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Na podstawie art. 51 ust. 3 i art. 107 ust. 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, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687
i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) oraz
art. 66 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301,
Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679
i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu uzy-
skiwania przez ˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej
zezwoleƒ na wyjazd i pobyt za granicà oraz w∏aÊciwo-
Êci organów wojskowych w tych sprawach (Dz. U.
Nr 89, poz. 444 oraz z 1995 r. Nr 50, poz. 272) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w podstawie prawnej wyrazy „(Dz. U. z 1992 r. Nr 8,

poz. 31 i Nr 54, poz. 254)” zast´puje si´ wyrazami
„(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, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184,
Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r.
Nr 45, poz. 391)” i wyrazy „(Dz. U. z 1992 r. Nr 4,
poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254)” zast´pu-
je si´ wyrazami „(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr
74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985,
Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz.
1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45,
poz. 391)”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zasady wyjazdów s∏u˝bowych ˝o∏nierzy oraz

ich pobytu za granicà okreÊlajà odr´bne prze-
pisy.”;

3) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) organu paƒstwowego, organu samorzàdu tery-

torialnego, instytucji paƒstwowej lub samorzà-
dowej, stowarzyszenia albo organizacji spo-

∏ecznej — je˝eli wyjazd i pobyt za granicà ma
nastàpiç w ich sprawach s∏u˝bowych,”;

4) uchyla si´ § 6;
5) w § 7 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) dyrektor (szef) komórki organizacyjnej Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, Prezes Izby Woj-
skowej Sàdu Najwy˝szego lub Naczelny Proku-
rator Wojskowy — w stosunku do ̋ o∏nierzy pe∏-
niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà odpowiednio
w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, Izbie Wojskowej Sàdu Najwy˝-
szego lub Naczelnej Prokuraturze Wojskowej,

4) dowódca okr´gu wojskowego lub rodzaju Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dowódca
Garnizonu Warszawa) — w stosunku do ˝o∏nie-
rzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà odpo-
wiednio w dowództwie okr´gu wojskowego
lub dowództwie rodzaju Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dowództwie Garnizonu
Warszawa),”;

6) po § 7 dodaje si´ § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. Wzór decyzji o wydaniu lub odmowie wyda-

nia zezwolenia okreÊla za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia.”;

7) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odwo∏anie od decyzji o wydaniu lub odmowie

wydania zezwolenia mo˝e wnieÊç ˝o∏nierz
w terminie czternastu dni od dnia dor´czenia
decyzji za poÊrednictwem organu wojskowego,
który wyda∏ decyzj´ w I instancji.”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Je˝eli wyjazd i pobyt za granicà ma nastàpiç

w celach innych ni˝ osobiste, organ wojsko-
wy, który wyda∏ ostatecznà decyzj´ o wyda-
niu zezwolenia, zawiadamia o tym Dyrekto-
ra Departamentu Wspó∏pracy Mi´dzynaro-
dowej Ministerstwa Obrony Narodowej.”;

9) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

d) w pkt 4:
— lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Komendzie G∏ównej ˚andarmerii Woj-
skowej, z wyjàtkiem zast´pcy Komendan-
ta G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej,
a tak˝e w stosunku do komendantów od-
dzia∏ów ˚andarmerii Wojskowej i ich za-
st´pców,”,

— uchyla si´ lit. i;
2) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w jednostkach organizacyjnych bezpoÊrednio
podporzàdkowanych,”.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 17 marca
2003 r. (poz. 430)
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