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ROZPORZÑDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 listopa-
da 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministrów Spraw We-
wn´trznych i Administracji oraz Obrony Narodowej
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r. Nr 1, poz. 7)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. List´ poborowych w czasie trwania poboru
uzupe∏nia si´ na podstawie dodatkowych

imiennych wykazów poborowych, sporzàdza-
nych i przekazywanych przez wojskowego ko-
mendanta uzupe∏nieƒ, przewodniczàcemu po-
wiatowej komisji lekarskiej oraz w∏aÊciwemu
wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi mia-
sta) nie póêniej ni˝ na 14 dni przed zakoƒcze-
niem pracy powiatowej komisji lekarskiej.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Dane zawarte w listach poborowych oraz
w ksi´gach orzeczeƒ lekarskich podlega-
jà przepisom o ochronie danych osobo-
wych.

2. W ksi´dze orzeczeƒ lekarskich ujmuje si´
wy∏àcznie dane osób uj´tych na liÊcie po-
borowych, które stawi∏y si´ do poboru
przed powiatowà komisjà lekarskà.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
L. Dorn

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

————————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 220, poz. 1600.


