
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 3 i art. 16
ust. 3 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialno-
Êci majàtkowej ˝o∏nierzy (Dz. U. Nr 89, poz. 967) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i tryb:

a) powierzania ˝o∏nierzom mienia z obowiàzkiem
zwrotu albo wyliczenia si´,

b) ∏àcznego powierzania ˝o∏nierzom mienia z obo-
wiàzkiem zwrotu albo wyliczenia si´,

c) zawierania i rozwiàzywania umowy o wspólnej
odpowiedzialnoÊci majàtkowej ˝o∏nierzy oraz
wzór tej umowy,

2) sposób i tryb stwierdzania szkody oraz ustalania jej
wysokoÊci, a tak˝e wzór pisemnego zobowiàzania
do zap∏aty odszkodowania,

3) organy wojskowe w∏aÊciwe do zawierania umów
w sprawie odraczania, rozk∏adania na raty lub
umarzania sp∏aty odszkodowaƒ oraz wzory tych
umów.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenie „dowódca
jednostki organizacyjnej” — oznacza dowódc´, szefa,
komendanta, dyrektora, kierownika, rektora, posiada-
jàcego uprawnienia dysponenta Êrodków bud˝eto-
wych.

§ 3. 1. ˚o∏nierzowi mogà byç powierzone z obo-
wiàzkiem zwrotu albo wyliczenia si´: Êrodki pieni´˝ne,
papiery wartoÊciowe, uzbrojenie, sprz´t techniczny
oraz inne mienie, niezb´dne do wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych.

2. Powierzenie mienia, o którym mowa w ust. 1, na-
st´puje, z zastrze˝eniem § 4 ust. 1, za pokwitowaniem,
w sposób ustalony w przepisach regulujàcych zasady
gospodarowania mieniem wojskowym.

3. W pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 2, okre-
Êla si´ rodzaj, iloÊç, stan i wartoÊç oraz w miar´ potrze-
by indywidualne cechy mienia powierzonego ˝o∏nie-
rzowi.

4. ˚o∏nierz, któremu powierzono mienie, jest obo-
wiàzany zwróciç je w okreÊlonym przez dowódc´ jed-
nostki organizacyjnej czasie i w nale˝ytym stanie albo
wyliczyç si´ ze sposobu zu˝ycia lub wydania tego mie-
nia.

§ 4. 1. Powierzenie ˝o∏nierzowi Êrodków pieni´˝-
nych i papierów wartoÊciowych albo mienia w maga-
zynie lub innym zamykanym pomieszczeniu, przysto-
sowanym do przechowywania mienia pod bezpoÊred-
nim nadzorem tego ˝o∏nierza, nast´puje na podstawie
protoko∏u przyj´cia albo na podstawie inwentaryzacji,
przeprowadzonej na pisemne polecenie dowódcy jed-
nostki organizacyjnej lub na ˝àdanie ˝o∏nierza.

2. Inwentaryzacj´, o której mowa w ust. 1, przepro-
wadza si´ w ciàgu miesiàca od dnia zawiadomienia
˝o∏nierza o planowanym powierzeniu mu mienia,
z udzia∏em ̋ o∏nierza lub osoby przez niego upowa˝nio-
nej.

3. ̊ o∏nierzowi bàdê osobie przez niego upowa˝nio-
nej, o których mowa w ust. 2, przys∏uguje prawo wglà-
du w dokumenty ewidencyjne w zakresie dotyczàcym
rozliczania powierzonego mu mienia.

§ 5. W razie przewidywanego zwolnienia ˝o∏nierza,
o którym mowa w § 4 ust. 1, ze s∏u˝by wojskowej lub
przeniesienia go do innej jednostki organizacyjnej, in-
wentaryzacj´ przeprowadza si´ niezw∏ocznie i koƒczy
jà nie póêniej ni˝ w dniu odejÊcia ˝o∏nierza z miejsca
dotychczasowej s∏u˝by.

§ 6. 1. W razie niemo˝noÊci wzi´cia udzia∏u w in-
wentaryzacji z powodu choroby lub innej wa˝nej przy-
czyny ˝o∏nierz, o którym mowa w § 4 ust. 1, mo˝e pi-
semnie upowa˝niç innà osob´, która za zgodà dowód-
cy jednostki organizacyjnej weêmie za niego udzia∏
w inwentaryzacji.

2. Je˝eli ˝o∏nierz nie bierze udzia∏u w przeprowa-
dzeniu inwentaryzacji i nie wska˝e osoby, o której mo-
wa w ust. 1, dowódca jednostki organizacyjnej powo-
∏uje komisj´, która przeprowadza inwentaryzacj´ po-
wierzonego mienia.
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§ 7. 1. Umowa o wspólnej odpowiedzialnoÊci ma-
jàtkowej ˝o∏nierzy za mienie powierzone im ∏àcznie,
zwana dalej „umowà”, mo˝e byç zawarta, je˝eli na
przyj´cie wspólnej odpowiedzialnoÊci majàtkowej wy-
ra˝à zgod´ wszyscy ˝o∏nierze, którym mienie zosta∏o
powierzone.

