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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie reklamowania od obowiàzku pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej
w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny
Na podstawie art. 116 ust. 11 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. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
21 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiàzku pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej w razie
og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210,
poz. 2136 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 60) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ — wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego albo pobytu czasowego trwajàcego ponad trzy miesiàce
osoby podlegajàcej reklamowaniu;”;
2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W zawiadomieniach, o których mowa w ust. 1,
ujmuje si´ nast´pujàce dane osób podlegajàcych reklamowaniu: imi´ (imiona) i nazwisko,
imi´ ojca, numer PESEL, stopieƒ wojskowy,
adres miejsca pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego trwajàcego ponad trzy miesiàce, zajmowane stanowisko lub kwalifikacje albo pe∏nionà funkcj´ oraz miejsce na adnotacje wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ, a tak˝e
podpis osoby reklamowanej.”;
3) w § 6 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przedsi´biorstwach nale˝àcych do przedsi´biorców, na których na∏o˝ono obowiàzek realizacji zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa,
w tym zadaƒ wynikajàcych z programu mobilizacji gospodarki,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) przedsi´biorstwach nale˝àcych do przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym”;
4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, ujmuje
si´ nast´pujàce dane wskazanych w nim osób:
imi´ (imiona) i nazwisko, imi´ ojca, numer
PESEL, stopieƒ wojskowy, adres miejsca pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego trwajàcego
ponad trzy miesiàce, zajmowane stanowisko
lub pe∏nionà funkcj´ oraz uzasadnienie koniecznoÊci reklamowania, a w odniesieniu do
przedsi´biorców, o których mowa w § 6 ust. 1
———————
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 i Nr 97, poz. 801.

pkt 2, równie˝ decyzj´ o na∏o˝eniu obowiàzku
realizacji zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa.
Dodatkowo wniosek powinien zawieraç miejsce na adnotacje wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ oraz podpis osoby reklamowanej.”;
5) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoba reklamowana potwierdza fakt uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1, w∏asnor´cznym, czytelnym podpisem na odes∏anym
przez wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ
egzemplarzu zawiadomienia (wniosku).”;
6) w § 13 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zmianie miejsca pobytu sta∏ego lub pobytu
czasowego trwajàcego ponad trzy miesiàce.”;
7) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:
a) uchyla si´ ust. 6,
b) w ust. 17:
— zdanie wprowadzajàce do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Dyrektorzy przedsi´biorstw i prezesi spó∏ek,
b´dàcych przedsi´biorcami wymienionymi
w za∏àczniku do rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu przedsi´biorców o szczególnym
znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U.
Nr 214, poz. 1571) oraz:”,
— pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) w Paƒstwowym Przedsi´biorstwie U˝ytecznoÊci Publicznej „Poczta Polska”:
dyrektorzy oddzia∏ów regionalnych;”,
— pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) w „Telekomunikacji Polskiej” S.A.:
dyrektorzy regionów.”,
c) w ust. 18:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kierownicy jednostek terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz dyrektorzy zamiejscowych jednostek organizacyjnych Urz´du Komunikacji Elektronicznej;”,
— w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 9 i 10 w brzmieniu:
„9) Dyrektorzy Urz´dów Morskich;
10) Dyrektorzy Urz´dów ˚eglugi Âródlàdowej.”;
8) za∏àczniki nr 2—4 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—3
do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 23 czerwca 2009 r. (poz. 883)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR

