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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej
Na podstawie art. 43 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.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) liÊcie — nale˝y przez to rozumieç list´ stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej.”;
2) w § 3 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) informacj´ o mo˝liwoÊci stawienia si´ osób,
o których mowa w art. 28 ust. 4b i art. 32
ust. 4 ustawy, do kwalifikacji wojskowej za poÊrednictwem wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ.”;
3) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wzór wezwania dla osób, które ubiegajà si´
o zmian´ kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by
wojskowej, oraz dla osób, o których mowa
w art. 32 ust. 4 ustawy, okreÊla za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.”;
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Osoby, o których mowa w art. 28 ust. 4b
i art. 32 ust. 4 ustawy, zamierzajàce stawiç
si´ do kwalifikacji wojskowej, zg∏aszajà si´
do wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce pobytu
———————
1)

2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
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.

sta∏ego tych osób lub pobytu czasowego
trwajàcego ponad trzy miesiàce w celu uj´cia ich w imiennym zestawieniu, stosownie
do § 9 ust. 3 i 6.”;
5) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wnioski wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) dotyczà liczby osób podlegajàcych
wezwaniu do kwalifikacji wojskowej, a wnioski
wojskowych komendantów uzupe∏nieƒ dotyczà liczby osób, które stawa∏y ju˝ do kwalifikacji wojskowej i ubiegajà si´ o zmian´ kategorii
zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej, oraz
liczby osób, o których mowa w art. 32 ust. 4
i art. 32a ust. 1 pkt 2 ustawy.”;
6) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przekazuje
wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta), nie póêniej ni˝ na czternaÊcie dni przed
dniem og∏oszenia kwalifikacji wojskowej,
imienne zestawienie osób podlegajàcych wezwaniu do kwalifikacji wojskowej, które stawa∏y ju˝ do kwalifikacji wojskowej i ubiegajà si´
o zmian´ kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by
wojskowej. W zestawieniu ujmuje si´ tak˝e
osoby, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy.”;
7) w § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy, z wyjàtkiem przepisów: § 3 ust. 2 pkt 6, § 4 ust. 4,
§ 7 ust. 2, § 9 ust. 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 2, 3
i 5 i ust. 2”;
8) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia;
9) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Miller
Minister Obrony Narodowej: w z. S. Komorowski

Dziennik Ustaw Nr 226

— 18345 —

Poz. 1834
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r.
(poz. 1834)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

