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§ 11. Dyrektor szko∏y (placówki) ponosi odpowie-
dzialnoÊç za w∏aÊciwe, zgodne z obowiàzujàcymi prze-
pisami, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
przebiegu nauczania oraz za wydawanie uczniom do-
kumentów zgodnych z posiadanà przez szko∏´ doku-
mentacjà.

§ 12. Traci moc zarzàdzenie nr 45 Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 9 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu pro-

wadzenia przez publiczne szko∏y i placówki artystyczne
dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MKiS Nr 6,
poz. 24).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
w z. A. Popowicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 26 maja 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzàcych
gospodark´ finansowà na zasadach ustalonych dla zak∏adów bud˝etowych.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 paêdziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kul-
turalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1178 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradza-
nia pracowników instytucji kultury prowadzàcych go-
spodark´ finansowà na zasadach ustalonych dla zak∏a-
dów bud˝etowych (Dz. U. Nr 45, poz. 446) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zasad wynagradzania pracowników za-
trudnionych w instytucjach kultury prowadzàcych

w szczególnoÊci dzia∏alnoÊç w zakresie upo-
wszechniania kultury”,

2) w § 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Rozporzàdzenie stosuje si´ do pracowników za-
trudnionych w instytucjach kultury prowadzàcych
w szczególnoÊci dzia∏alnoÊç w zakresie upo-
wszechniania kultury, zwanych dalej «pracowni-
kami», zatrudnionych w: ”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
K. M. Ujazdowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 czerwca 2000 r.

w sprawie wykazu stanowisk s∏u˝bowych uprawniajàcych do zajmowania kwater funkcyjnych 
oraz struktury tych kwater.

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106,
poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86,
poz. 964 i Nr 93, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Kwaterà funkcyjnà mo˝e byç kwatera o struk-
turze nie mniejszej ni˝ dwa pokoje z kuchnià.

2. Kwatera funkcyjna mo˝e byç wyposa˝ona w pod-
stawowe meble i sprz´t gospodarstwa domowego.

3. Kwater´ funkcyjnà w meble i sprz´t gospodar-
stwa domowego wyposa˝a organ wojskowy, na 

którego zaopatrzeniu pozostaje osoba zajmujàca kwa-
ter´.

§ 2. Stanowiskami s∏u˝bowymi uprawniajàcymi do
zajmowania kwater funkcyjnych sà stanowiska:
1) Ministra Obrony Narodowej,
2) sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora

generalnego — w Ministerstwie Obrony Narodo-
wej,

3) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
4) zast´pcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Pol-

skiego,
5) dowódcy rodzaju si∏ zbrojnych lub okr´gu wojsko-

wego,



Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla organy wojskowe w∏a-
Êciwe do:

1) wydawania pozwoleƒ na broƒ podleg∏ym im ˝o∏-
nierzom zawodowym,

2) kontroli wykonywania obowiàzków wynikajàcych
z przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji, zwanej dalej „ustawà”, przez osoby, któ-
re uzyska∏y pozwolenie na broƒ,

3) prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 27
ust. 3 ustawy.

§ 2. 1. Organami wojskowymi w∏aÊciwymi w spra-
wach wydawania podleg∏ym ˝o∏nierzom zawodowym
pozwoleƒ na broƒ, z zastrze˝eniem § 3, sà:

1) dyrektor, szef komórki organizacyjnej Ministerstwa
Obrony Narodowej,

2) dowódca, szef, komendant, dyrektor, kierownik jed-
nostki organizacyjnej podporzàdkowanej Ministro-
wi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowa-
nej oraz przedsi´biorstwa paƒstwowego, dla które-
go Minister Obrony Narodowej jest organem za∏o-
˝ycielskim

— zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe dowódcy brygady
(pu∏ku) lub jemu równorz´dne, o którym mowa w § 3
pkt 3 rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie okreÊlenia równo-
rz´dnych stanowisk s∏u˝bowych prze∏o˝onych dyscy-

plinarnych oraz stanowisk s∏u˝bowych równorz´d-
nych lub wy˝szych od stanowisk ˝o∏nierzy, w stosun-
ku do których mo˝e byç wszcz´te post´powanie dys-
cyplinarne (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 15).

2. W stosunku do ˝o∏nierzy zawodowych:

1) pe∏niàcych s∏u˝b´ w komórkach i jednostkach orga-
nizacyjnych oraz przedsi´biorstwach paƒstwo-
wych okreÊlonych w ust. 1, których dowódcy nie
zajmujà stanowisk s∏u˝bowych równorz´dnych do-
wódcy brygady (pu∏ku), organem wojskowym w∏a-
Êciwym w sprawach wydawania pozwoleƒ na broƒ
jest kolejny prze∏o˝ony zajmujàcy takie stanowi-
sko,

2) zajmujàcych stanowiska s∏u˝bowe dowódcy bryga-
dy (pu∏ku) lub wy˝sze organem wojskowym w∏a-
Êciwym w sprawach wydawania pozwoleƒ na broƒ
jest ich bezpoÊredni prze∏o˝ony,

3) bezpoÊrednio podleg∏ych Ministrowi Obrony Naro-
dowej i ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych s∏u˝b´
poza resortem obrony narodowej na stanowiskach
s∏u˝bowych zaszeregowanych do etatowych stop-
ni wojskowych genera∏ów, organem wojskowym
w∏aÊciwym w sprawach wydawania pozwoleƒ na
broƒ jest Minister Obrony Narodowej,

4) pe∏niàcych s∏u˝b´ poza resortem obrony narodo-
wej, z zastrze˝eniem ust. 3, organem w∏aÊciwym
w sprawach wydawania pozwoleƒ na broƒ jest dy-
rektor departamentu Ministerstwa Obrony Naro-
dowej w∏aÊciwego w sprawach kadr.

3. Organem wojskowym wy˝szego stopnia, w∏aÊci-
wym do rozpatrywania odwo∏aƒ wniesionych od decy-
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6) zast´pcy dowódcy rodzaju si∏ zbrojnych lub okr´gu
wojskowego,

7) Prezesa Izby Wojskowej Sàdu Najwy˝szego,

8) Naczelnego Prokuratora Wojskowego,

9) Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej,

10) Szefa Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych,

11) Biskupa Polowego Wojska Polskiego,

12) Prawos∏awnego Ordynariusza Wojskowego,

13) Naczelnego Kapelana Wojskowego Ewangelickie-
go Duszpasterstwa Wojskowego,

14) dyrektora departamentu (równorz´dnego) w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej,

15) szefa generalnego zarzàdu (równorz´dnego)
w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,

16) dowódcy zwiàzku taktycznego,
17) rektora akademii, komendanta wy˝szej szko∏y woj-

skowej.

§ 3. Tracà moc przepisy rozdzia∏u 2 rozporzàdzenia
Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 65, poz. 320).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 8 czerwca 2000 r.

w sprawie okreÊlenia organów wojskowych w∏aÊciwych do wydawania pozwoleƒ na broƒ 
˝o∏nierzom zawodowym.


