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Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113,
poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301 i Nr 166, poz. 1363) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. ˚o∏nierzy powo∏anych do odbycia zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej:

1) od dnia 29 stycznia do dnia 31 stycznia 2002 r. —
zwalnia si´ i przenosi do rezerwy w dniach 
21—22 stycznia 2003 r.;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 paêdziernika 2002 r.

w sprawie zwalniania i powo∏ywania do czynnej s∏u˝by wojskowej w 2003 r.

których adresatem by∏ Instytut Gospodarki Mieszka-
niowej oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komu-
nalnej Oddzia∏ w Krakowie.

§ 7. 1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Instytutu Gospo-
darki Przestrzennej i Mieszkalnictwa jest prowadzenie
badaƒ naukowych i prac rozwojowych, w szczególno-
Êci w zakresie:

1) tworzenia warunków efektywnego funkcjonowania
gospodarki mieszkaniowej i rozwoju budownictwa
mieszkaniowego, w tym infrastruktury technicznej
miast i wsi;

2) gospodarki przestrzennej i planowania regionalne-
go;

3) gospodarki nieruchomoÊciami i regulacji rynku
nieruchomoÊci.

2. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Instytutu Rozwoju
Miast jest prowadzenie badaƒ naukowych i prac roz-
wojowych, w szczególnoÊci w zakresie:

1) zrównowa˝onego rozwoju aglomeracji miejskich;

2) planowania i zagospodarowania przestrzennego;

3) gospodarki komunalnej;

4) gospodarki nieruchomoÊciami i regulacji rynku nie-
ruchomoÊci.

§ 8. Zakres dzia∏ania Instytutów, o których mowa
w § 2, obejmuje w szczególnoÊci:

1) upowszechnianie wyników badaƒ naukowych,
o których mowa w § 7;

2) organizowanie konferencji i sympozjów nauko-
wych;

3) wspó∏dzia∏anie z krajowymi i zagranicznymi insty-
tucjami naukowymi;

4) prowadzenie dokumentacji naukowej badaƒ pro-
wadzonych przez Instytuty;

5) Êwiadczenie us∏ug konsultacyjnych.

§ 9. Szczegó∏owy zakres i przedmiot dzia∏ania Insty-
tutów, o których mowa w § 2, okreÊla statut.

§ 10. Organem sprawujàcym nadzór nad Instytuta-
mi, o których mowa w § 2, jest minister w∏aÊciwy do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 li-
stopada 2002 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol

—————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka-
niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
z 2002 r. Nr 32, poz. 302); w∏aÊciwoÊç Ministra Infrastruktu-
ry do wydania rozporzàdzenia wynika z § 1 pkt 3
lit. b i c rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2001 r. w sprawie przej´cia przez ministrów funkcji organu
sprawujàcego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojo-
wymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urz´-
dów centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki or-
ganizacyjne (Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 787), w zwiàzku
z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
20 paêdziernika 2001 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa
Infrastruktury (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1326).



2) w dniu 6 lutego 2002 r. — zwalnia si´ i przenosi do
rezerwy w dniu 28 stycznia 2003 r.;

3) od dnia 5 marca do dnia 6 marca 2002 r. — zwalnia
si´ i przenosi do rezerwy w dniach 25—26 lutego
2003 r.;

4) od dnia 3 kwietnia do dnia 4 kwietnia 2002 r. —
zwalnia si´ i przenosi do rezerwy w dniach 
25—26 marca 2003 r.;

5) w dniu 11 kwietnia 2002 r. — zwalnia si´ i przenosi
do rezerwy w dniu 1 kwietnia 2003 r.;

6) w dniu 7 maja 2002 r. — zwalnia si´ i przenosi do
rezerwy w dniu 29 kwietnia 2003 r.;

7) od dnia 4 czerwca do dnia 6 czerwca 2002 r. — zwal-
nia si´ i przenosi do rezerwy w dniach 27—28 ma-
ja 2003 r.;

8) w dniu 25 czerwca 2002 r. — zwalnia si´ i przenosi
do rezerwy w dniu 17 czerwca 2003 r.;

9) od dnia 3 lipca do dnia 4 lipca 2002 r. — zwalnia si´
i przenosi do rezerwy w dniach 24—25 czerwca
2003 r.;

10) od dnia 3 wrzeÊnia do dnia 4 wrzeÊnia 2002 r. —
zwalnia si´ i przenosi do rezerwy w dniach 
26—27 sierpnia 2003 r.;

11) od dnia 1 paêdziernika do dnia 3 paêdziernika
2002 r.  —  zwalnia  si´  i przenosi  do  rezerwy
w dniach 23—25 wrzeÊnia 2003 r.;

12) w dniu 6 listopada 2002 r. — zwalnia si´ i przenosi
do rezerwy w dniu 28 paêdziernika 2003 r.;

13) w dniu 13 listopada 2002 r. — zwalnia si´ i przeno-
si do rezerwy w dniu 30 paêdziernika 2003 r.;

14) od dnia 3 grudnia do dnia 4 grudnia 2002 r. — zwal-
nia si´ i przenosi do rezerwy w dniach 25—26 listo-
pada 2003 r.;

15) w dniu 12 grudnia 2002 r. — zwalnia si´ i przenosi
do rezerwy w dniu 4 grudnia 2003 r.;

16) od dnia 2 stycznia do dnia 3 stycznia 2003 r. — zwal-
nia si´ i przenosi do rezerwy w dniach 22—23 grud-
nia 2003 r.

2. ˚o∏nierzy powo∏anych do odbycia zasadniczej
s∏u˝by wojskowej w terminach innych ni˝ okreÊlone
w ust. 1, a tak˝e powo∏anych do odbycia pozosta∏ego
okresu zasadniczej s∏u˝by wojskowej, jak równie˝
zwolnionych lub wydalonych ze s∏u˝by kandydackiej
i skierowanych do odbycia pozosta∏ego okresu zasad-
niczej s∏u˝by wojskowej zwalnia si´ i przenosi do rezer-
wy na 3 dni przed dniem, w którym up∏ywa ∏àcznie
12 miesi´cy s∏u˝by wojskowej.

§ 2. ˚o∏nierzy — absolwentów szkó∏ wy˝szych, po-
wo∏anych do odbycia d∏ugotrwa∏ego przeszkolenia
wojskowego:

1) w dniu 2 paêdziernika 2002 r. — zwalnia si´ z tego
przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 27 mar-
ca 2003 r.;

2) w dniu 7 stycznia 2003 r. — zwalnia si´ z tego prze-
szkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 27 czerwca
2003 r.;

3) w dniu 8 kwietnia 2003 r. — zwalnia si´ z tego prze-
szkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 26 wrzeÊnia
2003 r.;

4) w dniu 8 lipca 2003 r. — zwalnia si´ z tego przeszko-
lenia i przenosi do rezerwy w dniu 22 grudnia
2003 r.

§ 3. W wojskowych dokumentach ewidencyjnych
zwolnionych ˝o∏nierzy wpisuje si´, jako podstaw´
zwolnienia i przeniesienia do rezerwy, odpowiedni
przepis niniejszego rozporzàdzenia oraz numer i dat´
rozkazu dowódcy jednostki wojskowej.

§ 4. Do zasadniczej s∏u˝by wojskowej w 2003 r. po-
wo∏uje si´ poborowych:

1) w dniach 2—3 stycznia do:

a) wojskowych oÊrodków szkolenia o trzymiesi´cz-
nym okresie szkolenia, podleg∏ych Dowódcom
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Ma-
rynarki Wojennej,

b) wojskowego oÊrodka szkolenia o trzymiesi´cz-
nym okresie szkolenia — przy Centrum Szkole-
nia Wojsk Làdowych w Poznaniu — na potrzeby
˚andarmerii Wojskowej,

c) jednostek wojskowych podleg∏ych Dowódcom
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Mary-
narki Wojennej oraz Garnizonu Warszawa,

d) Centrum Szkolenia ̧ àcznoÊci i Informatyki w Ze-
grzu — na potrzeby Wojsk Lotniczych i Obrony
Powietrznej;

2) w dniach 28—30 stycznia do:

a) wojskowych oÊrodków szkolenia o czteromie-
si´cznym i trzymiesi´cznym okresie szkolenia,
podleg∏ych Dowódcy Wojsk Làdowych,

b) jednostek wojskowych wchodzàcych w sk∏ad
Wojsk Làdowych,

c) Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

d) Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotni-
czej w Koszalinie — na potrzeby Wojsk Làdo-
wych;

3) w dniu 5 marca do jednostek wojskowych podle-
g∏ych Dowódcy Garnizonu Warszawa;

4) w dniach 2—3 kwietnia do:

a) wojskowych oÊrodków szkolenia o trzymiesi´cz-
nym okresie szkolenia, podleg∏ych Dowódcom
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Ma-
rynarki Wojennej,
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b) wojskowego oÊrodka szkolenia o trzymiesi´cz-
nym okresie szkolenia — przy Centrum Szkole-
nia Wojsk Làdowych w Poznaniu — na potrzeby
˚andarmerii Wojskowej,

c) jednostek wojskowych podleg∏ych Dowódcom
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Mary-
narki Wojennej oraz Garnizonu Warszawa,

d) Centrum Szkolenia ̧ àcznoÊci i Informatyki w Ze-
grzu — na potrzeby Wojsk Lotniczych i Obrony
Powietrznej;

5) w dniu 7 maja do jednostek wojskowych podle-
g∏ych Dowódcy Garnizonu Warszawa;

6) w dniach 3—5 czerwca do:

a) wojskowych oÊrodków szkolenia o czteromie-
si´cznym i trzymiesi´cznym okresie szkolenia,
podleg∏ych Dowódcy Wojsk Làdowych,

b) jednostek wojskowych wchodzàcych w sk∏ad
Wojsk Làdowych,

c) Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

d) Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotni-
czej w Koszalinie — na potrzeby Wojsk Làdo-
wych;

7) w dniach 2—3 lipca do:

a) wojskowych oÊrodków szkolenia o trzymiesi´cz-
nym okresie szkolenia, podleg∏ych Dowódcom
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Ma-
rynarki Wojennej,

b) wojskowego oÊrodka szkolenia o trzymiesi´cz-
nym okresie szkolenia — przy Centrum Szkole-
nia Wojsk Làdowych w Poznaniu — na potrzeby
˚andarmerii Wojskowej,

c) jednostek wojskowych podleg∏ych Dowódcom
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Mary-
narki Wojennej oraz Garnizonu Warszawa,

d) Centrum Szkolenia ̧ àcznoÊci i Informatyki w Ze-
grzu — na potrzeby Wojsk Lotniczych i Obrony
Powietrznej;

8) w dniu 3 wrzeÊnia do jednostek wojskowych pod-
leg∏ych Dowódcy Garnizonu Warszawa;

9) w dniach 30 wrzeÊnia — 2 paêdziernika do:

a) wojskowych oÊrodków szkolenia o czteromie-
si´cznym i trzymiesi´cznym okresie szkolenia,

b) jednostek wojskowych wchodzàcych w sk∏ad Si∏
Zbrojnych,

c) Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego;

10) w dniu 5 listopada do jednostek wojskowych pod-
leg∏ych Dowódcy Garnizonu Warszawa;

11) w dniach: 4—5 marca, 3—4 czerwca, 2—3 wrzeÊnia,
2—3 grudnia — do wojskowych oÊrodków szkole-
nia kierowców — kandydatów na kierowców woj-
skowych.

§ 5. Poborowych — absolwentów szkó∏ wy˝szych
przeznaczonych do odbycia d∏ugotrwa∏ego przeszkole-
nia wojskowego w szko∏ach podchorà˝ych rezerwy po-
wo∏uje si´ w dniach: 7 stycznia, 8 kwietnia, 8 lipca
i 7 paêdziernika 2003 r.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 
ORAZ MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 paêdziernika 2002 r.

w sprawie uprawnieƒ do kierowania przez ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by wojskowej pojazdami specjalnymi 
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r.
Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r.
Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298,
Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444
i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. ˚o∏nierz zasadniczej s∏u˝by wojskowej mo˝e
kierowaç pojazdem specjalnym Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej na podwoziu ko∏owym, gàsienico-
wym, zespo∏em pojazdów specjalnych sk∏adajàcym si´
z pojazdu gàsienicowego lub ko∏owego i przyczepy
specjalnej, je˝eli posiada prawo jazdy lub pozwolenie
do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii, z za-
strze˝eniem § 2, oraz ukoƒczy∏ z wynikiem pozytyw-
nym kurs z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem
specjalnym w wojskowym oÊrodku szkolenia kierow-
ców.


