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Poz. 1581 i 1582

§ 3. 1. Je˝eli Zleceniobiorca nie posiada uprawnieƒ do przeprowadzenia egzaminów wymaganych do uzyskania przez poborowego kwalifikacji i wydawania dokumentów potwierdzajàcych uzyskanie kwalifikacji, wówczas Zleceniobiorca zobowiàzuje si´:
1) wydaç poborowemu Êwiadectwo ukoƒczenia szkolenia (kursu);
2) zawiadomiç Zleceniodawc´ o ukoƒczeniu przez poborowego szkolenia (kursu);
3) przed∏o˝yç w∏aÊciwemu organowi uprawnionemu do przeprowadzenia egzaminów wymaganych do uzyskania przez poborowego kwalifikacji i wydania dokumentów potwierdzajàcych uzyskanie kwalifikacji —
wykaz poborowych, którzy ukoƒczyli szkolenie (kurs);
4) umo˝liwiç udzia∏ poborowych, którzy ukoƒczyli szkolenie (kurs), w egzaminie, o którym mowa w pkt 3;
5) pokryç koszty (op∏aty) egzaminów i dokumentów, o których mowa w pkt 3. Zwrot kosztów z tego tytu∏u dokonywany przez Zleceniodawc´ na rzecz Zleceniobiorcy nie mo˝e byç wy˝szy ni˝ kwota ............. z∏;
6) przy wyborze organu, o którym mowa w pkt 3, kierowaç si´ zasadà najkorzystniejszej oferty pod wzgl´dem
siedziby organu (w∏aÊciwoÊci miejscowej gminy, powiatu, wzgl´dnie województwa) oraz wysokoÊci kosztów (najni˝szych op∏at).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, faktur´, o której mowa w § 2, wystawia si´ po zakoƒczeniu egzaminów i wydaniu dokumentów potwierdzajàcych uzyskanie przez poborowego kwalifikacji. Do faktury do∏àcza
si´ rachunki stwierdzajàce pokrycie kosztów (op∏at), o których mowa w ust. 1 pkt 5.
§ 4. 1. Zleceniobiorca oÊwiadcza, ˝e posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia szkolenia (kursu) obj´tych niniejszà umowà.
2. W przypadku utraty uprawnieƒ do prowadzenia szkolenia (kursu) obj´tych niniejszà umowà przez Zleceniobiorc´ Zleceniodawca nie ponosi z tego tytu∏u ˝adnych kosztów.
§ 5. Zleceniobiorca zezwala na prowadzenie doraênego nadzoru nad procesem szkolenia przez przedstawiciela wojska na ka˝dym etapie szkolenia (kursu).
§ 6. Wszelkie zmiany i uzupe∏nienia umowy wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem ich niewa˝noÊci.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych w umowie b´dà mia∏y zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8. Umowa zosta∏a sporzàdzona w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach po jednym dla ka˝dej ze stron.

.........................................

.........................................

(podpis Zleceniodawcy)

(podpis Zleceniobiorcy)

1582
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 czerwca 2004 r.
w sprawie dodatkowego umundurowania, ubioru, uzbrojenia i wyposa˝enia ˝o∏nierzy
Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych
Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca
2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla dodatkowe umundurowanie, ubiór, uzbrojenie i wyposa˝enie przys∏ugujàce ˝o∏nierzowi Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych,
zwanych dalej „WSI”, w zwiàzku z wykonywaniem
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przez niego zadaƒ s∏u˝bowych, wynikajàcych z zakresu dzia∏ania WSI.
§ 2. ˚o∏nierz WSI w zale˝noÊci od specyfiki i wymogów zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego oraz
zakresu wykonywanych zadaƒ s∏u˝bowych otrzymuje
dodatkowe:
1) przedmioty zaopatrzenia mundurowego wzorów
innych ni˝ wzory umundurowania Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) przedmioty ubioru cywilnego inne ni˝ przewidziane w przepisach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych;
3) uzbrojenie:
a) broƒ palnà wzorów innych ni˝ b´dàce na wyposa˝eniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
wraz z odpowiednià amunicjà i oprzyrzàdowaniem,

Poz. 1582 i 1583

b) broƒ gazowà i r´czny miotacz gazu wraz z odpowiednimi pociskami lub ∏adunkami gazowymi
i oprzyrzàdowaniem,
c) paralizator elektryczny;
4) wyposa˝enie:
a) sprz´t s∏u˝àcy do przeprowadzania i dokumentowania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych,
b) kajdanki,
c) sprz´t ochrony specjalnej w postaci kamizelki
kuloodpornej i ochronników s∏uchu.
§ 3. Szef WSI ustala wzory, normy oraz typy przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, przedmiotów
ubioru cywilnego, uzbrojenia i wyposa˝enia, o których
mowa w § 2.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 2004 r.
w sprawie przeniesienia cz´Êci poborowych do rezerwy
Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ przeniosà
do rezerwy do dnia 31 stycznia 2005 r. przeznaczonych
do odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej, s∏u˝by
w obronie cywilnej lub przeszkolenia wojskowego poborowych:
1) posiadajàcych na wy∏àcznym utrzymaniu ˝on´,
dzieci, rodziców lub osoby, wzgl´dem których poborowego obcià˝a obowiàzek alimentacyjny, z wyjàtkiem obowiàzku wynikajàcego z umowy, je˝eli
∏àczny przeci´tny miesi´czny dochód osób b´dàcych na wy∏àcznym utrzymaniu poborowego uzyskany w 2004 r. w okresie ostatnich trzech miesi´cy poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku jest ni˝szy
od minimalnego wynagrodzenia okreÊlonego
w § 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
9 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie wysokoÊci minimal———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. 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,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036
i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

nego wynagrodzenia za prac´ w 2004 r. (Dz. U.
Nr 167, poz. 1623);
2) którzy nie ukoƒczyli szko∏y podstawowej, posiadajà tylko wykszta∏cenie podstawowe zdobyte z dwuletnim lub wi´kszym opóênieniem albo ukoƒczyli
szko∏´ specjalnà;
3) którzy zostali prawomocnie skazani za przest´pstwo i wymierzono wobec nich kar´ pozbawienia
wolnoÊci powy˝ej 1 roku;
4) których ojciec, matka, ojczym, macocha, brat lub
siostra w czasie odbywania czynnej s∏u˝by wojskowej, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zmarli lub zostali uznani za inwalidów wojskowych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87,
z póên. zm.2));
5) b´dàcych absolwentami szkó∏ wy˝szych przeznaczonymi do odbycia przeszkolenia wojskowego,
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 121,
poz. 1264.

