Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r.
Poz. 176
Departament Budżetowy
ZARZĄDZENIE Nr 9/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia
Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października
2013 r. w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz
jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr.
Nar. poz. 291) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się pkt 59 w brzmieniu:
„59) 18 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu w Wejherowie – stanowiący
załącznik nr 59 do zarządzenia.”;
2) dodaje się załącznik nr 59 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
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Załącznik do zarządzenia Nr 9 /MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 czerwca 2014 r. (poz. 176)
Załącznik nr 59

STATUT 18 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W WEJHEROWIE
§ 1. 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie, zwany dalej „Oddziałem”,
jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379).
§ 2. Oddział jest jednostką wojskową w rozumieniu art. 3 ust. 5 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2012 poz. 461, z późn. zm.1)).
§ 3. Oddział jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz
z 2014 r. poz. 24 i 423).
§ 4. Zakres nadzoru nad działalnością Oddziału oraz osoby funkcyjne właściwe
do sprawowania nadzoru określają odrębne przepisy.
§ 5. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem
środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych.
§ 6. Siedzibą Oddziału jest Wejherowo.
§ 7. Obszarem działania Oddziału jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8. 1. Zadaniem Oddziału jest realizacja zabezpieczenia finansowego
i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych mu
na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony
narodowej.
2. Oddział może realizować zadania odpłatne, wynikające z odrębnych przepisów.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2012 r. poz. 1101, 1407
i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 i 1355.
2

§ 9. 1. Zadaniem Oddziału, jako podmiotu leczniczego jest:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej, stomatologicznej, rehabilitacji leczniczej oraz z zakresu
medycyny pracy;
2) udzielanie pomocy medycznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia
i życia;
3) opiniowanie i orzekanie o stanie zdrowia.
2. Zadania Oddziału, jako podmiotu leczniczego realizowane są na rzecz
żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz pracowników i pracowników wojska w
rozumieniu 2 pkt 7 i 8 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4O/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony
Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.2)).
3. Zadania, o których mowa w ust. 1, może realizować funkcjonujące w strukturze
Oddziału ambulatorium w Wejherowie, Gdyni i Siemirowicach.

§ 10. Szczegółowe zadania Oddziału określają „Szczegółowy zakres działania
18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego” w Wejherowie oraz „Regulamin
organizacyjny”, nadane według odrębnych przepisów.

§ 11. Komendant Oddziału jest:
1) kierownikiem jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych;
2) dowódcą jednostki wojskowej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
3) kierownikiem podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 12. Komendant Oddziału wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy
pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków.
§ 13. Strukturę organizacyjną Oddziału, zakres obowiązków osób funkcyjnych,
o których mowa w § 12, określają dokumenty organizacyjne i kompetencyjne nadane
według odrębnych przepisów.

2)

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2007 r. Nr 4, poz. 38,
Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260
i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23 poz. 304, z 2011 r. Nr 5,
poz. 54, z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363, z 2013 r. poz. 157, 231 i 356 oraz z 2014 r. poz. 88.
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