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Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy
mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem
Republiki Federalnej Niemiec o wspó∏pracy policji
i stra˝y granicznych na terenach przygranicznych, pod-
pisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r.

o ratyfikacji Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Federalnej Niemiec
o wspó∏pracy policji i stra˝y granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie 

dnia 18 lutego 2002 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 paêdziernika 2002 r.

w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków bud˝etowych mi´dzy dzia∏ami i rozdzia∏ami
w cz´Êci 29 bud˝etu paƒstwa.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi
(Dz. U. Nr 141, poz. 1184) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla przeniesienia plano-
wanych wydatków bud˝etowych mi´dzy dzia∏ami i roz-
dzia∏ami w cz´Êci 29 bud˝etu paƒstwa oraz zwi´kszenia
limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeƒ dla wojsko-
wych jednostek bud˝etowych.

§ 2. 1. Przenosi si´ planowane wydatki bud˝etowe
mi´dzy dzia∏ami i rozdzia∏ami cz´Êci 29 bud˝etu paƒ-
stwa w kwocie 4 868 tys. z∏.

2. Szczegó∏owy podzia∏ planowanych wydatków,
o których mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 1 do roz-
porzàdzenia.

§ 3. Zwi´ksza si´ limity zatrudnienia i kwoty wyna-
grodzeƒ osobowych (uposa˝eƒ) dla wojskowych jed-
nostek bud˝etowych zgodnie z za∏àcznikiem nr 2 do
rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z mocà od dnia 1 paêdziernika 2002 r.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 28 paêdziernika 2002 r. (poz. 1527)

Za∏àcznik nr 1

Cz´Êç Dzia∏ Rozdzia∏ Paragraf Wyszczególnienie

Kwota w tys. z∏otych

zmniej-
szenia

zwi´k-
szenia

1 2 3 4 5 6 7

29 803 80302 2520 dotacja podmiotowa z bud˝etu dla szko∏y
wy˝szej

4 868,0

29 801 80142 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeƒ

153,5

29 801 80142 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 396,0

29 801 80142 4050 uposa˝enia ˝o∏nierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

715,0

29 801 80142 4060 pozosta∏e nale˝noÊci ˝o∏nierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

15,0

29 801 80142 4110 sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne 101,1

29 801 80142 4120 sk∏adki na Fundusz Pracy 6,5

29 801 80142 4210 zakup materia∏ów i wyposa˝enia 61,0

29 801 80142 4220 zakup Êrodków ˝ywnoÊci 197,0

29 801 80142 4230 zakup leków i materia∏ów medycznych 2,0

29 801 80142 4260 zakup energii 97,0

29 801 80142 4270 zakup us∏ug remontowych 35,0

29 801 80142 4290 zakup Êwiadczeƒ zdrowotnych dla osób nie-
obj´tych obowiàzkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

6,0

29 801 80142 4300 zakup us∏ug pozosta∏ych 20,0

29 801 80142 4410 podró˝e s∏u˝bowe krajowe 21,0

29 801 80142 4430 ró˝ne op∏aty i sk∏adki 3,0

29 752 75201 4300 zakup us∏ug pozosta∏ych 787,9

29 752 75211 4050 uposa˝enia ˝o∏nierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 230,0

29 752 75211 4110 sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne 21,0

Razem 4 868,0 4 868,0
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 paêdziernika 2002 r.

w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i Êrodków dyscyplinarnych.

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 370) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla regulamin wykony-
wania i odbywania kar i Êrodków dyscyplinarnych,
a tak˝e wzory zarzàdzeƒ i orzeczeƒ wydawanych
w sprawach wykonania kar i Êrodków dyscyplinarnych
oraz sposób przechowywania tych dokumentów.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” — nale˝y przez to rozumieç ustaw´
z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie wojsko-
wej;

2) „zarzàdzeniu” — nale˝y przez to rozumieç zarzàdze-
nie wykonania kary dyscyplinarnej lub Êrodka dys-
cyplinarnego, wydane przez prze∏o˝onego dyscy-
plinarnego lub organ wojskowy, który orzeka∏ w po-
st´powaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji;

3) „ukaranym” — nale˝y przez to rozumieç ˝o∏nierza,
wobec którego wykonuje si´ kar´ dyscyplinarnà
lub Êrodek dyscyplinarny;

4) „areszcie” — nale˝y przez to rozumieç wojskowy
areszt dyscyplinarny, w którym wykonuje si´ kar´
dyscyplinarnà aresztu izolacyjnego, okreÊlony
w odr´bnych przepisach.

§ 2. 1. Zarzàdzenie posiada form´ pisemnà i zawie-
ra:

1) powo∏anie:
a) podstawy prawnej,

Za∏àcznik nr 2

ZWI¢KSZENIA LIMITÓW ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZE¡ OSOBOWYCH (UPOSA˚E¡)

Cz´Êç Dzia∏ Rozdzia∏ Wyszczególnienie

Zwi´kszenia

limity
zatrudnienia

Êrednioroczne

wynagrodzenia
osobowe

(uposa˝enia) 
w tys. z∏otych

1 2 3 4 5 6

29 801 80142 OÊrodki szkolenia, dokszta∏cania
i doskonalenia kadr, w tym:

— osoby nieobj´te mno˝nikowym
systemem wynagrodzeƒ

— ˝o∏nierze zawodowi

39

—

19

1 111,0

396,0

715,0

29 752 75211 Pozosta∏e jednostki wojskowe, w tym:

— ˝o∏nierze zawodowi

52

52

2 230,0

2 230,0


