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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 5 października 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. 

Na podstawie art. 8 ust. 4, art. 18, art. 20 ust. 4, 
art. 24, art. 25 ust. 5, art. 29 ust. 5, art. 34 ust. 2, art. 39, 
art. 49 ust. 5, art. 50 ust. 2, art. 56, art. 74 ust. 2, art. 80 
ust. 2 i art. 87 oraz w związku z art. 108 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 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, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. 
Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 7, poz. 38, 
z 1998 r. Nr 153, poz. 1004 i z 1999 r. Nr 20, poz. 182) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt 1 wyrazy "Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 
i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 10, poz. 36 oraz 
z 1996 r. Nr 7, poz. 44" zastępuje się wyrazami 
"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, 
Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, 
poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7"; 

2) w § 14 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "dowódcy okręgu 
wojskowego" zastępuje się wyrazami "dowódcy 
rodzaju Sił Zbrojnych lub dowódcy okręgu wojsko
wego"; 

3) w § 60: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Dowódca jednostki wojskowej kieruje żoł
nierza do jednostki, w której został wyzna
czony na nowe stanowisko służbowe, nie 
później niż w terminie do 30 dni od dnia, 
w którym rozkaz o przeniesieniu wpłynął do 
jednostki wojskowej, z zastrzeżeniem 
ust. 3.", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
za zgodą przełożonego, który wydał rozkaz 
o wyznaczeniu żołnierza na stanowisko służ
bowe, termin, o którym mowa w ust. 2, mo
że być przedłużony do 2 miesięcy."; 

4) w § 132: 

a) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

,,4. W przypadku wniesienia przez żołnierza za
wodowego wypowiedzenia, o którym mowa 
w ust. 1, organ zwalniający wydaje dla celów 
ewidencyjnych rozkaz personalny o zwolnie
niu żołnierza, w którym określa datę zwolnie
nia żołnierza z zawodowej służby wojskowej 
wynikającą z wypowiedzenia.", 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Rozkaz, o którym mowa w ust. 4, w przypad
ku zwolnienia żołnierza z zawodowej służby 
wojskowej w okresie pełnienia przez niego 
służby obowiązkowej dodatkowo określa: 

1) zastrzeżenie, że wypowiedzenie będzie 
skuteczne, jeżeli żołnierz przekaże do dys
pozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 
przydzieloną mu osobną kwaterę stałą, 

2) informację o konieczności zwrotu równo
wartości kosztów zakwaterowania, wyży
wienia i umundurowania otrzymanych 
w czasie studiów lub nauki, o ile żołnierz 
nie został zwolniony z obowiązku zwrotu 
tych kosztów w trybie § 136."; 

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

,,6. W przypadku niespełnienia warunku przeka
zania kwatery, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, 
dowódca jednostki wojskowej zawiadamia 
o tym fakcie organ zwalniający, który wyda
je - dla celów ewidencyjnych - rozkaz per
sonalny stwierdzający wygaśnięcie rozkazu 
o zwolnieniu tego żołnierza."; 

5) w § 135: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Dowódca jednostki wojskowej, o którym 
mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnio
nych względami ,społecznymi, na wniosek 
zainteresowanego żołnierza, może odroczyć 
termin zapłaty całości lub części równowar
tości kosztów lub rozłożyć płatność całości 
lub części tych kosztów na raty."; 

6) w § 136 w ust. 1 skreśla się pkt 3; 

7) § 169 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 169. 1. Jeżeli w wyniku dokonywanych w jedno
stce wojskowej zmian organizacyjno
-etatowych obniżono stopień etatowy 
stanowiska służbowego, które żołnierz 
zawodowy zajmował, zachowuje się na 
czas zajmowania tego stanowiska jego 
zaszeregowanie do dotychczasowego 
stopnia etatowego zajmowanego stano
wiska służbowego. 

2. Żołnierzowi zawodowemu zachowuje 
się zaszeregowanie do dotychczasowe
go stopnia etatowego zajmowanego sta
nowiska służbowego, na zasadach okre
ślonych w ust. 1, również w innej jedno-
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stce wojskowej, jeżeli w wyniku zmian 
organizacyjno-etatowych jednostka woj
skowa, w której żołnierz pełnił służbę, 
została rozformowana lub przeformo
wana. 

3. Żołnierzowi zawodowemu zachowuje 
się zaszeregowanie do dotychczasowe
go stopnia etatowego zajmowanego sta
nowiska służbowego w przypadkach, 
o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zacho-

wany stopień etatowy nie jest wyższy od 
stopnia etatowego przewidzianego 
w etacie jednostki wojskowej dla bezpo
średniego przełożonego." 

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

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 16 września 1999 r. 

w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódz
kiego inspektora farmaceutycznego. 

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 10 paż
dziernika 1991 r. o środkach farmaceutycznych, mate
riałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji 
Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. 
Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, 
poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. 
Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Postępowanie konkursowe przy wyłanianiu 
kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego, zwanego dalej "inspektorem", 
obejmuje: 

1) ogłoszenie konkursu, 

2) powołanie komisji konkursowej, 

3) przeprowadzenie konkursu. 

§ 2. 1. Ogłoszenia o konkursie dokonuje wojewoda. 

2. Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje 
się co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu ogól
nokrajowym oraz w prasie fachowej według wzoru sta
nowiącego załącznik do rozporządzenia. 

§ 3. Komisję konkursową powołuje wojewoda. 

§ 4. 1. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

1) wojewoda właściwy ze względu na siedzibę woje
wódzkiego inspektoratu inspekcji farmaceutycznej 
lub osoba działająca w imieniu wojewody, 

2) Główny Inspektor Farmaceutyczny lub jego przed
stawiciel, 

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdro
wia, 

4) przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, z za
strzeżeniem ust. 2, 

5) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceu
tycznego. 

2. W skład komisji konkursowej nie może wchodzić 
jako przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej czło
nek okręgowej rady aptekarskiej z województwa, na 
którego terenie przeprowadzane jest postępowanie 
konkursowe. 

3. Członkowie komisji konkursowej, z wyjątkiem 
wojewody i Głównego Inspektora Farmaceutycznego, 
powinni posiadać imienne upoważnienie wydane 
przez organy lub organizacje, które reprezentują. 

4. Przewodniczącym komisji konkursowej jest wo
jewoda lub osoba działająca w imieniu wojewody. 

§ 5. Miejsce odbywania konkursu określa wojewo
da w ogłoszeniu o konkursie. 

§ 6. W skład komisji konkursowej nie może być po
wołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym al
bo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, 
która zgłosiła swoją kandydaturę na stanowisko in
spektora, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasad
nione wątpliwości co do jej bezstronności. 

§ 7. Komisja konkursowa powinna rozpocząć pracę 
nie później niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu 
składania ofert. 
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