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2. Komisja przetargowa sprawdza, czy ofe-
renci spe∏niajà warunki przetargowe,
i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu,
wywieszajàc list´ osób zakwalifikowa-
nych w siedzibie w∏aÊciwej jednostki sa-
morzàdu terytorialnego, nie póêniej ni˝ na
jeden dzieƒ przed wyznaczonym termi-
nem przetargu.

3. Przetarg mo˝e si´ odbyç, chocia˝by za-
kwalifikowano do przetargu tylko jednego

oferenta spe∏niajàcego warunki okreÊlone
w przepisach rozdzia∏u 4.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ odpowiednio
przepisy rozdzia∏u 4.”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 8 stycznia 2003 r.

w sprawie wynagrodzenia Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca
2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu (Dz. U. Nr 93,
poz. 820) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Wynagrodzenie miesi´czne Prezesa Polskiej
Konfederacji Sportu ustala si´ w wysokoÊci 3,5-krotno-
Êci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sek-
torze przedsi´biorstw bez wyp∏at nagród z zysku
w czwartym kwartale roku poprzedniego, og∏oszonego
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego.

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

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — kultura fizyczna i sport, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U.
Nr 97, poz. 866).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 stycznia 2003 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

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,

81
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 stycznia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 10 wrze-
Ênia 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych
zawieranych w zwiàzku z umowami dostaw na potrze-
by obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa (Dz. U. Nr 80,
poz. 903, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
1 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjne-
go Komitetu do Spraw Umów Offsetowych (Dz. U.

Nr 66, poz. 793 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 4) w za∏àczniku
do rozporzàdzenia w § 3 po ust. 2 dodaje si´
ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, dla
zapewnienia bie˝àcej wspó∏pracy, mo˝e spo-
Êród cz∏onków Komitetu wyznaczyç Sekreta-
rza Komitetu.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

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

z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972 oraz
z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 stycznia 2003 r.

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

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, 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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) równowartoÊç kosztów zakwaterowania, wy˝ywie-

nia i umundurowania, poniesionych w czasie stu-
diów lub nauki, o których mowa w art. 80 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie wojsko-
wej ̋ o∏nierzy zawodowych, zwanych dalej „równo-
wartoÊcià kosztów”;

2) zasady i tryb zwracania kosztów, o których mowa
w pkt 1;

3) przypadki, w których ˝o∏nierz zawodowy jest zwol-
niony od obowiàzku zwrotu równowartoÊci kosztów.

§ 2. 1. RównowartoÊç kosztów za jeden rok studiów
lub nauki wynosi∏a w 2002 r. 18 235,00 z∏.

2. Przy ustalaniu w latach nast´pnych równowarto-
Êci kosztów podlegajàcych zwrotowi:
1) równowartoÊç kosztów, o których mowa w ust. 1,

waloryzuje si´, mno˝àc dotychczasowà równo-
wartoÊç kosztów przez Êrednioroczny wskaênik cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em okreÊlo-
ny w ustawie bud˝etowej na dany rok, z dniem wej-
Êcia w ˝ycie tej ustawy;

2) iloczyn zwaloryzowanej kwoty okreÊlonej w ust. 1
i liczby lat studiów lub nauki stanowi ca∏kowite
koszty studiów lub nauki, zwane dalej „ca∏kowity-
mi kosztami”;

3) ca∏kowite koszty dzieli si´ przez liczb´ lat s∏u˝by
obowiàzkowej ˝o∏nierza zawodowego, a nast´pnie

mno˝y si´ przez liczb´ lat s∏u˝by obowiàzkowej,
których ˝o∏nierz zawodowy nie przes∏u˝y∏;

4) rozpocz´ty rok s∏u˝by obowiàzkowej traktuje si´ ja-
ko pe∏ny.

§ 3. 1. Decyzj´ w sprawie ustalenia równowartoÊci
kosztów, które ˝o∏nierz zawodowy jest obowiàzany
zwróciç, wydaje dowódca jednostki wojskowej, w któ-
rej ˝o∏nierz zawodowy pe∏ni lub ostatnio pe∏ni∏ zawo-
dowà s∏u˝b´ wojskowà.

2. Dowódca, o którym mowa w ust. 1, w przypad-
kach uzasadnionych wzgl´dami spo∏ecznymi, na wnio-
sek zainteresowanego ˝o∏nierza zawodowego, mo˝e
odroczyç termin zap∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci równowar-
toÊci kosztów albo roz∏o˝yç p∏atnoÊç ca∏oÊci lub cz´Êci
tych kosztów na raty.

§ 4. 1. ˚o∏nierza zawodowego zwalnia si´ od obo-
wiàzku zwrotu równowartoÊci kosztów w ca∏oÊci lub
cz´Êci ze wzgl´du na:

1) zaistnienie szczególnego przypadku losowego;

2) trudnà sytuacj´ rodzinnà lub materialnà.

2. Decyzj´ w sprawie zwolnienia od obowiàzku
zwrotu równowartoÊci kosztów wydaje organ upraw-
niony do zwolnienia ˝o∏nierza zawodowego z zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej, na wniosek ˝o∏nierza lub z urz´-
du.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, mo˝e byç z∏o-
˝ony nie póêniej ni˝:

1) na trzy miesiàce przed dniem up∏ywu terminu wy-
powiedzenia stosunku s∏u˝bowego dokonanego
przez ˝o∏nierza zawodowego;

2) czternaÊcie dni od dnia otrzymania przez ˝o∏nierza
zawodowego wyciàgu z rozkazu o zwolnieniu z za-
wodowej s∏u˝by wojskowej.

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 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 i Nr 71, poz. 660) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) podstawa prawna otrzymuje brzmienie:
„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 oraz art. 87
ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie wojsko-
wej ˝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) zarzàdza si´, co nast´puje:”;

2) uchyla si´ § 133—136.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski


