
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 października 1997 r. 

TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

846 - z dnia 7 października 1997 r. w sprawie słuźby wojskowej oraz uposaźenia żołnierzy zawo
dowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza 
resortem obrony narodowej 3995 

847 - z dnia 14 października 1997 r. w sprawie zmiany granic, nazw i siedzib władz niektórych 
gmin oraz nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwach : 
bielskim, olsztyńskim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i włocław-
skim 3999 

848 - z dnia 14 października 1997 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw 
Międzynarodowych 4000 

849 - z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielo
krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżeto-
wej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa 4001 

850 - z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrot
ności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, 
stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwo-
wej Straży Poźarnej 4001 

851 - z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu ustala
nia niepreferencyjnego pochodzenia towarów, sposobu jego dokumentowania oraz listy 
towarów, których pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem pochodzenia 4002 

852 - z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia innych form zabezpieczenia, które 
może być złożone na pokrycie kwot wynikających z długów celnych 4020 

853 - z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrot
ności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, 
stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej 4020 

854 - z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga 
wopłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych 4020 

855 - z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za ko
rzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej częśc i należności 
oraz warunków oprocentowania nie spłaconej należności 4021 

856 - z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzan ia 
pracowników samorządowych 4023 

857 - z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego prze
ciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne upo-
sażenie policjantów 4024 

858 - z dnia 16 października 1997 r. w sprawie uposażenia członków krajowych Polskiej Akade-
mii Nauk 4024 

ROZPORZĄDZENIA: 

859 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędo-

wi Regulacji Energetyki 4024 
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860 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników Urzędu Regulacji Energetyki 4025 

861 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej 4027 

862 - Ministra Finansów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie opodatkowania przychodów osób duchownych 4027 

863 - Ministra Gospodarki z dnia 9 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczo-
nych dla górnictwa 4028 

864 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad wyna-
gradzania przewodniczących wydziałów Polskiej Akademii Nauk 4029 

865 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie 
nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Tarnowskiej oraz Warszaw-
sko-Praskiej 4030 

866 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie 
nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Radomskiej i Zamojsko-Luba-
czowskiej 4030 

867 - Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 16 paź
dziernika 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadze-
nia poboru 4030 

868 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozba
wionych wolności, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu prowadzenia oraz szcze-
gółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach 4031 

869 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokurato-
rom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin 4032 

870 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 1997 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów 4034 

871 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie okre
ślenia rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi 
wpisu do rejestru okrętowego 4036 

872 - Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16 października 1997 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecz-
nych 4036 

873 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie dodatko-
wych kwalifikacji zawodowych kierownika apteki i hurtowni farmaceutycznej 4040 
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846 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 października 1997 r. 

w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbo
we w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej. 

Na podstawie art. 20a ust. 4 ustawy z dnia 30 czerw
ca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, 
poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753 i Nr 121, 
poz. 770) i art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. 
o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, 
poz. 44 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 496 
i Nr 106, poz. 678) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady 
i tryb postępowania przy wyznaczaniu źołnierzy zawo
dowych do pełnienia służby poza resortem obrony na
rodowej oraz organy wojskowe właściwe w tych spra
wach, jednostki organizacyjne (stanowiska) poza re
sortem obrony narodowej, zwane dalej "instytucjami 
cywilnymi", w których żołnierze zawodowi mogą peł
nić służbę, jak również uprawnienia i obowiązki żołnie
rzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby 
w tych instytucjach. 

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do żoł
nierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby 
poza granicami państwa. 

3. Zgodę na wyznaczenie do pełnienia służby woj
skowej na stanowisku służbowym w instytucji cywil
nej, o której mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawo
dowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, 
Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753 
i Nr 121, poz. 770), żołnierz zawodowy wyraża w formie 
pisemnego oświadczenia wskazującego również insty
tucję cywilną i stanowisko służbowe. 

§ 2. Żołnierze zawodowi mogą być wyznaczani do 
pełnienia służby wojskowej w instytucjach cywilnych 
na stanowiskach służbowych, na których są wykony
wane zadania lub prowadzone prace: 

1) z zakresu powszechnego obowiązku obrony, o któ
rych mowa wart. 2,18,95 i 96 ustawy z dnia 21 li
stopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, 
poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. 
Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 
i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, 
poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, 
poz. 770), 

2) związane z realizacją dostaw, robót i usług oraz in
nych zadań na rzecz Sił Zbrojnych, 

3) produkcyjne przemysłu zbrojeniowego, 

4) w zakresie obrony cywilnej, 

5) dotyczące planowania gotowości obronnej pań
stwa oraz przygotowywania warunków jego funk
cjonowania w czasie mobilizacji i w czasie wojny, 

6) z zakresu szkolenia wojskowego żołnierzy skaza
nych na karę aresztu wojskowego, 

7) na rzecz środowisk byłych żołnierzy zawodowych 
i kombatantów. 

§ 3. Instytucjami cywilnymi, w których mogą pełnić 
służbę wojskową żołnierze zawodowi, są: 

1) Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kance
laria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów, 

2) Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 

3) urzędy naczelnych, centralnych i terenowych orga
nów administracji rządowej, w których znajdują się 
komórki organizacyjne do spraw obronnych (woj
skowych) lub inne komórki organizacyjne wykonu
jące zadania w zakresie obronności państwa, 

4) przedsiębiorstwa państwowe i jednostki badaw
czo-rozwojowe, wykonujące zadania na potrzeby 
obronności państwa, a także inne podmioty gospo
darcze z udziałem Skarbu Państwa, o których mo
wa wart. 310 Kodeksu handlowego, 

5) banki państwowe i inne banki, w których Skarb 
Państwa posiada co najmniej 51% udziałów, 

6) wojewódzkie i gminne (miejskie, dzielnicowe) in
spektoraty obrony cywilnej, 

7) studia wojskowe, zakłady medycyny katastrof 
w akademiach medycznych i inne jednostki organi
zacyjne szkół wyższych, 

8) zakłady karne dla odbywających karę aresztu woj
skowego, 

9) jednostki organizacyjne tworzone na podstawie 
odrębnych przepisów przez Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji, nie będące jednostka
mi wojskowymi, 

10) stowarzyszenia prowadzące działalność bezpo
średnio związaną z obronnością państwa, której za
kres, stosownie do odrębnych przepisów, został 
uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, 

11) fundacje, co do których, ze względu na ich cel, Mi
nister Obrony Narodowej został wskazany, sto
sownie do odrębnych przepisów, jako właściwy dla 
nich minister, 
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12) inne jednostki organizacyjne, w których są wykony
wane zadania, o których mowa w § 2. 

§ 4. Żołnierze zawodowi mogą pełnić służbę woj
skową: 

1) w jednostkach i komórkach organizacyjnych, o któ
rych mowa w § 3 pkt 1-3 i 6, na stanowiskach służ
bowych określonych w przepisach o wynagrodze
niu pracowników administracji rządowej i samo
rządu terytorialnego, z wyjątkiem stanowisk refe
renta i starszego referenta (równorzędnych), 

2) w jednostkach badawczo-rozwojowych, o których 
mowa w § 3 pkt 4, na stanowisku dyrektora i jego 
zastępców oraz na stanowiskach pracowników na
ukowych, badawczo-technicznych i inżynieryjno
technicznych, określonych w odrębnych przepi
sach, 

3) w jednostkach organizacyjnych, o których mowa 
w § 3 pkt 7, na stanowiskach nauczycieli akademic
kich szkół wyższych, określonych w odrębnych 
przepisach, 

4) w pozostałych jednostkach organizacyjnych, o któ
rych mowa w § 3, na odpowiednich stanowiskach 
służbowych 

- jeżeli na tych stanowiskach są wykonywane zada
nia, o których mowa w § 2. 

§ 5. 1. Z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej 
o skierowanie żołnierzy zawodowych na stanowiska 
służbowe w instytucjach cywilnych występują: 

1) szefowie: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kan
celarii Prezydęnta Rzeczypospolitej Polskiej i Kan
celarii Prezesa Rady ministrów, 

2) Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 

3) ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) lub 
wojewodowie, w odniesieniu do instytucji cywil
nych podległych lub nadzorowanych, 

4) dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych i jedno
stek badawczo-rozwojowych oraz dyrektorzy lub 
prezesi podmiotów gospodarczych - za pośred
nictwem właściwego ministra lub wojewody, 

5) dyrektorzy lub prezesi banków, 

6) rektorzy szkół wyższych - za pośrednictwem mini
strów sprawujących nadzór nad tymi szkołami, 

7) wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast - za 
pośrednictwem wojewody, 

8) właściwe organy statutowe stowarzyszeń i fundacji 

- zwani dalej "kierownikami instytucji cywilnych". 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za
wie,rać nazwę instytucji cywilnej i komórki organizacyj
nej oraz nazwę i liczbę stanowisk służbowych przezna
czonych dla żołnierzy zawodowych, a także kwalifika
cje wymagane do zajmowania tych stanowisk i zakres 
wykonywanych na nich zadań. 

3. Kierownicy instytucji cywilnych występują 

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, jeżeli posiadają 
odpowiednią liczbę etatów kalkulacyjnych w celu 
utworzenia stanowisk służbowych przeznaczonych dla 
żołnierzy zawodowych oraz posiadają środki na finan
sowanie uposażeń i innych należności pieniężnych 
określonych w § 11 ust. 2 i § 16 ust. 1 pkt 1. 

§ 6. Minister Obrony Narodowej może odmówić 
uwzględnienia wniosku, o ,którym mowa w § 5 ust. 2, 
jeżeli na wskazanych stanowiskach służbowych nie bę
dą wykonywane zadania określone w § 2 albo jest to 
uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych. 

§ 7. 1. W razie uwzględnienia wniosku, o którym 
mowa w § 5 ust. 2, Minister Obrony Narodowej: 

1) zalicza - do celów związanych z pełnieniem zawo
dowej służby wojskowej oraz obliczania uposaże
nia i innych należności pieniężnych żołnierzy zawo
dowych - stanowiska służbowe, określone we 
wniosku, do odpowiednich grup uposażenia żoł
nierzy oraz ustala etatowe stopnie wojskowe, do 
których zaszeregowuje te stanowiska, stosownie 
do równorzędnych lub odpowiednich stanowisk 
służbowych występujących w etatach jednostek 
organizacyjnych resortu obrony narodowej, 

2) przedstawia kierownikowi instytucji cywilnej 
imienne propozycje obsady stanowisk służbowych 
określonych we wniosku, po uprzednim uzyskaniu 
od tych żołnierzy zawodowych oświadczeń, o któ
rych mowa w § 1 ust. 3. 

2. Imienne propozycje obsady stanowisk służbo
wych określonych we wniosku, o którym mowa w § 5 
ust. 2, może przedstawić Ministrowi Obrony Narodo
wej również kierownik instytucji cywilnej. Przepis ust. 1 
pkt 2 stosuje się odpowi'Bdnio. 

3. Stanowiska służbowe, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, ujmuje się w "Wykazie stanowisk służbowych 
w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony 
narodowej, przeznaczonych dla żołnierzy zawodo
wych", prowadzonym przez Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego. 

4. W razie uzgodnienia obsady stanowisk służbo
wych między Ministrem Obrony Narodowej a kierow
nikiem instytucji cywilnej, Minister Obrony Narodowej 
zwalnia wytypowanych żołnierzy zawodowych z zaj
mowanych stanowisk i kieruje ich do tego kierownika 
w celu wyznaczenia na uzgodnione stanowiska służbo
we. 

§ 8. 1. Żołnierzy zawodowych, o których mowa 
w § 7 ust. 4, wyznacza na wskazane stanowiska służbo
we kierownik instytucji cywilnej w formie przewidzia
nej dla tych stanowisk, określonej w odrębnych przepi
sach. 

