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Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126,
poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141,
poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania dotyczàce
dokumentacji wyników badaƒ jakoÊciowych: chemicz-
nych, farmaceutycznych i biologicznych, a tak˝e farma-
kologicznych, toksykologicznych i klinicznych produk-
tu leczniczego, w tym produktu leczniczego weteryna-
ryjnego, oraz wymagania dotyczàce raportów eksper-
ta, które muszà byç do∏àczone do wniosku o dopusz-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 stycznia 2003 r.

w sprawie dokumentacji wyników badaƒ produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, 
oraz raportów eksperta

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 lutego 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 3 i art. 99 ust. 1 pkt 2
ustawy 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, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokoÊci równo-
wa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie
(Dz. U. Nr 36, poz. 410, z 2001 r. Nr 28, poz. 315
oraz z 2002 r. Nr 35, poz. 327) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
1) w § 1 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. ˚o∏nierzowi zawodowemu wyp∏aca si´
w 2003 r. równowa˝nik pieni´˝ny za przedmio-
ty zaopatrzenia mundurowego niewydawane
w naturze, zwany dalej „równowa˝nikiem”.

2. Równowa˝nika nie wyp∏aca si´ ˝o∏nierzowi po-
wo∏anemu w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r.
do dnia 31 grudnia 2003 r. do zawodowej s∏u˝-
by wojskowej, który otrzyma∏ przedmioty za-
opatrzenia mundurowego w naturze, z dniem
powo∏ania albo promocji.

3. ˚o∏nierzowi zawodowemu mianowanemu
w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia
31 grudnia 2003 r. przys∏uguje:
1) pu∏kownikowi (komandorowi) na stopieƒ ge-

nera∏a brygady (kontradmira∏a) — wyrówna-

nie do wysokoÊci faktycznie poniesionych
wydatków za przedmioty szyte na miar´,

2) genera∏owi (admira∏owi) i kapitanowi (kapi-
tanowi marynarki) mianowanym na wy˝sze
stopnie wojskowe, chorà˝emu i podoficero-
wi mianowanym na stopnie wojskowe pod-
poruczników (podporuczników marynarki),
podoficerowi mianowanemu na stopieƒ
wojskowy w korpusie chorà˝ych — wyrów-
nanie do wysokoÊci faktycznie poniesio-
nych wydatków na uzupe∏nienie oznak (ha-
ftów).”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Równowa˝nik pieni´˝ny w wysokoÊci okre-

Êlonej w rozporzàdzeniu przys∏uguje ˝o∏nie-
rzom zawodowym od dnia 1 kwietnia
2003 r.”.

§ 2. 1. ˚o∏nierzom zawodowym zwolnionym z za-
wodowej s∏u˝by wojskowej w okresie od dnia 1 stycz-
nia 2003 r. do dnia 31 marca 2003 r. przys∏uguje równo-
wa˝nik za rok 2003 w wysokoÊci okreÊlonej w rozporzà-
dzeniu.

2. Wyp∏ata równowa˝nika, o którym mowa
w ust. 1, nast´puje do dnia 1 kwietnia 2003 r.

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

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke


