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ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 lutego 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40,
poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165,
z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495,
Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126,

z 1999 r. Nr 50, poz. 500 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 109, poz. 1156) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministrów Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia
25 listopada 1999 r. w sprawie przygotowania i prze-
prowadzenia poboru (Dz. U. Nr 98, poz. 1149) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokumenty i fotografie, które powinny byç
przedstawione przez poborowych w∏aÊciwym
komisjom oraz dla potrzeb ewidencji wojsko-
wej,”;

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioski wójtów lub burmistrzów (prezydentów
miast) dotyczà liczby poborowych podlegajà-
cych wezwaniu przed powiatowà komisj´ lekar-
skà, a wnioski wojskowych komendantów uzu-
pe∏nieƒ dotyczà liczby poborowych, którzy sta-
wali ju˝ do poboru i ubiegajà si´ o zmian´ kate-
gorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej
lub o odroczenie zasadniczej s∏u˝by wojskowej
ze wzgl´du na koniecznoÊç sprawowania bez-
poÊredniej opieki nad cz∏onkiem rodziny albo
o skierowanie do s∏u˝by zast´pczej.”;

3) w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. List´ poborowych utrzymuje si´ w stanie aktu-
alnym do czasu zakoƒczenia pracy komisji le-
karskiej.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przeka-
zuje wójtowi lub burmistrzowi (prezyden-
towi miasta) imienny wykaz poborowych
podlegajàcych wezwaniu przed powiato-
wà komisj´ poborowà, którzy z∏o˝yli

wnioski o odroczenie zasadniczej s∏u˝by
wojskowej ze wzgl´du na koniecznoÊç
sprawowania bezpoÊredniej opieki nad
cz∏onkiem rodziny albo o skierowanie do
s∏u˝by zast´pczej, nie póêniej ni˝ na 14 dni
przed og∏oszeniem poboru.

2. Wnioski poborowych o odroczenie zasad-
niczej s∏u˝by wojskowej ze wzgl´du na ko-
niecznoÊç sprawowania bezpoÊredniej
opieki nad cz∏onkiem rodziny albo o skie-
rowanie do s∏u˝by zast´pczej wojskowy
komendant uzupe∏nieƒ przekazuje do roz-
patrzenia powiatowej komisji poborowej,
a gdy komisja nie urz´duje — przekazuje
je odpowiednio staroÊcie albo burmi-
strzowi (prezydentowi miasta), w∏aÊciwe-
mu ze wzgl´du na siedzib´ tej komisji,
w terminie okreÊlonym w Kodeksie post´-
powania administracyjnego.”;

5) w § 14 skreÊla si´ pkt 5.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski
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