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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 lipca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej
Na podstawie art. 108 ust. 13 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 87, poz. 563) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Żołnierz rezerwy, zwany dalej „żołnierzem”
pełni okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej, do której posiada nadany
przydział kryzysowy.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone 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, z 2009 r.
Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190,
poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679,
Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217,
poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114
i Nr 112, poz. 654.

2. Żołnierz nieposiadający przydziału kryzysowego pełni okresową służbę wojskową, na
swój wniosek, w jednostce wojskowej na
stanowisku służbowym lub w funkcji wojskowej określonej w etacie jednostki wojskowej czasu pokoju lub wojny.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Żołnierz może być zwolniony z zajmowanego stanowiska służbowego i wyznaczony
na inne stanowisko służbowe, stosownie do
posiadanych lub uzyskanych podczas służby kwalifikacji i umiejętności oraz potrzeb
jednostki wojskowej.
2. Wyznaczenie na inne stanowisko służbowe
żołnierza posiadającego przydział kryzysowy
powoduje zmianę nadanego przydziału kryzysowego oraz zmianę kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, w razie wystąpienia
takiej potrzeby.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