2. Kierownik instytucji cywilnej może przenosić żoł
nierzy zawodowych na inne stanowiska służbowe, 
przeznaczone dla żołnierzy zawodowych, w formie 
określonej w ust. 1, po uzyskaniu od nich oświadczeń, 



Dziennik Ustaw Nr 130 ~ 3997 Poz. 846 

o których mowa w § 1 ust. 3, i uzgodnieniu z Ministrem 
Obrony Narodowej. 

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2, kierownik 
instytucji cywilnej zawiadamia Ministra Obrony Naro
dowej o dokonanym przeniesieniu, przysyłając jedno
cześnie stosowne oświadczenie żołnierza zawodowe
go. 

4. Minister Obrony Narodowej na podstawie zawia
domienia, o którym mowa w ust. 3, stwierdza, do ce
lów ewidencyjnych, przeniesienie żołnierza zawodo
wego na inne stanowisko służbowe w instytucji cywil
nej . 

§ 9. 1. W razie reorganizacji instytucji cywilnej lub 
komórki organizacyjnej, w której pełnią służbę wojsko
wą żołnierze zawodowi, powodującej zmianę stano
wisk służbowych, na których pełnią służbę żołnierze, 
kierown ik instytucji cywilnej występuje do Ministra 
Obrony Narodowej z wnioskiem o skierowanie tych 
żołnierzy na nowe stanowiska służbowe, chyba że są 
one przeznaczone dla pracowników nie będących żoł
nierzami zawodowymi, albo postępuje w sposób okre
ślony w § 10 ust. 2. Przepisy § 5 ust. 2, § 6,7 i 8 ust. 1 
oraz § 10 ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio. 

2. W razie konieczności zamiany stanowiska służ
bowego przeznaczonego dla żołnierza zawodowego na 
stanowisko przeznaczone dla pracownika albo likwida
cji stanowiska służbowego, Minister Obrony Narodo
wej, na wniosek kierownika instytucji cywilnej, skreśla 
to stanowisko z wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 3. 
Przepisy § 8 ust. 2-4 oraz § 10 ust. 2-4 i 6 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 10. 1. Minister Obrony Narodowej może odwołać 
żbtnierza zawodowego z pełnienia służby wojskowej 
na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, nawet 
bez zgody żołnierza, zawiadamiając o tym kierownika 
instytucji cywilnej i żołnierza co najmniej z trzymie
sięcznym wyprzedzeniem . 

2. Kierownik instytucji cywilnej może skierować 
żołnierza zawodowego, pełniącego służbę wojskową 
na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, do Mi
nistra Obrony Narodowej, nawet bez zgody żołnierza, 
zawiadamiając o tym Ministra Obrony Narodowej i żoł
nierza co najmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 

3. Minister Obrony Narodowej odwołuje żołnierza 
zawodowego z pełnien i a służby wojskowej na stano
wisku służbowym w instytucji cywilnej, na jego wnio
sek, nawet bez zgody kierownika instytucji cywilnej. 
Odwołanie następuje z upływem trzech miesięcy od 
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym 
żołnierz złożył wniosek, a jeżeli wniosek wiąże się z wy
powiedzeniem stosunku służbowego przez żołnierza, 
odwołanie następuje z dniem upływu okresu wypo
wiedzenia. 

4. Trzymiesięczne terminy, o których mowa 
w ust. 1-3, mogą być skracane za pisemną wspólną 
zgodą Ministra Obrony Narodowej, kierownika instytu
cji cywilnej i zainteresowanego żołnierza zawodowego. 

5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie ko
nieczności przeniesienia żołnierza zawodowego w stan 
nieczynny albo zwolnienia go z zawodowej służby woj
skowej w wypadkach określonych w przepisach o służ
bie wojskowej żołnierzy zawodowych, z tym że jeżeli 
z tych przepisów wynika obowiązek dokonania tych 
czynności bezzwłocznie, odwołanie żołnierza ze służby 
wojskowej w instytucji cywilnej następuje bez wcze
śniejszego zawiadomienia kierownika tej instytucji. 

6. Kierownik instytucji cywilnej zwalnia żołnierza 
zawodowego z zajmowanego stanowiska służbowego 
z upływem terminów, o których mowa w ust. 1-5, 
i kieruje go do Ministra Obrony Narodowej . 

