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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 stycznia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s∏u˝by wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.

Na podstawie art. 8 ust. 4, art. 18 i 20 ust. 4, art. 24
i 25 ust. 5, art. 29 ust. 5, art. 34 ust. 2, art. 39 i 49 ust. 5,
art. 50 ust. 2, art. 56 i 74 ust. 2, art. 80 ust. 2 i art. 87 oraz
w zwiàzku z art. 108 ust. 1 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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie s∏u˝by wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 7, poz. 38,
z 1998 r. Nr 153, poz. 1004 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 182
i Nr 82, poz. 925) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 42:

a) w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku szczególnie uzasadnionym
potrzebami Si∏ Zbrojnych Minister Obrony
Narodowej mo˝e, po up∏ywie terminu okre-

Êlonego w decyzji o wyznaczeniu na stano-
wisko s∏u˝bowe obsadzane w drodze kon-
kursu, ponownie wyznaczyç ˝o∏nierza za-
wodowego na to samo stanowisko bez
przeprowadzania konkursu.”;

2) w § 48 skreÊla si´ wyrazy „s´dziego w Izbie Wojsko-
wej Sàdu Najwy˝szego i w sàdzie wojskowym,”;

3) w § 64 w ust. 1 po wyrazach „dowódcy okr´gów
wojskowych” dodaje si´ wyrazy „oraz Szef Woj-
skowych S∏u˝b Informacyjnych”;

4) w § 163 w ust. 2 w pkt 2 i 3 skreÊla si´ wyrazy „i Do-
wódcy Jednostki Wojskowej Nr 2305”;

5) w § 164 w ust. 1 wyrazy „Jednostkami Wojskowy-
mi Nr 1004 i Nr 2305” zast´puje si´ wyrazami „Jed-
nostkà Wojskowà Nr 1004 — Biuro Ochrony Rzà-
du”;

6) po § 171 dodaje si´ § 171a w brzmieniu:

„§ 171a. ˚o∏nierzom zawodowym Jednostki Woj-
skowej Nr 2305, którym na podstawie do-
tychczasowych przepisów do okresu

czynnej s∏u˝by wojskowej, od której zale-
˝y wymiar dodatkowego urlopu wypo-
czynkowego, o którym mowa w § 107
ust. 1, zaliczono okresy pozostawania
w stosunku s∏u˝bowym w Policji, Urz´-
dzie Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, zachowuje
si´, do wymiaru dodatkowego urlopu wy-

poczynkowego, zaliczone okresy pozosta-
wania w tym stosunku s∏u˝bowym.”

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

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski
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