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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzywania osób podlegajàcych powszechnemu obowiàzkowi obrony
przez organy wojskowe
Na podstawie art. 52 ust. 5 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 Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób
podlegajàcych powszechnemu obowiàzkowi obrony
przez organy wojskowe (Dz. U. Nr 50, poz. 484 oraz
z 2006 r. Nr 164, poz. 1157) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
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.

1) w § 4 w pkt 13 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:
„14) skierowania do wojskowej pracowni psychologicznej, w tym na badania psychologiczne.”;
2) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Wezwania w sprawach powszechnego obowiàzku obrony wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku do rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed wejÊciem w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia, mogà byç wydawane do
czasu wyczerpania ich zapasów.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

WZÓR

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
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