§ 11. 1. Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę 
wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach 
cywilnych przysługują uprawnienia i świadczenia, 
w tym uposażenie i inne należności pieniężne, określo
ne w przepisach dla żołnierzy pełniących służbę woj
skową w jednostkach organizacyjnych resortu obrony 
narodowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Do żołnierzy zawodowych pełniących służbę 
w instytucjach cywilnych stosuje się odpowiednio 
obowiązujące, na zajmowanych przez nich stanowi
skach służbowych, przepisy prawa pracy lub pragma
tyki służbowej, dotyczące obowiązków zakładu pracy 
i pracownika, regulaminÓw pracy, wyróżnień i kar nie 
związanych z przebiegiem służby wojskowej, odpowie
dzialności materialnej pracowników, rozkładu czasu 
pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również 
tworzenia funduszu nagród, a także przyznawania na
gród, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W wypadku gdy wypłacona żołnierzowi zawodo
wemu przez instytucję cywilną nagroda z zakładowego 
funduszu nagród jest niższa od nagrody rocznej obli
czanej w myśl przepisów, o których mowa w ust. 1, żoł
nierzowi przysługuje od organów wojskowych wyrów
nanie do wysokości określonej przez te przepisy. 

§ 12. l. Z tytułu pełnienia służby wojskowej w in
stytucjach cywilnych żołnierze zawodowi podlegają 
odpowiednio: 

1) Ministrowi Obrony Narodowej - wyznaczeni na 
stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, za
szeregowane do etatowych stopni wojskowych ge
nerałów, 

2) dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Woj
skowego Ministerstwa Obrony Narodowej - wy
znaczeni na pozostałe stanowiska służbowe w in
stytucjach cywilnych . 

2. Jeżeli w instytucji cywilnej lub podległych (nad
zorowanych) jej jednostkach organizacyjnych pełni 
służbę wojskową co najmn iej dwóch żołnierzy zawo
dowych, ten z nich, który zajmuje wyższe stanowisko 
służbowe, jest przełożonym i przysługują mu upraw
nienia dowódcy jednostki wojskowej, odpowiadające 
etatowemu stopniowi wojskowemu, do którego zasze
regowano zajmowane przez niego stanowisko służbo
we. W sprawach spornych decyzje w tym zakresie po
dejmuje organ wojskowy, o którym mowa w ust. 1. 



Dziennik Ustaw Nr 130 - 3998- Poz. 846 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień prze
łożonych służbowych, którym żołnierz zawodowy pod
lega w instytucji cywilnej z tytułu zajmowania w niej 
stanowiska służbowego . 

§ 13. 1. Żołnierze zawodowi pełniący służbę woj
skową na stanowiskach służbowych w instytucjach cy
wilnych mogą, za zgodą kierowników tych instytucji, 
odbywać szkolenie w trybie stacjonarnym oraz prakty
ki w jednostkach organizacyjnych resortu obrony naro
dowej, przez okres do sześciu miesięcy, na zasadach 
i w trybie określonym w przepisach odnoszących się 
do żołnierzy zawodowych pełniących służbę w tych 
jednostkach. 

2. Żołnierze zawodowi, o których mowa w ust. 1, 
w czasie odbywania szkolenia lub praktyki otrzymują 
od instytucji cywilnych uposażenie określone w § 16. 

3. Koszty związane z odbywaniem przez żołnierzy 
zawodowych szkolenia lub praktyki ponoszą organy 
wojskowe, na zasadach obowiązujących w resorcie 
obrony narodowej. 

§ 14. Organ wojskowy, o którym mowa w § 12 
ust. 1, na zasadach określonych w odrębnych przepi
sach dla żołnierzy zawodowych, w stosunku do żołnie
rzy zawodowych pełniących służbę wojskową w insty
tucjach cywilnych: 

1) sprawuje, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2, władzę dys
cyplinarną oraz kontrolę przestrzegania dyscypliny 
wojskowej, 

2) podejmuje decyzje w sprawach związanych z peł
nieniem zawodowej służby wojskowej, 

3) sporządza opinie okresowe o żołnierzach, którzy 
posiadają uprawnienia dowódcy jednostki wojsko
wej, z uwzględnieniem oceny realizacji przez nich 
zadań służbowych, dokonanej przez kierownika in
stytucji cywilnej, 

4) sprawuje nadzór nad przebiegiem szkolenia woj
skowego, 

5) przydziela żołnierzy na zaopatrzenie do jednostek 
organizacyjnych resortu obrony narodowej. 

§ 15. Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę 
wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach 
cywilnych urlopów udzielają ich przełożeni służbowi, 
którym podlegają w instytucji cywilnej z tytułu zajmo
wania w niej stanowiska służbowego, na zasadach 
i w wymiarze określonych w przepisach o służbie woj
skowej żołnierzy zawodowych. 

§ 16. 1. Uposażenie i inne należności pienlęzne 
przysługujące żołnierzom zawodowym pełniącym 
służbę wojskową na stanowiskach służbowych w in
stytucjach cywilnych wypłaca z własnych środków: 

1) instytucja cywilna: 

a) uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami, 

b) nagrody z zakładowego funduszu nagród, 

c) nagrody uznaniowe, 

d) ekwiwalent pieniężny za nie wykorzystane urlo
py wypoczynkowe, w związku ze zwolnieniem 
żołnierza zawodowego ze służby wojskowej, do 
których nabył prawo w okresie pełnienia służby 
w tej instytucji, chyba że na podstawie odręb
nych przepisów uzyskał zgodę organów wojsko
wych, o których mowa w § 12 ust. 1, na przesu
nięcie urlopu wypoczynkowego lub jego części 
poza rok, w którym urlop ten przysługiwał; 
w tym wypadku ekwiwalent wypłaca organ woj
skowy, o którym mowa w pkt 2, 

2) dowódca (szef, komendant) jednostki organizacyj
nej, o której mowa w § 14 pkt 5: 

a) zasiłek na zagospodarowanie, 

b) należności za przeniesienia służbowe, 

c) nagrody jubileuszowe, 

d) należności w związku ze zwolnieniem z czynnej 
służby wojskowej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. d), 

e) należności pośmiertne, 

f) wyrównanie, o którym mowa w § 11 ust. 3. 

2. Żołnierze zawodowi, pełniący służbę wojskową 
na stanowiskach służbowych w instytucjach cywil
nych, otrzymują świadczenia w naturze i ich ekwiwa
lenty oraz nie wymienione w ust. 1 należności i świad
czenia wynikające z tytułu pełnienia zawodowej służby 
wojskowej od organów wojskowych określonych 
w przepisach dla żołnierzy zawodowych pełniących 
służbę w jednostkach organizacyjnych resortu obrony 
narodowej. 

3. Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Woj
skowego Ministerstwa Obrony Narodowej zawiada
mia instytucje cywilne, w których żołnierze zawodowi 
pełnią służbę wojskową na stanowiskach służbowych, 
o wysokości przysługujących im uposażeń oraz ekwi
walentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d). 

4. Żołnierze pełniący służbę wojskową na stanowi
skach służbowych w instytucjach cywilnych otrzymują 
uposażenie w terminach płatności przewidzianych dla 
żołnierzy zawodowych pełniących czynną służbę woj
skową w jednostkach organizacyjnych resortu obrony 
narodowej. 

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1, wynikające 
z przeprowadzonych w ciągu roku budżetowego pod
wyżek uposażeń lub zmian organizacyjnych, zwiększa 
się, w ramach przeniesień środków finansowych mię
dzy częściami i działami budżetu, na zasadach określo
nych w odrębnych przepisach. 

§ 17. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę 
wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach 
cywilnych nie wlicza się do stanów liczbowych Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, określonych 
w odrębnych przepisach. 

