
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 woj-
skowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10,
poz. 55, z póên. zm.1)) zarzàdza 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,
z 2002 r. Nr 35, poz. 327 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 167)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. ˚o∏nierzowi zawodowemu wyp∏aca si´
w 2004 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
powo∏anemu w okresie od dnia 1 stycznia
2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. do zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej, który otrzyma∏ przed-
mioty zaopatrzenia mundurowego w naturze
z dniem powo∏ania albo promocji.

3. ˚o∏nierzowi zawodowemu mianowanemu
w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia
31 grudnia 2004 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˝ym i podoficerom
mianowanym na stopnie wojskowe podpo-
ruczników (podporuczników marynarki),
podoficerom mianowanym na stopieƒ woj-
skowy w korpusie chorà˝ych — wyrówna-
nie do wysokoÊci faktycznie poniesionych
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
2004 r.”.

§ 2. 1. ˚o∏nierzom zawodowym zwolnionym z za-
wodowej s∏u˝by wojskowej w okresie od dnia 1 stycz-
nia 2004 r. do dnia 31 marca 2004 r. przys∏uguje rów-
nowa˝nik za rok 2004 w wysokoÊci okreÊlonej w roz-
porzàdzeniu.

2. Wyp∏ata równowa˝nika, o którym mowa
w ust. 1, nast´puje do dnia 1 kwietnia 2004 r.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 marca 2004 r.

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

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. 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.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 lutego 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie listy sk∏adów celnych, w których mogà byç sk∏adowane produkty
podlegajàce kontroli weterynaryjnej niespe∏niajàce wymagaƒ okreÊlonych w prawie Unii Europejskiej

Na podstawie art. 11 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa

oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 752, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976,
z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165,
poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.


