
Dziennik Ustaw Nr 192 — 14299 — Poz. 1489

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministrów Spraw We-
wn´trznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz
Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu
dor´czania kart powo∏ania i rozplakatowania obwiesz-
czeƒ o stawieniu si´ osób do czynnej s∏u˝by wojsko-
wej (Dz. U. Nr 122, poz. 1049) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Karty powo∏ania do czynnej s∏u˝by wojsko-
wej dor´czajà, w trybie zwyk∏ym, w∏aÊciwi ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego lub po-
bytu czasowego trwajàcego ponad trzy mie-
siàce osoby powo∏anej, wojskowi komen-
danci uzupe∏nieƒ, w sposób okreÊlony
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks post´powania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.4)), za poÊrednictwem komendantów po-
wiatowych (miejskich) lub rejonowych Poli-
cji lub komendantów komisariatów Policji.”;

2) w § 3 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) komendanci powiatowi (miejscy) lub rejonowi
Policji lub komendanci komisariatów Policji;

4) Poczta Polska Spó∏ka Akcyjna, zwana dalej
„pocztà”.”;

3) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) komendantom powiatowym (miejskim) lub re-
jonowym Policji lub komendantom komisaria-
tów Policji,”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Dowódcy jednostek wojskowych oraz ko-
mendanci powiatowi (miejscy) lub rejonowi
Policji lub komendanci komisariatów Policji
dor´czajà karty powo∏ania adresatom we
w∏asnym zakresie.”;

5) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie braku warunków do czasowego prze-
chowywania przez wójtów lub burmistrzów
(prezydentów miast) kart powo∏ania, doku-
menty te wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ
przekazujà na przechowanie komendantom
powiatowym (miejskim) lub rejonowym Policji
lub komendantom komisariatów Policji, okreÊ-
lonym przez komendanta wojewódzkiego Poli-
cji na wniosek szefa wojewódzkiego sztabu
wojskowego.”;

6) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu realizacji dor´czeƒ kierownicy jedno-
stek organizacyjnych wskazani przez Zarzàd
poczty, na wniosek szefów wojewódzkich szta-
bów wojskowych, wyznaczajà kierunkowe pla-
cówki pocztowe, które przekazujà karty powo-
∏ania placówkom pocztowym w∏aÊciwym ze
wzgl´du na adres osób, dla których sà wysta-
wione.”;

7) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Karty powo∏ania, o których mowa w § 12,
otrzymane przez placówk´ pocztowà do
godz. 800 danego dnia, dor´cza si´ adresatom
w miejscu ich pobytu sta∏ego lub pobytu cza-
sowego trwajàcego ponad trzy miesiàce lub
pracodawcy w tym samym dniu do godz. 1500,
a otrzymane po godz. 800 powinny byç dor´-
czone w godzinach popo∏udniowych, najpóê-
niej w ciàgu 24 godzin od chwili ich otrzyma-
nia.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna

Minister Obrony Narodowej: w z. Cz. Piàtas

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1),
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ MINISTRA INFRASTRUKTURY2)

z dnia 19 paêdziernika 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu dor´czania kart powo∏ania i rozplakatowania obwieszczeƒ
o stawieniu si´ osób do czynnej s∏u˝by wojskowej

———————
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) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-
dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

3) 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, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278
i Nr 190, poz. 1474.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539. 
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