§ 18. 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji, na zasadach określonych w rozporządzeniu, 
wyznacza żołnierzy zawodowych pełniących służbę 
wojskową w podporządkowanych mu jednostkach 
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wojskowych oraz pozostających w jego dyspozycji i re
zerwie kadrowej na stanowiska służbowe w jednost
kach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych 
i administracji nie będących jednostkami wojskowymi 
lub kieruje ich do nadzorowanych przez niego orga
nów administracji rządowej , a także do terenowych 
struktur obrony cywilnej - w celu wyznaczen ia na sta
nowiska służbowe określone w wykazie stanowisk. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w stosunku do żołnierzy zawodowych, o których mowa 
w ust. 1, posiada uprawnienia Ministra Obrony Naro
dowej określone w rozporządzeniu . 

3. Przepisy rozporządzenia dotyczące uprawnlen 
i obowiązków organów resortu obrony narodowej sto
suje się odpowiednio do organów resortu spraw we
wnętrznych i administracji. 

§ 19. Żołnierze zawodowi, którzy w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia pełnią służbę wojskową na sta
nowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, po
zostają nadal na zajmowanych stanowiskach służbo
wych; żołnierze ci pełnią dalszą służbę na tych stano
w iskach na zasadach określonych w rozporządzeniu. 

§ 20. W sprawach dotyczących przebiegu służby 
wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na 
stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, nie 
uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje 
się odpowiednio przepisy o służbie wojskowej żołnie
rzy zawodowych . 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 października 1997 r. 

w sprawie zmiany granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz nadania statusu miasta niektórym 
miejscowościom w województwach: bielskim, olsztyńskim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, 

tarnowskim i włocławskim. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 4a ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, 
poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, 
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 
123, poz. 775) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W województwie bielskim zmienia się granice 
miasta Andrychów położonego na terenie gminy An
drychów przez przyłączenie obszaru części wsi Wieprz 
o powierzchni 5,92 ha z gminy Wieprz. 

§ 2. W województwie olsztyńskim nadaje się status 
miasta miejscowościom: 

1) Miłakowo; w skład miasta Miłakowo wchodzi ob
szar obrębu ewidencyjnego Miłakowo o po
wierzchni 867,64 ha; granicami miasta Miłakowo 
są granice tego obrębu ewidencyjnego, szczegóło
wo określone i opisane w ewidencji gruntów, 

2) Miłomłyn; w skład miasta Miłomłyn wchodzi ob
szar obrębu ewidencyjnego Miłomłyn o po
wierzchni 1239,58 ha; granicami miasta Miłomłyn 
są granice tego obrębu ewidencyjnego, szczegóło
wo określone i opisane w ewidencji gruntów. 

§ 3. W województwie piotrkowskim zmienia się 
granice gminy Dłutów przez przyłączenie obszarów 
wsi Świerczyna oraz osady Kociołki-Las z gminy Druż
bice. 

§ 4. W województwie rzeszowskim zmienia się na
zwę gminy Chmielnik Rzeszowski z siedzibą władz 
w Chmielniku Rzeszowskim na Chmielnik z siedzibą 
władz w Chmiel niku. 

§ 5. W województwie tarnobrzeskim zmienia się na
zwę gminy Rudnik z siedzibą władz w Rudniku na Rud
nik nad Sanem z siedzibą władz w Rudniku nad Sanem. 

§ 6. W województwie tarnowskim nadaje się status 
miasta miejscowości Ciężkowice; w skład miasta Cięż
kowice wchodzi obszar obrębu ewidencyjnego Ciężko
wice o powierzchni 999,00 ha; granicami miasta Cięż
kowice są granice tego obrębu ewidencyjnego, szcze
gółowo określone i opisane w ewidencji gruntów. 

§ 7. W województwie włocławskim nadaje się sta
tus m iasta miejscowośc i Piotrków Kujawski; w skład 
miasta Piotrków Kujawski wchodzą obszary: obrębów 
ewidencyjnych Piotrków Kujawski i Piotrków Podu
chowny oraz części obszarów obrębów ewidencyj
nych : Szewce, Wójcin i Zborowiec, o łącznej po
wierzchni 967,88 ha; granicami miasta Piotrków Ku
jawski są zewnętrzne granice obrębów ewidencyjnych 
i ich części, szczegółowo określone i opisane w ewi
dencji gruntów. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 




