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Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 paêdzier-
nika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏o-

wego potencja∏u obronnego i modernizacji technicznej
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83,
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 maja 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu spó∏ek, przedsi´biorstw paƒstwowych i jednostek badawczo-
-rozwojowych, prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà na potrzeby bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 maja 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s∏u˝by wojskowej oraz uposa˝enia ˝o∏nierzy zawodowych
wyznaczonych na stanowiska s∏u˝bowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Na podstawie art. 20a ust. 4 ustawy z dnia
30 czerwca 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) i art. 22
ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa˝eniu ̋ o∏nierzy
(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,
z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141,
poz. 943 i 944 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500 i Nr 110,
poz. 1255) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
7 paêdziernika 1997 r. w sprawie s∏u˝by wojskowej oraz

uposa˝enia ˝o∏nierzy zawodowych wyznaczonych na
stanowiska s∏u˝bowe w jednostkach organizacyjnych
poza resortem obrony narodowej (Dz. U. Nr 130,
poz. 846, z 1998 r. Nr 127, poz. 841 i z 1999 r. Nr 110,
poz. 1258) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
˝o∏nierzy zawodowych wyznaczonych do
pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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c) w ust. 4:
— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) numer ewidencyjny PESEL,”
— w pkt 3 wyraz „dzieƒ” zast´puje si´ wyrazem

„dat´”;

2) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rektorzy (dyrektorzy) szkó∏ wy˝szych, poli-
cealnych, pomaturalnych i Êrednich sà obo-
wiàzani zawiadomiç nie póêniej ni˝ przed
up∏ywem 14 dni, w formie pisemnej, woj-
skowych komendantów uzupe∏nieƒ w∏aÊci-
wych ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏e-
go (zamieszkania) poborowego — studenta
(ucznia) lub jego pobytu czasowego trwajà-
cego ponad dwa miesiàce o:
1) przyj´ciu poborowego do szko∏y,
2) przewidywanym czasie studiów (nauki),

3) powtarzaniu roku lub semestru studiów
(nauki),

4) skreÊleniu z listy studentów (uczniów),
5) wydaleniu ze studiów (szko∏y),
6) ukoƒczeniu studiów (nauki).”,

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) numer ewidencyjny PESEL,”

c) skreÊla si´ ust. 3;

3) u˝yte w § 1 w ró˝nych przypadkach i liczbie wyrazy
„kierownik zak∏adu pracy” i „zak∏ad pracy” zast´-
puje si´ u˝ytym w odpowiednim przypadku i licz-
bie wyrazem „pracodawca”.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