2. Ka˝da zmiana w sk∏adzie ˝o∏nierzy obj´tych
wspólnà odpowiedzialnoÊcià majàtkowà wymaga za-
warcia nowej umowy w formie pisemnej, pod rygorem
niewa˝noÊci.

3. Warunkiem ustanowienia wspólnej odpowie-
dzialnoÊci majàtkowej jest powierzenie mienia ∏àcznie
wszystkim ˝o∏nierzom, którzy majà byç obj´ci takà od-
powiedzialnoÊcià, na podstawie spisu rzeczywistego
stanu sk∏adników majàtkowych w drodze inwentaryza-
cji, przeprowadzonej z udzia∏em tych ˝o∏nierzy lub
osób przez nich upowa˝nionych. ˚o∏nierzom lub in-
nym osobom bioràcym udzia∏ w inwentaryzacji nale˝y
zapewniç mo˝liwoÊç zg∏aszania wniosków i zastrze˝eƒ
w zwiàzku z przebiegiem i wynikami inwentaryzacji.

4. ˚o∏nierzowi obj´temu umowà przys∏uguje pra-
wo wglàdu w dokumenty ewidencyjne — w zakresie
dotyczàcym rozliczenia powierzonego mienia, przez
porównanie spisu inwentaryzacji tego mienia z ksi´ga-
mi, a tak˝e prawo uczestniczenia w przyjmowaniu i wy-
dawaniu mienia.

5. Za pisemnà zgodà ˝o∏nierzy, którzy przyj´li
wspólnà odpowiedzialnoÊç majàtkowà, w miejscu
przechowywania powierzonego im mienia zadania
s∏u˝bowe lub prac´ mogà wykonywaç inne osoby, wy-
konujàce czynnoÊci niezwiàzane z dysponowaniem
tym mieniem.

§ 8. 1. W umowie nale˝y okreÊliç rodzaje mienia po-
wierzonego oraz zakres wspólnej odpowiedzialnoÊci
materialnej ˝o∏nierzy.

2. W umowie strony ustalajà tak˝e okres, w ciàgu
którego nieobecnoÊç ˝o∏nierza nie ma wp∏ywu na za-
kres odpowiedzialnoÊci zarówno jego, jak i pozosta-
∏ych ˝o∏nierzy ponoszàcych wspólnà odpowiedzial-
noÊç majàtkowà. W razie przed∏u˝enia si´ nieobecno-
Êci ˝o∏nierza ponad ten okres, jest on zwiàzany umowà
do czasu zakoƒczenia inwentaryzacji, o ile zosta∏a ona
rozpocz´ta nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia
up∏ywu okresu ustalonego w umowie.

3. Umowy nie zawiera si´ z ˝o∏nierzami:

1) pozostajàcymi mi´dzy sobà w podleg∏oÊci s∏u˝bo-
wej,

2) nieposiadajàcymi odpowiednich kwalifikacji.

4. Wzór umowy o wspólnej odpowiedzialnoÊci ma-
jàtkowej okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 9. 1. ˚o∏nierz ponoszàcy wspólnà odpowiedzial-
noÊç majàtkowà mo˝e zg∏osiç dowódcy jednostki or-
ganizacyjnej ˝àdanie przeprowadzenia inwentaryzacji
w razie stwierdzenia nieprawid∏owego wykonywania
obowiàzków zwiàzanych z pieczà nad powierzonym

mieniem przez innego ˝o∏nierza, obj´tego takà odpo-
wiedzialnoÊcià.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ w przypadku za-
rzutów zg∏oszonych wobec osób, o których mowa
w § 7 ust. 5, i cofni´cia im zgody na dalsze wykonywa-
nie czynnoÊci w miejscu przechowywania powierzone-
go mienia.

§ 10. 1. Dowódca jednostki organizacyjnej oraz ˝o∏-
nierz mogà wypowiedzieç umow´ z 14-dniowym okre-
sem wypowiedzenia.

2. ˚o∏nierz mo˝e wypowiedzieç umow´:

1) w razie gdy w terminie nieprzekraczajàcym 7 dni od
dnia zg∏oszenia ̋ àdania przeprowadzenia inwenta-
ryzacji nie zostanie ona rozpocz´ta lub nie nastàpi
odsuni´cie od wykonywania zadaƒ w miejscu prze-
chowywania powierzonego mienia osoby, której
dotyczà zarzuty okreÊlone w § 9 ust. 1 i 2,

2) gdy jest to uzasadnione jego szczególnymi okolicz-
noÊciami s∏u˝bowymi lub osobistymi.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy do prze-
prowadzenia inwentaryzacji przyst´puje si´ niezw∏ocz-
nie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni od dnia wy-
powiedzenia umowy, i koƒczy najpóêniej w dniu roz-
wiàzania umowy.

4. Wypowiedzenie umowy powinno nastàpiç w for-
mie pisemnej, pod rygorem niewa˝noÊci.

§ 11. 1. W razie wypowiedzenia umowy przez do-
wódc´ jednostki organizacyjnej lub przez ˝o∏nierza,
˝o∏nierz ponosi odpowiedzialnoÊç majàtkowà za szko-
d´ w mieniu, której powstanie stwierdzono do dnia za-
koƒczenia inwentaryzacji, je˝eli inwentaryzacja ta zo-
sta∏a rozpocz´ta nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni.

2. W razie bezskutecznego up∏ywu terminu rozpo-
cz´cia inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1, ̋ o∏nierz
jest zwolniony od odpowiedzialnoÊci od dnia, w któ-
rym przesta∏a wiàzaç go umowa.

3. Do dnia zawarcia nowej umowy w przypadkach,
o których mowa w ust. 1 i 2, ˝o∏nierze obj´ci wspólnà
odpowiedzialnoÊcià majàtkowà nie ponoszà tej odpo-
wiedzialnoÊci za cz´Êç szkody w mieniu powsta∏à
w czasie obowiàzywania poprzednio zawartej umowy,
za którà odpowiada ˝o∏nierz, którego ta umowa prze-
sta∏a wiàzaç.

§ 12. 1. Inwentaryzacj´, o której mowa w § 4 ust. 1,
§ 5, § 7 ust. 3, § 9 ust. 1 i § 10 ust. 3, przeprowadza ko-
misja w sk∏adzie co najmniej trzyosobowym, wyzna-
czona przez dowódc´ jednostki organizacyjnej spoÊród
podleg∏ych ˝o∏nierzy lub pracowników wojska posia-
dajàcych wiadomoÊci fachowe z dzia∏u gospodarki
mieniem wojskowym, obj´tym inwentaryzacjà.

2. Protokó∏ inwentaryzacji zatwierdza dowódca jed-
nostki organizacyjnej.

§ 13. 1. Dowódca jednostki organizacyjnej jest w∏a-
Êciwy, z zastrze˝eniem ust. 2 i § 16, do wszcz´cia post´-
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powania wyjaÊniajàcego w sprawie powstania szkody
w mieniu, zawierania ugód, umów i podejmowania in-
nych decyzji w sprawach naprawienia szkody,
a w szczególnoÊci dotyczàcych zatwierdzenia harmo-
nogramu pracy komisji inwentaryzacyjnej oraz powo-
∏ania bieg∏ego do dokonania wyceny mienia.

2. Je˝eli z okolicznoÊci sprawy wynika, ̋ e za szkod´
jest odpowiedzialny dowódca jednostki organizacyjnej
lub jego zast´pca, post´powanie wyjaÊniajàce wszczy-
na i przeprowadza bezpoÊredni prze∏o˝ony dowódcy
jednostki organizacyjnej.

§ 14. 1. Dowódca jednostki organizacyjnej, po
ujawnieniu szkody, jest obowiàzany niezw∏ocznie 
wszczàç post´powanie wyjaÊniajàce, podajàc w rozka-
zie dziennym lub decyzji dat´ ujawnienia szkody, ro-
dzaj s∏u˝by, w której mieniu szkoda powsta∏a, okreÊle-
nie mienia b´dàcego przedmiotem szkody, jej szacun-
kowà wysokoÊç, osob´ wyznaczonà do przeprowadze-
nia post´powania wyjaÊniajàcego oraz termin jego za-
koƒczenia. Dzieƒ powzi´cia przez dowódc´ jednostki
organizacyjnej wiadomoÊci o powstaniu szkody uwa˝a
si´ za dat´ jej ujawnienia.

2. W razie ujawnienia szkody sporzàdza si´ proto-
kó∏ szkody stanowiàcy podstaw´ przeprowadzenia od-
powiednich zmian ewidencyjnych. Protokó∏ sporzàdza
osoba funkcyjna zarzàdzajàca mieniem i sprawujàca
nad nim nadzór albo inna osoba wyznaczona przez do-
wódc´ jednostki organizacyjnej.

3. Wzór protoko∏u szkody okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

4. Do prowadzenia post´powania wyjaÊniajàcego,
o którym mowa w ust. 1, wyznacza si´ osob´ posiada-
jàcà wiadomoÊci fachowe z tego dzia∏u gospodarki
mieniem wojskowym, w którym powsta∏a szkoda.

5. W toku post´powania wyjaÊnia si´ wszystkie
istotne okolicznoÊci dotyczàce powstania szkody
w mieniu wojskowym, a w szczególnoÊci przyczyn´
i dat´ lub okres powstania szkody, jej wysokoÊç, osob´
odpowiedzialnà oraz okolicznoÊci t´ odpowiedzialnoÊç
uzasadniajàce.

6. Prowadzàcy  post´powanie wyjaÊniajàce mo˝e
w szczególnoÊci:
1) odbieraç oÊwiadczenia od osób, które uwa˝a za od-

powiedzialne za szkod´, oraz od Êwiadków,
2) dokonywaç wglàdu w dokumenty jednostki organi-

zacyjnej i sporzàdzaç niezb´dne odpisy i wyciàgi,
3) zwracaç si´ za poÊrednictwem dowódcy jednostki

organizacyjnej do innych organów wojskowych
o udzielenie informacji i wyjaÊnieƒ niezb´dnych
w prowadzonym post´powaniu.

7. WysokoÊç szkody okreÊla si´ wed∏ug cen deta-
licznych obowiàzujàcych w dniu ujawnienia szkody.
Dla przedmiotu u˝ywanego przyjmuje si´ wartoÊç po-
mniejszonà o procent odpowiadajàcy stopniowi zu˝y-
cia. Je˝eli szkoda w mieniu polega na obni˝eniu warto-
Êci przedmiotu, wysokoÊç szkody stanowi ró˝nica war-

toÊci przedmiotu przed i po jego uszkodzeniu albo bez-
poÊrednie koszty zwiàzane z przywróceniem przedmio-
tu do stanu poprzedniego.

8. Prowadzàcy post´powanie wyjaÊniajàce, po je-
go zakoƒczeniu, sporzàdza sprawozdanie zawierajàce
opis okolicznoÊci, o których mowa w ust. 6, wraz
z wnioskami co do sposobu naprawienia szkody.

9. Post´powanie wyjaÊniajàce powinno byç prowa-
dzone szybko, celowo i oszcz´dnie, a sprawozdanie
sporzàdzone nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od dnia je-
go wszcz´cia. W sprawie zawi∏ej termin ten mo˝e zo-
staç przed∏u˝ony przez dowódc´ jednostki organizacyj-
nej o dalszy czas oznaczony, niezb´dny do wykonania
czynnoÊci.

§ 15. 1. Nie prowadzi si´ post´powania wyjaÊniajà-
cego, je˝eli sprawca szkody:
1) naprawi jà niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝

w ciàgu 14 dni, albo
2) w terminie, o którym mowa w pkt 1, z∏o˝y zobowià-

zanie do dobrowolnej zap∏aty odszkodowania.

2. Wzór zobowiàzania do zap∏aty odszkodowania
okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 16. 1. Organem wojskowym w∏aÊciwym do za-
warcia umów w sprawie odroczenia, roz∏o˝enia na ra-
ty lub umorzenia sp∏aty odszkodowania jest dowódca
jednostki organizacyjnej, je˝eli wysokoÊç nale˝noÊci
z tytu∏u odszkodowania nie przekracza dziesi´ciokrot-
noÊci kwoty przeci´tnego miesi´cznego wynagrodze-
nia w roku poprzedzajàcym zawarcie umowy, og∏oszo-
nego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski” przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego dla celów naliczania odpisu na zak∏a-
dowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych.

2. Je˝eli wysokoÊç odszkodowania przekracza dzie-
si´ciokrotnoÊç kwoty przeci´tnego miesi´cznego wy-
nagrodzenia, a nie przekracza dwudziestokrotnoÊci tej
kwoty, do zawarcia umów, o których mowa w ust. 1,
uprawniony jest dowódca jednostki organizacyjnej po-
siadajàcy uprawnienia dysponenta Êrodków bud˝eto-
wych drugiego stopnia.

3. Je˝eli wysokoÊç odszkodowania przekracza dwu-
dziestokrotnoÊç kwoty przeci´tnego miesi´cznego wy-
nagrodzenia, do zawarcia umów, o których mowa
w ust. 1, uprawniony jest Minister Obrony Narodowej.

4. Organ wymieniony w ust. 2 lub 3 jest równie˝
w∏aÊciwy do zawarcia umów, o których mowa w ust. 1,
je˝eli za wyrzàdzonà szkod´ odpowiedzialny jest do-
wódca jednostki organizacyjnej lub jego zast´pca.

5. Wzory umów, o których mowa w ust. 1—3, okre-
Êlajà za∏àczniki nr 4—6 do rozporzàdzenia.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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Wzór

UMOWA O WSPÓLNEJ ODPOWIEDZIALNOÂCI MAJÑTKOWEJ ZA POWIERZONE MIENIE

W dniu ........................................................ pomi´dzy:

............................................................................................................................., zwanym dalej „dowódcà jednostki”,
(stopieƒ, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe, numer i miejsce stacjonowania jednostki)

a pe∏niàcymi s∏u˝b´ w jednostce:

1. .......................................................................................................................................................................................
(stopieƒ, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe, kwalifikacje fachowe)

2. .......................................................................................................................................................................................
(stopieƒ, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe, kwalifikacje fachowe)

3. .......................................................................................................................................................................................
(stopieƒ, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe, kwalifikacje fachowe)

— zwanymi dalej „˝o∏nierzami”, zawarta zosta∏a umowa o nast´pujàcej treÊci:

§ 1. 1. Dowódca jednostki powierza ∏àcznie ˝o∏nierzom na podstawie inwentaryzacji mienie znajdujàce si´ w

............................................................... wymienione w spisie inwentaryzacyjnym w arkuszach nr .................... 

z dnia ........................., sporzàdzonych na dzieƒ ............................., stanowiàcych za∏àcznik do tej umowy, 

znajdujàcych si´ w ........................................................

2. ˚o∏nierze oÊwiadczajà, i˝ zgodnie z § 7 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialnoÊci majàtkowej ̋ o∏nierzy za wyrzàdzone przez nich szkody (Dz. U.
Nr 138, poz. 1557), przyjmujà wspólnà odpowiedzialnoÊç majàtkowà za powierzone mienie, o którym mowa w
ust. 1.

3. ˚o∏nierze stwierdzajà, i˝ nie majà ˝adnych zastrze˝eƒ co do warunków wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
lub okreÊlonych czynnoÊci w miejscu powierzenia mienia.

§ 2. 1. ˚o∏nierze przyjmujà ∏àcznie wspólnà odpowiedzialnoÊç majàtkowà za szkody spowodowane
niedoborem w mieniu powierzonym z obowiàzkiem wyliczenia si´, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. ˚o∏nierze sà obowiàzani do:

1) pieczy nad powierzonym im mieniem, o którym mowa w § 1 ust. 1,

2) rozliczenia si´ z powierzonego mienia na ka˝de ˝àdanie dowódcy jednostki,

3) pokrycia wszelkich szkód i niedoborów w powierzonym im mieniu,

4) niezw∏ocznego informowania dowódcy jednostki o wszelkich okolicznoÊciach, które utrudniajà lub mogà
wystàpiç i utrudniaç wykonywanie przez nich zadaƒ s∏u˝bowych lub okreÊlonych czynnoÊci w miejscu
powierzenia mienia.

3. ˚o∏nierze ponoszà odpowiedzialnoÊç w cz´Êciach okreÊlonych procentowo lub w u∏amku w odniesieniu
do ka˝dego z nich:

1) .......................................................................................................................................................................................
(stopieƒ, imi´ i nazwisko, zakres odpowiedzialnoÊci)

2) .......................................................................................................................................................................................
(stopieƒ, imi´ i nazwisko, zakres odpowiedzialnoÊci)

3) .......................................................................................................................................................................................
(stopieƒ, imi´ i nazwisko, zakres odpowiedzialnoÊci)
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§ 3. 1. Ka˝da zmiana w sk∏adzie ˝o∏nierzy, o których mowa w § 2 ust. 3, wymaga zawarcia nowej umowy o
wspólnej odpowiedzialnoÊci majàtkowej na piÊmie pod rygorem niewa˝noÊci.

2. Niewykonywanie przez ˝o∏nierza obowiàzków s∏u˝bowych w okresie wynoszàcym ................. nie ma
wp∏ywu na zakres jego odpowiedzialnoÊci. Jednak w razie przed∏u˝enia tej nieobecnoÊci poza wymieniony okres
strony przystàpià niezw∏ocznie lub najpóêniej w ciàgu 7 dni od dnia up∏ywu tego okresu do przeprowadzenia
inwentaryzacji.

3. W razie powrotu ˝o∏nierza do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych przed rozpocz´ciem lub zakoƒczeniem
inwentaryzacji jest on nadal zwiàzany tà umowà. W razie powrotu do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych po
zakoƒczeniu inwentaryzacji, ˝o∏nierz jest zwiàzany tà umowà do dnia zakoƒczenia inwentaryzacji.

§ 4. ˚o∏nierze sà uprawnieni do:

1) uczestniczenia w inwentaryzacji mienia osobiÊcie, a w razie niemo˝noÊci wzi´cia udzia∏u z powodu choroby
lub innej wa˝nej przyczyny — wskazania na piÊmie osoby, która za zgodà dowódcy jednostki weêmie udzia∏
w inwentaryzacji,

2) wglàdu w ksi´gi rachunkowe w zakresie dotyczàcym rozliczenia powierzonego mienia,

3) uczestniczenia w przyjmowaniu i wydawaniu mienia,

4) zg∏aszania dowódcy jednostki ˝àdania przeprowadzenia inwentaryzacji w razie stwierdzenia
nieprawid∏owego wykonania obowiàzków zwiàzanych z pieczà nad powierzonym mieniem przez innego
˝o∏nierza odpowiedzialnego, o którym mowa w § 2 ust. 3,

5) wypowiedzenia umowy, je˝eli w terminie 7 dni od dnia zg∏oszenia ˝àdania przeprowadzenia inwentaryzacji
nie zostanie ona rozpocz´ta lub nie nastàpi odsuni´cie od wykonywania zadaƒ w miejscu powierzenia
mienia ˝o∏nierza, którego dotyczà zarzuty wymienione w pkt 4.

§ 5. Dowódca jednostki jest obowiàzany zapewniç ˝o∏nierzom mo˝liwoÊç sprawowania osobistego nadzoru
nad powierzonym mieniem przez zapewnienie swobodnego dost´pu do mienia w czasie wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych w miejscu powierzenia mienia.

§ 6. 1. Dowódca jednostki oraz ˝o∏nierz mogà wypowiedzieç umow´ na piÊmie z 14-dniowym okresem
wypowiedzenia.

2. ˚o∏nierz mo˝e wypowiedzieç umow´:

1) w razie gdy w terminie nieprzekraczajàcym 7 dni od dnia zg∏oszenia ̋ àdania przeprowadzenia inwentaryzacji
nie zostanie ona rozpocz´ta lub nie nastàpi odsuni´cie od wykonywania zadaƒ w miejscu przechowywania
powierzonego mienia osoby, której dotyczà zarzuty okreÊlone w § 9 ust. 1 i 2 rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,

2) gdy jest to uzasadnione szczególnymi okolicznoÊciami s∏u˝bowymi lub osobistymi.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy do przeprowadzenia inwentaryzacji nale˝y przystàpiç niezw∏ocznie,
nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia, a zakoƒczyç inwentaryzacj´ najpóêniej w dniu
rozwiàzania umowy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, ˝o∏nierz ponosi odpowiedzialnoÊç majàtkowà do dnia zakoƒczenia
inwentaryzacji, je˝eli inwentaryzacja zostanie rozpocz´ta w wymaganym terminie. W razie nieprzeprowadzenia
inwentaryzacji w tym terminie ̋ o∏nierz jest wolny od odpowiedzialnoÊci materialnej od dnia rozwiàzania umowy.

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupe∏nienia umowy wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewa˝noÊci.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w umowie majà zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o
odpowiedzialnoÊci majàtkowej ˝o∏nierzy (Dz. U. Nr 89, poz. 967) i rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej z
dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialnoÊci majàtkowej ˝o∏nierzy za wyrzàdzone przez nich szkody
(Dz. U. Nr 138, poz. 1557) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9. Umow´ zawarto na czas do dnia ......................, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ na okres pe∏nienia s∏u˝by w
jednostce organizacyjnej na stanowisku s∏u˝bowym wskazanym w niniejszej umowie.

§ 10. Umow´ sporzàdzono w ......... jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla dowódcy i ka˝dego
˝o∏nierza.

......................................................................... ........................................................................
(podpis dowódcy jednostki)

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

.........................................................................
(podpisy ˝o∏nierzy)
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Za∏àcznik nr 2

Wzór

.......................................................................
(piecz´ç jednostki)

PROTOKÓ¸ SZKODY Nr .............

Dziennik Ustaw Nr 138 — 10824 — Poz. 1557

Razem .......................................................

(s∏ownie z∏otych ..............................................................................................................................................................)

9) data ujawnienia szkody .............................................................................................................................................

10) data i miejsce wyrzàdzenia szkody ..........................................................................................................................

11) okolicznoÊci wyrzàdzenia szkody ..............................................................................................................................

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

12) uwagi ..........................................................................................................................................................................

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

....................................................................................
(podpis sporzàdzajàcego protokó∏)

————————————
*) Je˝eli ustalenie wysokoÊci szkody nie jest mo˝liwe — wysokoÊç szkody okreÊla si´ w przybli˝eniu, zaznaczajàc to w

uwagach protoko∏u.

Lp. Przedmiot szkody Jedn.
miary IloÊç

Cena
jedn. 
w z∏

Szacunkowa
wartoÊç szkody

Ustalona wartoÊç
szkody*) Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8



Za∏àcznik nr 3

Wzór

ZOBOWIÑZANIE DO ZAP¸ATY ODSZKODOWANIA

...........................................................................................................................................................................................
(stopieƒ, imi´ i nazwisko, imi´ ojca, stanowisko i przydzia∏ s∏u˝bowy)

zobowiàzuj´ si´ naprawiç szkod´, wp∏acajàc:

— jednorazowo w terminie do dnia .................................................................................,*

— w ..................... ratach miesi´cznych po ............................. z∏otych, poczàwszy od dnia ....................................*

kwot´ .............................................. z∏otych (s∏ownie: ...................................................................................................)

jako równowartoÊç powsta∏ej z mojej winy szkody w mieniu ....................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa i miejsce stacjonowania jednostki)

Niedotrzymanie warunków niniejszego zobowiàzania skutkowaç b´dzie dochodzeniem nale˝noÊci na drodze
sàdowej.

(piecz´ç okràg∏a)

................................................................................ ........................................................................
(podpis dowódcy w∏aÊciwego organu wojskowego) (czytelny podpis zobowiàzujàcego si´)

————————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 4

Wzór

UMOWA O ROZ¸O˚ENIU NA RATY SP¸ATY NALE˚NOÂCI

zawarta w dniu ................................................................ w .......................................................................... pomi´dzy:

...................................................................................................... reprezentowanym przez ........................................*,

zwanym dalej „Wierzycielem”,

a

.........................................................................................................................................., zwanym dalej „D∏u˝nikiem”.

§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest roz∏o˝enie na raty nale˝noÊci w kwocie ............................................

(s∏ownie: ...................................................................................................) stanowiàcej równowartoÊç wyrzàdzonej

przez D∏u˝nika szkody w mieniu .....................................................................................................................................

— okreÊlonej w protokole szkody nr ................................ z dnia ......................................................* — okreÊlonej

prawomocnym wyrokiem Sàdu ................................................................................................... w sprawie sygn. akt

........................................................................ z dnia .....................................................................................................*.

§ 2. 1. Po uwzgl´dnieniu wniosku D∏u˝nika z dnia ......................................................................, bioràc pod uwa-

g´ jego szczególnà sytuacj´ materialnà (rodzinnà)*, a tak˝e wzgl´dy spo∏eczne i uzasadniony interes poszkodo-

wanej jednostki organizacyjnej, Wierzyciel wyra˝a zgod´ na roz∏o˝enie zap∏aty ca∏oÊci (cz´Êci)* nale˝noÊci okre-

Êlonej w § 1 w kwocie ........................................... z∏ (s∏ownie: ......................................................................................

.....................................................) na raty.

2. Nale˝noÊç wymieniona w ust. 1 zostaje roz∏o˝ona na ..................................... miesi´cznych rat wed∏ug na-

st´pujàcego rozliczenia:

— ............................ rat po ........................ z∏ (s∏ownie: ..............................................................................................),

— jedna rata (ostatnia) w kwocie .................. z∏ (s∏ownie: ..........................................................................................).

3. Raty miesi´czne p∏atne b´dà przez D∏u˝nika do dnia 15 ka˝dego miesiàca w kasie .....................................

....................... lub na rachunek bankowy ............................................................................................................,

a w przypadku zmian organizacyjnych, organu, który przejmie wierzytelnoÊç b´dàcà przedmiotem niniejszej

umowy.

§ 3. D∏u˝nik oÊwiadcza, i˝ przyjmuje warunki niniejszej umowy i zobowiàzuje si´ do Êcis∏ego i terminowego

zrealizowania Êwiadczeƒ okreÊlonych w § 2.

Dziennik Ustaw Nr 138 — 10826 — Poz. 1557



§ 4. Zaspokojenie przez D∏u˝nika roszczenia Wierzyciela w sposób i w terminie okreÊlonym w § 2 niniejszej
umowy powoduje wygaÊni´cie zobowiàzania.

§ 5. W przypadku niedotrzymania przez D∏u˝nika warunków umowy, a w szczególnoÊci zw∏oki w zap∏acie co
najmniej dwóch kolejnych rat, ustalenia umowy tracà moc i wierzytelnoÊç dochodzona b´dzie na drodze sàdo-
wej (skierowana zostanie do post´powania egzekucyjnego).*

§ 6. Niniejsza umowa i jej wykonanie stanowi podstaw´ do dokonania niezb´dnych zmian w ewidencji mie-
nia wojskowego.

§ 7. Umow´ sporzàdzono w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla Wierzyciela i D∏u˝nika.

