
Na podstawie art. 165 pkt 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. w spra-
wie odbywania s∏u˝by w obronie cywilnej (Dz. U.
Nr 169, poz. 1391) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przydzia∏ organizacyjno-mobilizacyjny do forma-
cji obrony cywilnej podlega uniewa˝nieniu, je˝eli
u osoby, której przydzia∏ ten by∏ nadany, wystàpià
okolicznoÊci, o których mowa w art. 142 ust. 3
ustawy, lub je˝eli osoba ta spe∏nia jeden z warun-
ków:

1) otrzyma∏a przydzia∏ mobilizacyjny lub pracow-
niczy przydzia∏ mobilizacyjny do jednostki
wojskowej;

2) zosta∏a powo∏ana do czynnej s∏u˝by wojsko-
wej lub zosta∏a funkcjonariuszem Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Woj-
skowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Cen-

tralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Gra-
nicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz Biu-
ra Ochrony Rzàdu;

3) otrzyma∏a przydzia∏ organizacyjno-mobiliza-
cyjny do jednostki zmilitaryzowanej;

4) zmieni∏a dotychczasowe miejsce zamieszka-
nia lub pobytu czasowego trwajàcego ponad
dwa miesiàce i zamieszka∏a lub przebywa
w miejscowoÊci po∏o˝onej poza zasi´giem
dzia∏ania terenowej formacji obrony cywilnej,
do której nadano jej przydzia∏ organizacyjno-
-mobilizacyjny;

5) przesta∏a pracowaç w zwiàzku z ustaniem sto-
sunku pracy z zak∏adem pracy, w którym nada-
no jej przydzia∏ organizacyjno-mobilizacyjny
do zak∏adowej formacji obrony cywilnej;

6) zosta∏a uznana za inwalid´;

7) utraci∏a obywatelstwo polskie;

8) zosta∏a tymczasowo aresztowana;

9) odbywa kar´ pozbawienia wolnoÊci orzeczonà
na czas przekraczajàcy szeÊç miesi´cy;

10) wyjecha∏a za granic´ na pobyt sta∏y lub na po-
byt czasowy trwajàcy ponad dwa miesiàce;

11) ukoƒczy∏a: m´˝czyzna — 60 lat, kobieta —
50 lat ˝ycia.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

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, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176,
poz. 1242.


