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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.”;

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

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,
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5) rodzaj s∏u˝by (status) posiadacza karty,
6) grup´ krwi posiadacza karty,
7) fotografi´ i podpis posiadacza karty,
8) suchy odcisk piecz´ci urz´dowej organu wystawiajàcego kart´,
9) nazw´ paƒstwa wystawiajàcego kart´,
10) seri´ i numer karty,
11) elementy zabezpieczajàce kart´.
5. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje oraz
wzory kart i tabliczek to˝samoÊci wydawanych osobom, o których mowa
w ust. 1, organy wojskowe w∏aÊciwe do
ich wydawania i ewidencjonowania,
tryb ich ewidencjonowania, dor´czania
i post´powania w razie ich zniszczenia
lub utraty, z uwzgl´dnieniem przeznaczenia oraz wykorzystania kart i tabliczek to˝samoÊci przez osoby, o których
mowa w ust. 1, a tak˝e wzór rozkazu wyjazdu.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r.
Nr 10, poz. 55, 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, z 1999 r. Nr 1, poz. 7,
z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801 oraz
z 2002 r. Nr 141, poz. 1184) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 41 dodaje si´ art. 41a w brzmieniu:
„Art. 41a. 1. Organy wojskowe wyposa˝ajà ˝o∏nierzy zawodowych w karty i tabliczki to˝samoÊci.

Poz. 1687
4. W kartach to˝samoÊci, o których mowa w ust. 1, zamieszcza si´:
1) nazwisko i imi´ (imiona) posiadacza karty,
2) dat´ urodzenia posiadacza karty,
3) stopieƒ wojskowy i oznaczenie legitymacji s∏u˝bowej (wojskowego
dokumentu osobistego) posiadacza karty,
4) numer PESEL posiadacza karty,
5) rodzaj s∏u˝by posiadacza karty,
6) grup´ krwi posiadacza karty,
7) fotografi´ i podpis posiadacza karty,
8) suchy odcisk piecz´ci urz´dowej
organu wystawiajàcego kart´,
9) nazw´ paƒstwa wystawiajàcego
kart´,
10) seri´ i numer karty,
11) elementy zabezpieczajàce kart´.
5. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje oraz
wzory kart i tabliczek to˝samoÊci wydawanych ˝o∏nierzom zawodowym,
organy wojskowe w∏aÊciwe do ich wydawania i ewidencjonowania, tryb ich
ewidencjonowania, dor´czania i post´powania w razie ich zniszczenia lub
utraty, z uwzgl´dnieniem przeznaczenia oraz wykorzystania kart i tabliczek
to˝samoÊci przez ˝o∏nierzy zawodowych, a tak˝e wzór rozkazu wyjazdu.”;

2) w art. 99 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
2. Karty to˝samoÊci, o których mowa
w ust. 1, wydawane ˝o∏nierzom zawodowym 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.

„3. Do kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 41a, 44,
46—48, 51, 65 i 67—73.”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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