 14, poz. 203 i Nr 15, poz. 218.

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku 
z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. 
zm.1), w  celu zapewnienia warunków do właściwej 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z  dnia 
20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części 
dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następu-
je:

§1.W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. 
(Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, z późn. zm. 2), w załącz-
niku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony 

narodowej na 2011 r. w  zakresie wydatków i  jego 
podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki 
o kwoty: 

1) w planie finansowym resortu obrony narodowej 
na 2011 r. w  zakresie wydatków — określone 
w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w  podziale planu finansowego resortu obrony 
narodowej na 2011 r. w  zakresie wydatków — 
określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji. 

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia, z mocą od dnia podpisania. 

Minister Obrony Narodowej: B. Klich 

Załączniki do decyzji Nr 293/MON
Ministra   Obrony   Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2011 r. (poz. 228)

Załącznik Nr 1

§ Wyszczególnienie
Wydatki 

realizowane

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 0

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe 3 927 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 927 000

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne 2 878 200

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 878 200

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ 
NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
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§ Wyszczególnienie
Wydatki 

realizowane

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna 1 249 200

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 249 200

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie -36 500 000

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -35 000 000

430 Zakup usług pozostałych 1 000 000

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -2 500 000

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa 282 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 000

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy WP 66 600

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 600

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP 90 400

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom 38 100

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 400

421 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000

430 Zakup usług pozostałych 20 000

441 Podróże służbowe krajowe 3 900

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 5 400

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 400

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP 1 424 600

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 506 600

430 Zakup usług pozostałych -82 000

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego 2 500 000

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 000

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne 175 800

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 800

ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk 18 089 400

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników -1 971 323

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej -9 939 277

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 30 000 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność 5 811 400

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 735 200

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 76 200

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 5 000 000

430 Zakup usług pozostałych -1 000 000

Załącznik Nr 1 (cd.)
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Załącznik Nr 2

§ Wyszczególnienie
Wydatki 

realizowane

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 54 781 400

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 54 781 400

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 54 781 400

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe 3 927 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 927 000

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne 2 878 200

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 878 200

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna 1 249 200

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 249 200

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie -2 500 000

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -2 500 000

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP 40 000

421 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000

430 Zakup usług pozostałych 20 000

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP 6 600

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 600

ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk 43 564 200

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 295 800

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 268 400

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 30 000 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność 5 616 200

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 577 200

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 39 000

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 5 000 000

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 2 681 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 2 681 000

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy WP 66 600

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 600

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP 50 400

307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom 38 100

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 400

441 Podróże służbowe krajowe 3 900

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 5 400

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 400

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP 1 374 200

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 456 200

430 Zakup usług pozostałych -82 000

ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk 17 400

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ 
NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
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§ Wyszczególnienie
Wydatki 

realizowane

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 400

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność 1 167 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 129 800

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 37 200

DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 43 800

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 43 800

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP 43 800

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 800

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 175 800

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 175 800

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne 175 800

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 800

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej 282 000

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 282 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 282 000

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa 282 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 000

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 2 500 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 2 500 000

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego 2 500 000

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 000

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia -1 000 000

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 -1 000 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa -1 000 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność -1 000 000

430 Zakup usług pozostałych -1 000 000

DYSPONENT: WBE Bydgoszcz

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 203 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 203 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność 203 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000

430 Zakup usług pozostałych 200 000

DYSPONENT: WBE Gdańsk

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 203 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 203 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność 203 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000

430 Zakup usług pozostałych 200 000

DYSPONENT: WBE Kraków

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 103 000

Załącznik Nr 2 (cd.)
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Załącznik Nr 2 (cd.)

§ Wyszczególnienie
Wydatki 

realizowane

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 103 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność 103 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000

430 Zakup usług pozostałych 100 000

DYSPONENT: WBE Lublin

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 203 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 203 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność 203 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000

430 Zakup usług pozostałych 200 000

DYSPONENT: WBE Olsztyn

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 3 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 3 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność 3 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000

DYSPONENT: WBE Szczecin

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 103 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 103 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność 103 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000

430 Zakup usług pozostałych 100 000

DYSPONENT: WBE Warszawa

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 207 200

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 207 200

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność 207 200

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 200

430 Zakup usług pozostałych 200 000

DYSPONENT: WBE Wrocław 3 000

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 3 000

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa 3 000

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność 3 000

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000

DYSPONENT: Dysponent główny (Obsługa finansowa przez Departament  
Budżetowy)

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 -60 492 200

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa -60 492 200

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie -34 000 000

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -35 000 000

430 Zakup usług pozostałych 1 000 000

ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk -25 492 200

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników -14 284 523

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej -11 207 677

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność -1 000 000

430 Zakup usług pozostałych -1 000 000
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Departament Spraw Socjalnych

229

DECYZJA NR 108/MON/S.St.
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w  sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Na podstawie § 2 pkt 9 i  14 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodo-
wej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz zgodnie z pkt 2 upo-
ważnienia Ministra Obrony Narodowej z  dnia 14 
lutego 2008 r. (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 38), ustala się, 
co następuje:

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

2. Wysokość środków, o których mowa w pkt 1, 
dla poszczególnych dysponentów środków budżeto-
wych określa załącznik do decyzji. 

3. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych 
opiniuje wnioski o zapomogi przyznawane przez Se-
kretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji. 

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

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych 

i Profesjonalizacji:  Cz. Piątas
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PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 
 

 
  
         

Lp. Dysponent Limit w zł 

1 2 3 

1. 
 

Szef Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, w tym: 3.000.000 

  Dowódca Wojsk Lądowych 1.650.000 

  Dowódca Sił Powietrznych 650.000 

  Dowódca Marynarki Wojennej 300.000 

2. Dowódca Garnizonu Warszawa 180.000 

3. Komendant Główny  
Żandarmerii Wojskowej 130.000 

4. Dowódca Operacyjny SZ 100.000 

5. Dowódca Wojsk Specjalnych 60.000 

6. Szef Inspektoratu Uzbrojenia 30.000 

 
7. 

 
OGÓŁEM 

 
3.500.000 

 
 

Załącznik do decyzji Nr 108/MON/S.St.
Ministra   Obrony   Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2011 r. (poz. 229)

Załącznik Nr 1



— 981 —Dziennik Urzędowy 
Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 16

Poz. 230

230

UPOWAŻNIENIE Nr 29/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 lipca 2011 r.

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, 
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z  2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr  16, 
poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1113, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, 
poz. 173.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) oraz 
w związku z art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierp-
nia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 
Nr 182, poz. 1228), upoważniam:

1) Pana płk. Piotra GRZYBOWSKIEGO —  

Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do 

Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Dyrektora 

Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych;

2) Pana płk. Roberta ZAŁOGĘ — Zastępcę  

Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do 

Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Zastępcę 

Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji  

Niejawnych — w okresie gdy sprawuje funkcje 

Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw 

Ochrony Informacji Niejawnych — Dyrektora  

Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, 

w jego zastępstwie

do wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej 
upoważnień do dostępu do informacji niejawnych 
o klauzuli „zastrzeżone” dla osób zatrudnionych lub 
pełniących służbę albo wykonujących prace zlecone 
w Ministerstwie Obrony Narodowej, które nie posia-
dają poświadczenia bezpieczeństwa.

W  sprawach objętych niniejszym upoważnie-
niem Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do 
Spraw Ochrony Informacji Niejawnych — Dyrektor 
Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych oraz 
Zastępca Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej 
do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych — Zastęp-
ca Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Nie-
jawnych podpisują dokumenty z  zamieszczeniem 
klauzuli „z  upoważnienia Ministra Obrony Narodo-
wej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci 
urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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 UPOWAŻNIENIE Nr 30/MON
 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 z dnia 29 lipca 2011 r.

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, 
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z  2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, 
poz.1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1113, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, 
poz. 173.

Na podstawie art. 268 a ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960r. — Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. Nr 98, poz. 1071, z  późn. zm.1)), w  związku 
z § 5 ust. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowych 
zasad wykonywania działalności telekomunikacyjnej 
w Sieci Łączności Rządowej ( Dz. U. Nr 177, poz. 1192), 
upoważniam 

Pana dr. inż. Romualda HOFFMANNA

Dyrektora Departamentu Informatyki 

i Telekomunikacji  w Ministerstwie Obrony 

Narodowej

do podpisania z  Szefem Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego porozumienia w  sprawie warunków 

przekazania i  korzystania z  telekomunikacyjnych 
kryptograficznych urządzeń końcowych dla niejaw-
nego mobilnego systemu łączności rządowej funk-
cjonującego w ramach Sieci Łączności Rządowej. 

Dyrektor Departamentu Informatyki i  Teleko-
munikacji podpisuje dokumenty z  zamieszczeniem 
klauzuli „z  upoważnienia Ministra Obrony Narodo-
wej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci 
urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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POROZUMIENIE

między

MINISTREM FINANSÓW i  MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

w  sprawie współpracy Służby Celnej z  resortem obrony narodowej
zawarte w  Warszawie w  dniu 20 lipca 2011 r.

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 
i Nr 173, poz.  1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 42, poz. 337,  Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, 
poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.   143 i 146 i Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz.1035 i Nr 239, poz. 1592.