Wierzyciel: D∏u˝nik:

————————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 5

Wzór

UMOWA O ODROCZENIU TERMINU ZAP¸ATY NALE˚NOÂCI

zawarta w dniu ..................................................................... w ............................................................ pomi´dzy:

................................................................., reprezentowanym przez ..........................................................................*,

zwanym dalej „Wierzycielem”,

a

.........................................................................................................................................., zwanym dalej „D∏u˝nikiem”.

§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odroczenie terminu zap∏aty nale˝noÊci w kwocie .............................

(s∏ownie: ..................................................................................................................................................) stanowiàcej

równowartoÊç wyrzàdzonej przez D∏u˝nika szkody w mieniu ..................................................................................

............................................................................................................................................... — okreÊlonej w protokole

szkody nr .......................... z dnia .............................................................................* — okreÊlonej prawomocnym

wyrokiem Sàdu .................................................................... w sprawie sygn. akt .......................................... z dnia

..................................................................................... *.

§ 2. Po uwzgl´dnieniu wniosku D∏u˝nika z dnia ............................................................................., bioràc pod

uwag´ jego szczególnà sytuacj´ materialnà (rodzinnà)*, a tak˝e wzgl´dy spo∏eczne i uzasadniony interes poszko-

dowanej jednostki organizacyjnej, Wierzyciel wyra˝a zgod´ na odroczenie terminu zap∏aty ca∏oÊci (cz´Êci)* na-

le˝noÊci okreÊlonej w § 1 w kwocie ..................................... z∏ (s∏ownie: ....................................................................

................................................................................) do dnia ......................................................................................... .

§ 3. D∏u˝nik oÊwiadcza, i˝ przyjmuje warunki niniejszej umowy i zobowiàzuje si´ do Êcis∏ego i terminowego

zrealizowania Êwiadczenia okreÊlonego w § 2 poprzez wp∏at´ kwoty ............................................ z∏ (s∏ownie:

........................................................................................) w kasie .......................................................................... lub

na rachunek bankowy .................................................................................................................., a w przypadku

zmian organizacyjnych, organu, który przejmie wierzytelnoÊç b´dàcà przedmiotem niniejszej umowy, w termi-

nie do dnia ..................................................................................................................................................................... .

§ 4. Zaspokojenie przez D∏u˝nika roszczenia Wierzyciela w terminie i sposób okreÊlonych w § 2 i 3 niniejszej

umowy powoduje wygaÊni´cie zobowiàzania.
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§ 5. Niniejsza umowa i jej wykonanie stanowi podstaw´ do dokonania niezb´dnych zmian w ewidencji mie-
nia wojskowego.

§ 6. W przypadku niedotrzymania przez D∏u˝nika warunków umowy, w szczególnoÊci zw∏oki w zap∏acie, usta-
lenia umowy tracà moc i wierzytelnoÊç dochodzona b´dzie na drodze sàdowej (skierowana zostanie do post´-
powania egzekucyjnego)*.

§ 7. Umow´ sporzàdzono w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla Wierzyciela i D∏u˝nika.

Wierzyciel: D∏u˝nik:

————————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 6

Wzór

UMOWA O UMORZENIU NALE˚NOÂCI

zawarta w dniu ....................................................................... w ................................................................... pomi´dzy:
........................................................................ reprezentowanym przez ....................................................................*,
zwanym dalej „Wierzycielem”,
a
........................................................................................................................................., zwanym dalej „D∏u˝nikiem”.

§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest umorzenie nale˝noÊci w kwocie .......................................... (s∏ownie:
............................................................................................................................................) stanowiàcej równowartoÊç
wyrzàdzonej przez D∏u˝nika szkody w mieniu ............................................................................................................
.......................................................................................... — okreÊlonej w protokole szkody nr ...................................
z dnia .........................................................* — okreÊlonej prawomocnym wyrokiem Sàdu .........................................
................................ w sprawie sygn. akt ...................................... z dnia .................................................................. *.

§ 2. Po uwzgl´dnieniu wniosku D∏u˝nika z dnia ....................................................................., bioràc pod uwag´
jego szczególnà sytuacj´ materialnà (rodzinnà)*, a tak˝e wzgl´dy spo∏eczne i uzasadniony interes poszkodowa-
nej jednostki organizacyjnej, Wierzyciel wyra˝a zgod´ na umorzenie w ca∏oÊci ( w cz´Êci)* nale˝noÊci okreÊlonej
w § 1 w kwocie ................................. z∏ (s∏ownie: ..........................................................................................................).

§ 3. D∏u˝nik oÊwiadcza, i˝ przyjmuje warunki niniejszej umowy.

§ 4. Niniejsza umowa stanowi podstaw´ do dokonania niezb´dnych zmian w ewidencji mienia wojskowego.

§ 5. Umow´ sporzàdzono w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla Wierzyciela i D∏u˝nika.

Wierzyciel: D∏u˝nik:

————————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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