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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 maja 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s∏u˝by wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.

Na podstawie art. 8 ust. 4, art. 18 i 20 ust. 4, art. 24
i 25 ust. 5, art. 29 ust. 5, art. 34 ust. 2, art. 39 i 49 ust. 5,
art. 50 ust. 2, art. 56 i 74 ust. 2, art. 80 ust. 2 i art. 87 usta-
wy 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 oraz z 2001 r. Nr 85,
poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie s∏u˝by wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 7, poz. 38,
z 1998 r. Nr 153, poz. 1004, z 1999 r. Nr 20, poz. 182
i Nr 82, poz. 925, z 2001 r. Nr 8, poz. 68 oraz z 2002 r.
Nr 5, poz. 54) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) o ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´

z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych;”

2) w § 3 po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Organ, który wyda∏ rozkaz personalny, jest

obowiàzany niezw∏ocznie przes∏aç wyciàg
z tego rozkazu bezpoÊrednio do dyrektora de-
partamentu Ministerstwa Obrony Narodowej
w∏aÊciwego do spraw kadr.”;

3) w § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w korpusie oficerów zawodowych — na pod-

stawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 205) — Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej;”

4) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Na kolejny stopieƒ wojskowy mianuje:

1) oficera zawodowego od stopnia porucz-
nika (porucznika marynarki) do stopnia
pu∏kownika (komandora) w∏àcznie — Mi-
nister Obrony Narodowej;

2) chorà˝ego zawodowego i podoficera za-
wodowego — dowódca, który wyznaczy∏
˝o∏nierza na stanowisko s∏u˝bowe.”;

5) w § 38 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) chorà˝ego zawodowego i podoficera zawo-
dowego — dowódca, który wyznaczy∏ ̋ o∏nie-
rza na stanowisko s∏u˝bowe.”

b) skreÊla si´ pkt 3;

6) § 48—50 otrzymujà brzmienie:
„§ 48. Minister Obrony Narodowej wyznacza ofice-

rów s∏u˝by sta∏ej na stanowiska s∏u˝bowe

od stopnia etatowego pu∏kownika (koman-
dora) do stopnia etatowego genera∏a (admi-
ra∏a), a tak˝e na stanowiska s∏u˝bowe, na
które wyznaczenie nast´puje na podstawie
odr´bnych przepisów, oraz zwalnia z tych
stanowisk.

§ 49. 1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go wyznacza ˝o∏nierzy zawodowych s∏u˝-
by sta∏ej na stanowiska s∏u˝bowe, do
stopnia etatowego podpu∏kownika (ko-
mandora porucznika) w∏àcznie, i zwalnia
z tych stanowisk w komórkach organiza-
cyjnych wchodzàcych w sk∏ad Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego oraz w pod-
leg∏ych jednostkach organizacyjnych.

2. Dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych, Szef Woj-
skowych S∏u˝b Informacyjnych i Komen-
dant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej wy-
znaczajà ˝o∏nierzy zawodowych s∏u˝by
sta∏ej na stanowiska s∏u˝bowe, do stopnia
etatowego podpu∏kownika (komandora
porucznika) w∏àcznie, i zwalniajà z tych
stanowisk w podleg∏ych jednostkach or-
ganizacyjnych, z zastrze˝eniem ust. 3—5.

3. Dowódca okr´gu wojskowego, dowódca
korpusu, Dowódca Garnizonu Warszawa
oraz komendant akademii wojskowej wy-
znaczajà ˝o∏nierzy zawodowych s∏u˝by
sta∏ej na stanowiska s∏u˝bowe, do stopnia
etatowego kapitana (kapitana marynarki)
w∏àcznie, i zwalniajà z tych stanowisk
w podleg∏ych jednostkach organizacyj-
nych, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.

4. Dowódca dywizji, flotylli i brygady nie-
wchodzàcej w sk∏ad dywizji oraz komen-
dant wy˝szej szko∏y oficerskiej wyznaczajà
˝o∏nierzy zawodowych s∏u˝by sta∏ej na
stanowiska etatowe chorà˝ych i podofice-
rów oraz zwalniajà z tych stanowisk
w podleg∏ych jednostkach organizacyj-
nych, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Dowódca brygady wchodzàcej w sk∏ad dy-
wizji, pu∏ku oraz samodzielnego batalionu
wyznaczajà ˝o∏nierzy zawodowych s∏u˝by
sta∏ej na stanowiska s∏u˝bowe podofice-
rów i zwalniajà z tych stanowisk w podle-
g∏ej jednostce organizacyjnej.

