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§ 10. Wnioskodawca, wraz z wnioskiem o udostęp
nienie sieci z przeznaczeniem do organizowania usług 
objętych koncesjonowaniem, przedstawia wymaganą 
koncesję · 

§ 11. Podczas korzystania z usług telekomunikacyj
nych i sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego jest 
niedozwolone: 

1) dołączanie do sieci telekomunikacyjnej użytku pu
blicznego urządzeń zakłócających jej pracę; 
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2) podejmowanie działań i czynności powodujących 
zakłócanie pracy sieci; 

3) uniemożliwianie korzystania z usług telekomunika
cyjnych uprawnionym podmiotom. 

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

Minister Łączności: A. Zieliński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 22 stycznia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zilsad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz człon
ków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska. 

Na podstawie art. 62 ust. 3 i art. 63 ustawy z dnia 30 
czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo
wych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254 oraz 
z 1994 r. Nr 10, poz. 36) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie zasad i warunków 
korzystania przez żołn i erzy zawodowych oraz człon
ków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt woj
ska (Dz. U. Nr 51 , poz. 232, z 1993 r. Nr 66, poz. 315 
i z 1994 r. Nr 72, poz. 319) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 3. 1. Termin wykorzystania przejazdu raz w roku 

do obranej miejscowości w kraju i z powro
tem upływa z dniem 31 grudnia każdego 
roku kalendarzowego. 

2. Prawo do przejazdu na koszt wojska ustala 
się według stanu rodzinnego żołnierza za
wodowego w dniu realizacji świadczenia, 
przy czym uwzględnia się również dziecko, 
które w roku kalendarzowym, za który 
przysługuje świadczenie, ukończy wiek 
uprawniający do przejazdu na koszt woj
ska. 

3. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 
przejazd innym środkiem lokomocji ustala 
się według cen obowiązujących w dniu re
alizacji przejazdu, natomiast wysokość 
zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężne
go, w razie niewykorzystania przysługują
cego przejazdu na koszt wojska, ustala się 
według cen obowiązujących w dniu wy
płaty świadczenia, nie wyższych jednak 
niż obowiązujące w dniu 31 grudnia roku 
kalendarzowego, za który przysługuje 
ekwiwalent. 

4. Termin dochodzenia roszczeń z tytułu pra
wa do przejazdu raz w roku do obranej miej
scowości przedawnia się z upływem okre-

su, o którym mowa w przepisach o uposa
żeniu żołnierzy."; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 4. 1. Za dzieci żołnierza zawodowego uprawnio

ne do przejazdu na koszt wojska uważa się 
dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przy
sposobione i dzieci przyjęte na wychowa
nie, w tym w ramach rodzin zastępczych, 
które : 
1) nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie 

kształcenia się w szkole - 24 lat, albo 25 
lat, jeżeli odbywają studia w szkole wyż

szej, a ukończenie 24 lat przypada na 
ostatni lub przedostatni rok studiów, albo 

2) stały się inwalidami I lub II. grupy 
przed osiągnięciem wieku okreslonego 
w pkt 1. 

2. Przejazd na koszt wojska nie przysługuje 
dzieciom żołnierza zawodowego: , 
1) pozostającym w związku małżeńskim, 

chyba że związek małżeński został za
warty między osobami kształcącymi się 
w szkole; 

2) przebywającym w domu pomocy spo
łecznej, w domu dziecka lub innej pla
cówce opiekuńczo-wychowawczej, jeże
li za jego pobyt rodzina nie ponosi od
płatności; 
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I r , 3) kształcącym się w s~kole wOjskpwej lub 
innej szkole zapewniającej nieodpłatnie 
pełne utrzymanie (wyżywienie, zakwate
rowanie, umundurowanie); 

4) przebywającym w zakładzie karnym lub 
poprawczym." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. , J9qc 

Minister· Obrony Narodowej: S. Dó"BPfański 


