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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 kwietnia 2000 r.

w sprawie pomocy udzielanej ˝o∏nierzom zawodowym pobierajàcym nauk´ poza Si∏ami Zbrojnymi oraz wa-
runków jej otrzymywania.

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 1970 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy 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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu pobierajàcemu
nauk´ poza Si∏ami Zbrojnymi przys∏uguje pomoc
w formie:

1) zwrotu kosztów nauki pobieranych przez organ or-
ganizujàcy nauk´ (szkolenie),

2) zwrotu nale˝noÊci z tytu∏u kosztów podró˝y s∏u˝bo-
wej na obszarze kraju w wysokoÊci i na zasadach
okreÊlonych w przepisach o nale˝noÊciach przys∏u-
gujàcych z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych na obszarze
kraju,

3) urlopu szkoleniowego na zasadach okreÊlonych
w przepisach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawo-
dowych.

2. Dowódca jednostki wojskowej mo˝e zmniejszyç
˝o∏nierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1,

iloÊç s∏u˝b dy˝urnych, wyjazdów s∏u˝bowych lub ogra-
niczyç zlecanie dodatkowych zadaƒ.

§ 2. Koszty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2,
pokrywane sà ze Êrodków w∏asnych jednostki wojsko-
wej, w której ˝o∏nierz zawodowy pe∏ni s∏u˝b´.

§ 3. 1. Je˝eli nauka trwa przez okres d∏u˝szy ni˝
szeÊç miesi´cy, a pokrywanie jej kosztów nast´puje
okresowo, ̋ o∏nierz zawodowy jest zobowiàzany przed-
stawiç dowódcy jednostki wojskowej zaÊwiadczenie
potwierdzajàce zaliczenie kolejnych okresów nauki.

2. Dowódca jednostki wojskowej, wydajàc zezwole-
nie na pobieranie nauki, okreÊla wysokoÊç kosztów od-
bywania nauki na podstawie zaÊwiadczenia organu or-
ganizujàcego nauk´ (szkolenie) oraz sposób i termin
ich przekazania ˝o∏nierzowi zawodowemu lub organo-
wi organizujàcemu nauk´ (szkolenie).

§ 4. ˚o∏nierzowi zawodowemu nie przyznaje si´
zwrotu kosztów nauki za okres powtarzania seme-
stru lub roku nauki ze wzgl´du na brak post´pów w na-
uce.

3) imi´ i nazwisko auditora oraz jego adres,

4) dat´ i miejsce urodzenia auditora,

5) stwierdzenie spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych
w Polskich Normach,

6) oznaczenie zakresu certyfikatu,

7) okres wa˝noÊci certyfikatu,

8) dat´ i miejsce wydania,

9) podpis Dyrektora Centrum.

§ 5. 1. Certyfikat mo˝e byç cofni´ty przez Centrum
w przypadku:

1) stwierdzenia niespe∏niania przez auditora wyma-
gaƒ potwierdzonych certyfikatem,

2) niemo˝noÊci dokonania przez Centrum oceny audi-
tora z powodu braku dokumentów potwierdzajà-
cych jego uczestnictwo w auditach,

3) gdy o jego cofni´cie wystàpi auditor.

2. Cofajàc certyfikat, Centrum okreÊli termin i wa-
runki, po których spe∏nieniu certyfikat zostanie przy-
wrócony.

§ 6. Certyfikat mo˝e byç uniewa˝niony w przypad-
ku:

1) niespe∏nienia przez auditora wymagaƒ, o których
mowa w § 5 ust. 2,

2) rezygnacji przez auditora z certyfikatu,

3) prawomocnego orzeczenia sàdu o pope∏nieniu
przest´pstwa w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji audi-
tora.

§ 7. Centrum niezw∏ocznie powiadamia pisemnie
auditora o cofni´ciu lub uniewa˝nieniu certyfikatu.

§ 8. W sprawach wszcz´tych, a nie zakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, stosuje
si´ przepisy dotychczas obowiàzujàce.

§ 9. Certyfikaty wydane przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia zachowujà moc przez okres w nich
oznaczony.

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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§ 5. Zwrot kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 1, nast´puje po zaliczeniu przez ˝o∏nierza zawodo-
wego semestru lub roku nauki.

§ 6. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ tak˝e do
˝o∏nierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska
s∏u˝bowe w jednostkach organizacyjnych poza resor-
tem obrony narodowej.

§ 7. Traci moc zarzàdzenie nr 56/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie
udzielania pomocy ̋ o∏nierzom zawodowym pobierajà-
cym nauk´ poza Si∏ami Zbrojnymi (Dz. Rozk. MON
poz. 63).

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

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 21 kwietnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ pracowników zatrudnionych w niektó-
rych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w ochronie zdrowia.

Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagra-
dzania za prac´ pracowników zatrudnionych w niektó-
rych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych
w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486, z 1997 r.
Nr 39, poz. 245, z 1998 r. Nr 45, poz. 282 i z 1999 r. Nr 62,
poz. 694) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zak∏adach Techniki Medycznej S∏u˝by Zdro-
wia we Wroc∏awiu,”

b) skreÊla si´ pkt 5;

2) w § 13 wyrazy „pkt 3—5” zast´puje si´ wyrazami
„pkt 3 i 4”;

3) w § 14:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem

ust. 2,”
b) skreÊla si´ ust. 2;

4) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia;

5) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia:
a) tytu∏ tabeli II otrzymuje brzmienie: „Zak∏adach

Techniki Medycznej S∏u˝by Zdrowia we Wroc∏a-
wiu”,

b) skreÊla si´ tabele III i V.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia i ma zastosowanie do wynagrodzeƒ nale˝nych
od dnia 1 stycznia 2000 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 21
kwietnia 2000 r. (poz. 428)

TABELE MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

dla pracowników zatrudnionych w:

I .  Jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 rozporzàdzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w z∏

1 2

I 640 — 830
II 645 — 860
III 650 — 900
IV 660 — 960


