
Dziennik Ustaw Nr 156 — 10103 — Poz. 1304

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwiet-
nia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251,
z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju Regional-
nego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w spra-
wie wprowadzenia obowiàzku stosowania niektórych
Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456

i Nr 101, poz. 1104) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Rozporzàdzenie traci moc z dniem 16 grud-

nia 2002 r.”;

2) w za∏àczniku „Wykaz Polskich Norm do obowiàzko-
wego stosowania”:
a) lp. 30 otrzymuje brzmienie:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia obowiàzku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa.
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§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie zawieszania ˝o∏nierzy w czynnoÊciach s∏u˝bowych.

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 370) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb po-
st´powania w sprawach zawieszania ˝o∏nierzy w czyn-
noÊciach s∏u˝bowych, zwanego dalej „zawieszeniem”.

§ 2. Przed podj´ciem decyzji o zawieszeniu prze∏o-
˝ony dyscyplinarny:
1) sprawdza, czy charakter przewinienia dyscyplinar-

nego lub okolicznoÊci jego pope∏nienia wskazujà
na potrzeb´ niezw∏ocznego odsuni´cia ˝o∏nierza
od wykonywania czynnoÊci na zajmowanym sta-
nowisku s∏u˝bowym;

2) wys∏uchuje ˝o∏nierza, którego ona ma dotyczyç.

§ 3. Decyzja o zawieszeniu zawiera:
1) nazw´ komórki lub jednostki organizacyjnej, w któ-

rej prze∏o˝ony dyscyplinarny pe∏ni czynnà s∏u˝b´
wojskowà;

2) dat´ i miejsce podj´cia;
3) powo∏anie podstawy prawnej;
4) stopieƒ wojskowy, imi´ i nazwisko oraz stanowisko

s∏u˝bowe ˝o∏nierza zawieszonego w czynnoÊciach
s∏u˝bowych;

5) adnotacj´ o wys∏uchaniu ̋ o∏nierza, którego dotyczy
decyzja o zawieszeniu;

6) okres zawieszenia;
7) dat´ i godzin´, od której liczy si´ okres zawieszenia;
8) zadania, jakie ˝o∏nierz zawieszony w czynnoÊciach

s∏u˝bowych ma wykonywaç w okresie zawiesze-
nia;

9) pouczenie o prawie, terminie i trybie wniesienia od-
wo∏ania;

10) stanowisko s∏u˝bowe, stopieƒ wojskowy, imi´ i na-
zwisko oraz podpis prze∏o˝onego dyscyplinarnego,
a tak˝e odcisk piecz´ci urz´dowej tego prze∏o˝one-
go albo komórki lub jednostki organizacyjnej,
w której pe∏ni czynnà s∏u˝b´ wojskowà;

11) uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 4. 1. Decyzj´ o zawieszeniu wydaje si´ w trzech
egzemplarzach, z których po jednym:

1) dor´cza si´ za pokwitowaniem ̋ o∏nierzowi, którego
decyzja dotyczy, niezw∏ocznie, nie póêniej jednak
ni˝ w terminie trzech dni od dnia podj´cia decyzji;

2) przekazuje si´ dowódcy (szefowi, komendantowi,
kierownikowi) komórki lub jednostki organizacyj-

——————————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).


