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Poz. 1686 i 1687

1686
USTAWA
z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o zmianie ustawy o gie∏dach towarowych.
Art. 1. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

3) w art. 69 wyrazy „w okresie 18 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy” zast´puje si´ wyrazami
„do dnia 1 stycznia 2004 r.”.

1) w art. 67 wyrazy „w okresie 18 miesi´cy od tego
dnia” zast´puje si´ wyrazami „do dnia 1 stycznia
2004 r.”;

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia,
z mocà od dnia 28 listopada 2002 r.

2) w art. 68 wyrazy „przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 18 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy” zast´puje si´
wyrazami „do dnia 1 stycznia 2004 r.”;
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1687
USTAWA
z dnia 13 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o s∏u˝bie
wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.

Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony 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, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679) art. 54a otrzymuje brzmienie:
„Art. 54a. 1. Organy wojskowe wyposa˝ajà ˝o∏nierzy
w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz osoby
pe∏niàce s∏u˝b´ w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, cywilny
personel medyczno-sanitarny Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, osoby cywilne towarzyszàce Si∏om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, personel organizacji „Polski Czerwony Krzy˝” i innych
ochotniczych organizacji pomocy, osoby
cywilne wykonujàce czynnoÊci duszpasterskie oraz inne osoby okreÊlone prawem mi´dzynarodowym — w karty i tabliczki to˝samoÊci.
2. Karty to˝samoÊci, o których mowa
w ust. 1, wydawane ˝o∏nierzom w czyn-

nej s∏u˝bie wojskowej wyje˝d˝ajàcym
w celach s∏u˝bowych za granic´ stanowià równie˝ dowód to˝samoÊci, o którym mowa w art. III ust. 2 lit. a Umowy
mi´dzy Paƒstwami-Stronami Traktatu
Pó∏nocnoatlantyckiego dotyczàcej statusu ich si∏ zbrojnych, sporzàdzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U.
z 2000 r. Nr 21, poz. 257).
3. ˚o∏nierzom, o których mowa w ust. 2,
wydaje si´ równie˝ indywidualny lub
zbiorowy rozkaz wyjazdu.
4. W kartach to˝samoÊci, o których mowa
w ust. 1, zamieszcza si´ odpowiednio:
1) nazwisko i imi´ (imiona) posiadacza
karty,
2) dat´ urodzenia posiadacza karty,
3) stopieƒ wojskowy i oznaczenie ksià˝eczki wojskowej posiadacza karty,
4) numer PESEL posiadacza karty,

