
Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 i 2 oraz
art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks
celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z póên. zm.1)) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngen-
tów taryfowych na przywóz niektórych towarów rol-
nych pochodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej (Dz. U. Nr 227, poz. 1897 oraz z 2003 r. Nr 53,
poz. 471 i Nr 96, poz. 877) w § 5 wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w ust. 2 kropk´ skreÊla si´ i dodaje si´ wyrazy
„i 2c.”;

2) po ust. 2b dodaje si´ ust. 2c w brzmieniu:
„2c. W przypadku gdy do dnia 1 sierpnia 2003 r.

nastàpi niewykorzystanie puli kontyngentu
dla pozycji okreÊlonej kodem PCN 2204,
wnioski o udzielenie pozwolenia na przywóz
sk∏ada si´ od dnia 4 sierpnia 2003 r. do dnia
11 sierpnia 2003 r.”;

3) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wnioski o udzielenie pozwolenia na przywóz
towarów obj´tych pozycjà okreÊlonà kodem
PCN 2204 sà rozpatrywane w terminie 7 dni od
dnia up∏ywu terminu sk∏adania wniosków,
o którym mowa w ust. 2c.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
4 sierpnia 2003 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 28 lipca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych
na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-

szone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169,
poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

1258

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 lipca 2003 r.

w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych 
oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 29 maja
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87
i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Dokumentem poÊwiadczajàcym uprawnienia
do ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego inwalidy wojennego i wojskowego
oraz przewodnika lub opiekuna tych osób zaliczonych
do I grupy inwalidów (ca∏kowicie niezdolnych do pracy
oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji), towa-
rzyszàcego im w podró˝y, do korzystania z ulgi, o której
mowa w art. 16 ust. 3—5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin, jest ksià˝ka inwalidy wojennego (woj-

skowego), zawierajàca wpis o zaliczeniu do odpowied-
niej grupy inwalidów albo o ca∏kowitej lub cz´Êciowej
niezdolnoÊci do pracy albo o ca∏kowitej niezdolnoÊci do
pracy oraz niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje si´ równie˝ do osób, 
o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin.

§ 3. Dokumentem poÊwiadczajàcym uprawnienia do
ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego osób, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych oso-
bach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu po-
wojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181,
poz. 1515), b´dàcych inwalidami wojennymi lub wojsko-
wymi oraz przewodnika lub opiekuna tych osób, uzna-
nych za ca∏kowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych
do samodzielnej egzystencji, towarzyszàcych im w podró-
˝y, jest legitymacja osoby represjonowanej zawierajàca
wpis o ca∏kowitej lub cz´Êciowej niezdolnoÊci do pracy al-

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 lipca 2003 r.

w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia kombatantów
oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 20 ust. 5a ustawy z dnia 24 stycz-
nia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powo-
jennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181,
poz. 1515) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienie
kombatantów oraz innych osób wymienionych
w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, do
korzystania z ulgi, o której mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1
tej ustawy, sà zaÊwiadczenia wydawane przez Urzàd
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
z wpisem o przys∏ugujàcych uprawnieniach do ulg.

§ 2. ZaÊwiadczenia i legitymacje wydane na pod-
stawie dotychczas obowiàzujàcych przepisów przez:
1) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
2) Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-

wanych,
3) Urzàd do Spraw Kombatantów,

4) Zwiàzek Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´ albo
Zwiàzek Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Poli-
tycznych,

zawierajàce wpisy o uprawnieniach do przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego z ulgà
przys∏ugujàcà do dnia 30 stycznia 2002 r., poÊwiadczajà
uprawnienia do ulgowych przejazdów na zasadach
i w wysokoÊci okreÊlonej w ustawie z dnia 11 paêdzier-
nika 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kom-
batantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowaw-
czych (Dz. U. Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 122,
poz. 1143), do czasu uaktualnienia wpisu o wysokoÊci
przys∏ugujàcej ulgi lub wymiany dokumentu.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie okreÊlenia ro-
dzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia
kombatantów oraz niektórych osób b´dàcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego do korzysta-
nia z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 8, poz. 73).

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

Minister Infrastruktury: M. Pol

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

bo o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy oraz niezdolnoÊci
do samodzielnej egzystencji.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie okreÊlenia ro-
dzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia
inwalidów wojennych i wojskowych do korzystania

z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego (Dz. U. Nr 8, poz. 72).

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

Minister Infrastruktury: M. Pol

Na podstawie art. 662 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób powo∏ywania
i zakres dzia∏alnoÊci wojskowych kuratorów spo∏ecznych.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) kuratorze — nale˝y przez to rozumieç wojskowego
kuratora spo∏ecznego;

2) prezesie sàdu — nale˝y przez to rozumieç prezesa
wojskowego sàdu garnizonowego.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z
2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188.

1260
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 lipca 2003 r.

w sprawie wojskowych kuratorów spo∏ecznych


