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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie okreÊlenia liczby osób, które w 2010 r. mogà byç powo∏ane do czynnej s∏u˝by wojskowej,
zasadniczej s∏u˝by lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do s∏u˝by w formacjach uzbrojonych
niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych
Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Ustala si´ liczb´ ˝o∏nierzy rezerwy — ochotników, którzy mogà byç powo∏ani w 2010 r. do odbycia czynnej s∏u˝by wojskowej pe∏nionej w ramach:
1) çwiczeƒ wojskowych rotacyjnych Narodowych Si∏
Rezerwowych — do 10 000 ˝o∏nierzy rezerwy;
———————
1)

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,
Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

2) okresowej s∏u˝by wojskowej — do 50 ˝o∏nierzy rezerwy stanu Êredniorocznego.
2. Przez u˝yte w ust. 1 pkt 2 okreÊlenie „stan Êrednioroczny” ˝o∏nierzy rezerwy nale˝y rozumieç przeci´tnà liczb´ tych ˝o∏nierzy odbywajàcych czynnà
s∏u˝b´ wojskowà ka˝dego dnia, przy za∏o˝eniu równomiernego w skali roku powo∏ywania ich i zwalniania
z tej s∏u˝by.
3. W 2010 r. nie powo∏uje si´ osób do zasadniczej
s∏u˝by wojskowej, na przeszkolenie wojskowe oraz do
zasadniczej s∏u˝by i szkolenia w obronie cywilnej,
a tak˝e do s∏u˝by w formacjach uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

