Dziennik Ustaw Nr 169

— 9034 —

Poz. 1045

1045
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie przeniesienia cz´Êci poborowych do rezerwy
Na podstawie art. 46 ust. 7 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. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ przeniosà
do rezerwy:
1) do dnia 31 stycznia 2009 r. poborowych przeznaczonych do odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej, s∏u˝by w obronie cywilnej lub przeszkolenia
wojskowego:
a) którzy stali si´ absolwentami szkó∏ wy˝szych
w 2008 r. lub wczeÊniej, o ile studia rozpocz´li
przed rokiem akademickim 2002/2003,
b) którzy nie ukoƒczyli szko∏y podstawowej lub
posiadajà tylko wykszta∏cenie podstawowe
i nie ukoƒczyli szko∏y gimnazjalnej albo posiadajà tylko wykszta∏cenie gimnazjalne, które
uzyskali z dwuletnim lub wi´kszym opóênieniem ∏àcznie na etapie edukacji w szkole podstawowej i gimnazjalnej, lub ukoƒczyli szko∏´
specjalnà,
c) których ojciec, matka, ojczym, macocha, przysposabiajàcy, brat lub siostra w czasie odbywania czynnej s∏u˝by wojskowej, o której
mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, zmarli lub zostali
uznani za inwalidów wojskowych, o których
mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 87, z póên. zm.2));
2) z dniem ukoƒczenia szkó∏ i oÊrodków szkolenia
Policji i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, absolwentów tych szkó∏, którzy bezpoÊrednio po ich ukoƒczeniu podj´li s∏u˝b´ w Agencji Bezpieczeƒstwa
———————
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 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176,
poz. 1242.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121,
poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281,
poz. 2779, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 oraz z 2007 r. Nr 82,
poz. 559.

Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego, Policji, Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony
Rzàdu, S∏u˝bie Wi´ziennej lub Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, po z∏o˝eniu przez nich udokumentowanego wniosku w tej sprawie;
3) z dniem ukoƒczenia szkó∏ wy˝szych, absolwentów
tych szkó∏, którzy bezpoÊrednio po ich ukoƒczeniu
podj´li s∏u˝b´ w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
§ 2. Poborowych, o których mowa w § 1 pkt 1:
1) korzystajàcych z odroczenia zasadniczej s∏u˝by
wojskowej lub przeszkolenia wojskowego — przenosi si´ do rezerwy po z∏o˝eniu przez nich, nie
póêniej ni˝ do dnia 31 grudnia 2008 r., wniosku
w sprawie przeniesienia do rezerwy;
2) niekorzystajàcych z odroczenia zasadniczej s∏u˝by
wojskowej lub przeszkolenia wojskowego — przenosi si´ do rezerwy z urz´du, z dniem spe∏nienia
warunków formalnych, o ile w ciàgu 30 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia lub od dnia
spe∏nienia warunków nie z∏o˝à pisemnego wniosku o nieprzenoszenie ich do rezerwy;
3) przenosi si´ do rezerwy równie˝ w przypadku, gdy
orzeczeniem w∏aÊciwej komisji lekarskiej zostali
uznani za czasowo niezdolnych do s∏u˝by wojskowej;
4) lit. c, przenosi si´ do rezerwy po z∏o˝eniu przez
nich, nie póêniej ni˝ do dnia 31 grudnia 2008 r.,
udokumentowanego wniosku w tej sprawie.
§ 3. Przepisu § 1 pkt 1 nie stosuje si´ do poborowych, którzy z∏o˝yli wnioski o przeznaczenie do s∏u˝by zast´pczej albo których przeznaczono do odbycia
tej s∏u˝by.
§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia cz´Êci poborowych do rezerwy (Dz. U.
Nr 121, poz. 834).
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

