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1) w § 4 w ust. 1 w pkt 1 , w ust. 4 i w ust. 6 użyte w różnych 
przypadkach wyrazy "Szef Służby Zdrowia Wojska Pol 
skiego" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypad
kach wyrazami "Szef Służby Zdrowia Sztabu General
nego Wojska Polskiego"; 

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu : 

,,§ 4a. W zakładach opieki zdrowotnej nie powołuje się 
rad nadzorczych, a obsadzanie stanowisk nie 
następuje w drodze konkursu." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej : J. Onyszkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 22 października 1993 r. 

w sprawie zasad gospodarki finansowej akademii wojskowych. 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 
1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. 
Nr 10, poz. 40) oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, 
poz. 344) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Gospodarka finansowa akademii wojskowej jest 
prowadzona na zasadach określonych odpowiednio w roz
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. 
w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 
84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485 oraz z 1993 r. Nr 22, poz. 94), 
ze zmianami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia . 

§ 2. 1. Akademia wojskowa otrzymuje dotacje, o któ 
rych mowa wart. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 wrl!2śnia 
1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 oraz 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314). z budżetu 
Ministerstwa Obrony Narodowej. 

2. Akademia wojskowa otrzymuje nieodpłatnie: 

1) uzbrojenie i sprzęt techniczno-wojskowy objęty etatem 
i tabelami należności akademii , przeznaczony zarówno 
na realizację zadań akademii, jak i jej potrzeby jako 
jednostki wojskowej; dotyczy to również napraw uzbro
jenia i sprzętu techniczno-wojskowego realizowanych 
centralnie, 

2) umundurowanie i wyekwipowanie przysługujące żoł
nierzom w naturze oraz ekwiwalenty pieniężne przy
sługujące w zamian za to umundurowanie i wye
kwipowanie. 

3. Zadania akademii wojskowej jako jednostki wojskowej 
są finansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. 

§ 3. Gospodarkę uzbrojeniem i sprzętem oraz umun
durowaniem i wyekwipowaniem, o którym mowa w § 2 ust. 2, 
a także gospodarkę zapasami nienaruszalnymi i mobilizacyj
nymi akademia wojskowa prowadzi na zasadach okreś

lonych dla wojskowych jednostek budżetowych. 

§ 4. 1. Akademia wojskowa wydziela w planie rzeczo
wo-finansowym, w ramach posiadanych środków oraz 
w granicach wynikających z odrębnych przepisów, środki na 
wynagrodzenia (uposażenia) w podziale na: 

1) uposażenia żołnierzy zawodowych, 

2) uposażenia słuchaczy, 

3) uposażenia pozostałych żołnierzy, 

4) wynagrodzenia osobowe pracowników, 

5) wynagrodzenia bezosobowe i honoraria, 

6) inne rodzaje wynagrodzeń stosownie do obowiązującej 
klasyfikacji wynagrodzeń . 

2. Wielkość środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 3, 
ustala się na podstawie rzeczywistego stanu osobowego 
żołnierzy, nie większego niż określony w etacie akademii 
wojskowej, oraz przewidywanej liczby słuchaczy . 

3. Wzrost uposażeń żołnierzy, o których mowa w ust. 1 
pkt 1- 3, następuje na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. 
z 1992 r. Nr 5, poz. 18) . 

§ 5. Plan rzeczowo-finansowy akademii wojskowej za
twierdza jej komendant po zaopiniowaniu przez radę nauko
wą akademii (senat akademii). 

§ 6. 1. Da funduszów socjalnego i mieszkaniowego 
akademii wojskowej nie stosuje się przepisów zarządzenia nr 
83/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 
1990 r. w sprawie funduszów socjalnego i mieszkaniowego 
pracowników wojska oraz zasad podziału i gospodarowania 
tymi funduszami (Dz. Rozk. MON poz. 89) . 

2. Na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy 
akademii wojskowej nie dokonuje się odpisów od uposażeń 
pobieranych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojs
kową w tej akademii . 

§ 7. 1. Żołnierze pełniący czynną służbę wojskową 
w akademii wojskowej otrzymują nagrody roczne, uznanio
we i jubileuszowe na zasadach określonych w zarządzeniach 
Ministra Obrony Narodowej nr 38/ MON z dnia 12 lipca 
1982 r. w sprawie nagród i zapomóg dla żołnierzy i pracow
ników cywilnych (Dz. Rozk. MON poz. 46, z 1984 r. poz. 46, 
z 1989 r. poz. 88 i z 1991 r. poz. 37) i nr 1 O/ MON z dnia 23 
marca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz. Rozk. MON poz. 7). 

2. Do żołnierzy zawodowych pełniących czynną służbę 
wojskową w akademii wojskowej w zakresie nagród, o któ
rych mowa w ust. 1, nie stosuje się zasad określonych 

w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, 
poz. 314) . 

3. Do pracowników szpital i kl inicznych Wojskowej 
Akademii Medycznej w zakresie nagród rocznych i uznanio 
wych stosuje s ię zasady określone dla wojskowych jednostek 
budżetowych . 


