
Dziennik Ustaw Nr 62 — 4482 — Poz. 562, 563 i 564

a) szpitalu oraz w innym zak∏adzie przeznaczonym
dla osób, których stan zdrowia wymaga udziela-
nia ca∏odobowych lub ca∏odziennych Êwiadczeƒ
zdrowotnych,

b) areszcie Êledczym albo zak∏adzie karnym.

§ 28. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przenosi do
rezerwy poborowych, którzy odbyli s∏u˝b´ zast´pczà,
dokonujàc odpowiednich adnotacji w ich wojskowych
dokumentach osobistych i ewidencyjnych.

§ 29. Poborowego, który w ostatnim dniu odbywa-
nia s∏u˝by zast´pczej przebywa∏ w zak∏adzie opieki

zdrowotnej, zwalnia si´ ze s∏u˝by w ostatnim dniu
ustalonego czasu jej trwania. Pracodawca powiadamia
o tym fakcie kierownika tego zak∏adu oraz poborowe-
go.

§ 30. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie s∏u˝by zast´pczej
(Dz. U. Nr 85, poz. 429).

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu krajowych przedsi´biorców — producentów kolejowych po-
jazdów szynowych.

Na podstawie art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒ-
stwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 100,
poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
29 maja 2001 r. w sprawie wykazu krajowych przedsi´-
biorców — producentów kolejowych pojazdów szyno-

wych (Dz. U. Nr 57, poz. 594 i Nr 137, poz. 1535) w za-
∏àczniku dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9. Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw
«BUMAR FABLOK» S.A. w Chrzanowie”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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z dnia 30 kwietnia 2002 r.

w sprawie wysokoÊci op∏at za udost´pnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewiden-
cji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia.

Na podstawie art. 44h ust. 10 ustawy z dnia
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach
osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110,
poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Op∏at´ za udost´pnienie jednostkowych da-
nych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbio-
rze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych do-
wodów osobistych ustala si´ w wysokoÊci 4% kwoty
najni˝szego wynagrodzenia za prac´ pracowników,
okreÊlonego w przepisach odr´bnych.

§ 2. Op∏at´ za udost´pnienie danych do celów ba-
dawczych, statystycznych, badania opinii publicznej
lub rynku ustala si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

O = K x (A + B) + M
gdzie:
O — ∏àczna kwota op∏aty za udost´pnienie danych,
K — wspó∏czynnik wynoszàcy:

a) 1,0 — do celów badawczych lub statystycz-
nych,


