
Dziennik Ustaw Nr 129 — 8689 — Poz. 1181 i 1182

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 1970 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie zwrotu przez ˝o∏nie-
rza zawodowego kosztów poniesionych na jego kszta∏-
cenie w czasie studiów lub nauki (Dz. U. Nr 7, poz. 84)

w § 4 w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) podj´cie s∏u˝by w Stra˝y Granicznej, Policji lub
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, je˝eli
˝o∏nierz ten wypowie stosunek s∏u˝bowy do dnia
31 grudnia 2006 r.”.

§ 2. O zwolnienie z obowiàzku zwrotu przez ˝o∏nie-
rza zawodowego kosztów poniesionych na jego kszta∏-
cenie w czasie studiów lub nauki na zasadach okre-
Êlonych w rozporzàdzeniu mogà ubiegaç si´ ˝o∏nie-
rze, którzy wypowiedzieli stosunek s∏u˝bowy po dniu
16 paêdziernika 2002 r.

§ 3. 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

z dnia 15 lipca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 grudnia 1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166,
poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie uposa˝enia zasad-
niczego ˝o∏nierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 101,
poz. 1102) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ˚o∏nierzowi odbywajàcemu zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà przys∏uguje uposa˝enie zasadnicze
wed∏ug stopnia wojskowego w stawce mie-
si´cznej w wysokoÊci:

1) starszemu kapralowi (starszemu matowi) 
160,0 z∏,

2) kapralowi (matowi) 140,0 z∏,

3) starszemu szeregowemu (starszemu mary-
narzowi) 125,0 z∏,

4) szeregowemu (marynarzowi) 110,0 z∏.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ˚o∏nierzowi odbywajàcemu przeszkolenie woj-
skowe przys∏uguje uposa˝enie zasadnicze we-
d∏ug stopnia wojskowego w stawce miesi´cz-
nej w wysokoÊci:

1) plutonowemu (bosmanmatowi) 420,0 z∏,

2) starszemu kapralowi (starszemu matowi) 
380,0 z∏,

3) kapralowi (matowi) 335,0 z∏,

4) starszemu szeregowemu (starszemu mary-
narzowi) 280,0 z∏,

5) szeregowemu (marynarzowi) 260,0 z∏.”;

3) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu czynnà s∏u˝b´ woj-
skowà jako s∏u˝b´ kandydackà — podchorà-
˝emu akademii wojskowej i wy˝szej szko∏y
oficerskiej oraz podchorà˝emu — absolwen-
towi uczelni wy˝szej, posiadajàcemu tytu∏
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 czerwca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwrotu przez ˝o∏nierza zawodowego kosztów poniesionych na jego
kszta∏cenie w czasie studiów lub nauki

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. 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, z 2002 r. Nr 141,
poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r.
Nr 45, poz. 391.