6. Dyrektor departamentu Ministerstwa
Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw
kadr wyznacza ˝o∏nierzy zawodowych
s∏u˝by sta∏ej na stanowiska s∏u˝bowe, do
stopnia etatowego podpu∏kownika (ko-
mandora porucznika) w∏àcznie, oraz zwal-
nia z tych stanowisk w komórkach organi-
zacyjnych Ministerstwa Obrony Narodo-
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wej, z wyjàtkiem Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, i jednostkach organiza-
cyjnych niewymienionych w ust. 1—5.

§ 50. 1. Wnioski o wyznaczenie na stanowiska
s∏u˝bowe, o których mowa w § 48, w ko-
mórkach organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej, z wyjàtkiem Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, przedsta-
wia Ministrowi Obrony Narodowej dyrek-
tor departamentu Ministerstwa Obrony
Narodowej w∏aÊciwego do spraw kadr, po
zasi´gni´ciu opinii Dyrektora Generalne-
go Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Wyznaczenie na stanowiska s∏u˝bowe,
o których mowa w § 49 ust. 6, w komór-
kach organizacyjnych Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, z wyjàtkiem Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego, nast´puje po
zasi´gni´ciu opinii Dyrektora Generalne-
go Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Organy wyznaczajàce na stanowiska s∏u˝-
bowe, o których mowa w § 48 i 49, przed
wyznaczeniem ˝o∏nierza na stanowisko
s∏u˝bowe mogà zasi´gnàç o nim opinii do-
tychczasowego prze∏o˝onego.”;

7) w § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych, dowódca okr´-
gu wojskowego, dowódca korpusu, Szef Woj-
skowych S∏u˝b Informacyjnych i Komendant
G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej mogà pozo-
stawiç w swojej dyspozycji ˝o∏nierza zawodo-
wego zwolnionego ze stanowiska przez okres
nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy, a dyrektor de-
partamentu Ministerstwa Obrony Narodowej
w∏aÊciwego do spraw kadr — przez okres nie
d∏u˝szy ni˝ dwanaÊcie miesi´cy.”

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 24 maja 2002 r.

w sprawie zwolnienia od c∏a sprz´tu i urzàdzeƒ rehabilitacyjnych u∏atwiajàcych lub umo˝liwiajàcych proces
rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepe∏nosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do

celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób.

Na podstawie art. 19022 § 9 ustawy z dnia 9 stycz-
nia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) dokumenty wymagane do stwierdzenia podstawy
stosowania zwolnienia od c∏a:
a) sprz´tu i urzàdzeƒ rehabilitacyjnych u∏atwiajà-

cych lub umo˝liwiajàcych proces rehabilitacji
leczniczej i zawodowej osób niepe∏nospraw-
nych oraz towarów specjalnie przystosowanych
do celów pomocy naukowej, kulturalnej i pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych tych osób,

b) cz´Êci zamiennych, elementów i specjalnego
wyposa˝enia, a tak˝e narz´dzi u˝ywanych do
utrzymania, kontroli, kalibrowania lub naprawy
towarów, o których mowa w lit. a),

2) warunki, jakie muszà spe∏niaç organizacje spo∏ecz-
ne, których statut nie dopuszcza prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej oraz których podstawowym
celem statutowym jest rehabilitacja i pomoc oso-
bom niepe∏nosprawnym.

§ 2. 1. Je˝eli osoba niepe∏nosprawna przywozi
sprz´t i urzàdzenia, o których mowa w art. 19022 § 1 Ko-
deksu celnego, dokumentem wymaganym do stwier-
dzenia podstawy zwolnienia od c∏a jest aktualne orze-
czenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci.

2. Przed∏o˝enie organom celnym:

1) orzeczenia wydanego przez komisj´ lekarskà do
spraw inwalidztwa i zatrudnienia przed dniem
1 wrzeÊnia 1997 r. albo orzeczenia wydanego przez
wojskowà komisj´ lekarskà lub komisj´ lekarskà
s∏u˝by zdrowia Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji wydanego do dnia 1 stycznia 1998 r.
— w przypadku zaliczenia do jednej z grup inwali-
dów,

2) orzeczenia lekarza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych o niezdolnoÊci do pracy wydanego po
dniu 31 sierpnia 1997 r. — w przypadku orzeczenia
niezdolnoÊci do pracy,

3) orzeczenia organu orzekajàcego Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego o niezdolnoÊci do pra-
cy w gospodarstwie rolnym — w przypadku orze-
czenia niezdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rol-
nym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

4) orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci,

5) zaÊwiadczenia wydanego przez lekarza specjalist´
dla celów zasi∏ku piel´gnacyjnego lub zaÊwiadcze-
nia wydanego przez poradni´ psychologiczno-pe-
dagogicznà na podstawie przepisów o systemie
oÊwiaty, w przypadku osób w wieku do 16 roku ˝y-
cia — w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
28 lutego 2002 r.,

traktuje si´ na równi z przed∏o˝eniem orzeczenia,
o którym mowa w art. 19022 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego.