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

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z  dnia 
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.1)) oraz art. 
2 pkt 17 i 22 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzę-
dzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z  1996 r. 
Nr 10, poz. 56, z późn. zm.2)) Minister Finansów i Mini-
ster Obrony Narodowej, zwani dalej „Stronami”, 
wspólnie ustalają, co następuje:

§ 1. Porozumienie ma na celu określenie zakre-
su i  ogólnych zasad udzielania wsparcia przez jed-
nostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony 
Narodowej lub przez niego nadzorowane oraz komór-
ki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, 
zwane dalej „jednostkami i  komórkami organizacyj-
nymi resortu obrony narodowej” — funkcjonariu-
szom celnym wykonującym zadania określone w art. 
2  ust. 1 pkt 4–6 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 
1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), w tym w związ-
ku z art. 69 tej ustawy, zwanego dalej „wsparciem”.

§ 2. Wsparcie może być udzielane w miarę po-
siadanych możliwości, o  ile nie będzie kolidowało 
z bieżącą działalnością, i obejmuje: 

1) udostępnianie strzelnic i  obiektów szkolenio-
wych; 

2) przeprowadzanie szkoleń dla funkcjonariuszy 
celnych;

3) udostępnianie pomieszczeń przystosowanych 
do przechowywania broni oraz środków bojo-
wych; 

4) pomoc przy identyfikacji towarów z  wykazu 
uzbrojenia oraz towarów podwójnego zastoso-
wania;

5) udostępnianie opracowań i  materiałów szkole-
niowych.

§ 3. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 4, dotyczy 
wsparcia eksperckiego udzielanego organom celnym 

przez specjalistów z uczelni wojskowych i placówek 
naukowo-badawczych zajmujących się uzbrojeniem 
oraz sprzętem wojskowym, a także okręgowych i re-
jonowych warsztatów technicznych — w przypadku 
podejrzenia o  dokonywanie nielegalnego obrotu 
z  zagranicą towarami i  technologiami o  znaczeniu 
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

§ 4.1. Osobami koordynującymi realizację poro-
zumienia są:

1) Szef Służby Celnej — ze strony Ministra Finan-
sów;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego — ze 
strony Ministra Obrony Narodowej.

2. Upoważnionymi przedstawicielami Szefa 
Służby Celnej są:

1) dyrektorzy komórek organizacyjnych właści-
wych w sprawach celnych, podatku akcyzowego 
i gier hazardowych w urzędzie obsługującym mi-
nistra właściwego do spraw finansów publicz-
nych; 

2) dyrektorzy izb celnych.

§ 5.1. Podstawą udzielania wsparcia będą poro-
zumienia szczegółowe, zawarte przez upoważnionych 
przedstawicieli Szefa Służby Celnej z  dowódcami 
(dyrektorami, szefami, komendantami) jednostek 
i  komórek organizacyjnych resortu obrony narodo-
wej.

2. W  porozumieniach szczegółowych określa 
się zakresy, warunki i  harmonogramy współpracy 
jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony 
narodowej z  jednostkami organizacyjnymi Służby 
Celnej.

§ 6. Wsparcie podlega rozliczeniom finanso-
wym, z uwzględnieniem następujących zasad:
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z upoważnienia
Ministra Finansów:

                    Podsekretarz Stanu: J. Kapica

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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1) wsparcie nie powoduje dodatkowych skutków fi-
nansowych dla budżetu resortu obrony narodo-
wej;

2) rozliczenia ustala się na poziomie realnie ponie-
sionych kosztów, biorąc pod uwagę również 
amortyzację obiektów oraz sprzętu, wykorzysty-
wanych na potrzeby szkolenia;

3) udostępnianie mienia Skarbu Państwa będące-
go w  trwałym zarządzie jednostek organizacyj-
nych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 
o którym mowa w § 2 pkt 1 i 3, następuje na pod-
stawie umów użyczenia, zawartych zgodnie z za-
sadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, 
z późn. zm.3)) oraz w art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. 
zm.4)).

§ 7. Osoby wskazane w § 4 ust. 2 zapewniają 
wszystkim uczestnikom szkoleń przeprowadzanych 
w  obiektach wojskowych lub przy użyciu sprzętu 
wojskowego:

1) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków i odpowiedzialności cywilnej;

2) zabezpieczenie medyczne zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w trakcie prowadzenia szkoleń 
w obiektach wojskowych. 

§ 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związ-
ku z  wykonywaniem postanowień porozumienia 
Strony będą rozstrzygały w drodze uzgodnień, dążąc 
do ich polubownego zakończenia.

§ 9.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas 
nieokreślony.

2. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia nastę-
puje w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nie-
ważności.

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiąza-
nia porozumienia w  formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, z  zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec mie-
siąca kalendarzowego.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone i pod-
pisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.

§ 11.  Porozumienie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Ministra Obrony Narodowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 251, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, 
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198, nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. 
Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i r 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, 
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz.1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. 
Nr 11, poz. 91, nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. 
Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, nr 64, poz. 592 i nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, 
poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i nr 172, poz. 1438, z 2006 r. 
Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, 
Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075 
oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037.

 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 983, 
Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323.


