
Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4,
poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43,
poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80,
poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114
i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81,
poz. 877, Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1353) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. ˚o∏nierzy powo∏anych do odbycia zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej:

1) w dniu 25 stycznia 2001 r. — zwalnia si´ i przenosi
do rezerwy w dniu 15 stycznia 2002 r.,

2) od dnia 30 stycznia do dnia 31 stycznia 2001 r. —
zwalnia si´ i przenosi do rezerwy w dniach 15—17
stycznia 2002 r.,

3) od dnia 5 kwietnia do dnia 6 kwietnia 2001 r. —
zwalnia si´ i przenosi do rezerwy w dniach 26—27
marca 2002 r.,

4) w dniu 9 kwietnia 2001 r. — zwalnia si´ i przenosi
do rezerwy w dniu 28 marca 2002 r.,

5) od dnia 5 czerwca do dnia 6 czerwca 2001 r. — zwal-
nia si´ i przenosi do rezerwy w dniach 27—29 ma-
ja 2002 r.,

6) w dniu 20 czerwca 2001 r. — zwalnia si´ i przenosi
do rezerwy w dniu 18 czerwca 2002 r.,

7) od dnia 3 lipca do dnia 4 lipca 2001 r. — zwalnia si´
i przenosi do rezerwy w dniach 19—21 czerwca
2002 r.,

8) w dniu 29 sierpnia 2001 r. — zwalnia si´ i przenosi
do rezerwy w dniu 20 sierpnia 2002 r.,

9) od dnia 2 paêdziernika do dnia 4 paêdziernika
2001 r. — zwalnia si´ i przenosi do rezerwy
w dniach 24—26 wrzeÊnia 2002 r.,

10) w dniu 15 listopada 2001 r. — zwalnia si´ i przeno-
si do rezerwy w dniu 5 listopada 2002 r.,

11) od dnia 3 stycznia do dnia 4 stycznia 2002 r. — zwal-
nia si´ i przenosi do rezerwy w dniach 19—20 grud-
nia 2002 r.

2. ˚o∏nierzy powo∏anych do odbycia zasadniczej
s∏u˝by wojskowej w terminach innych ni˝ okreÊlone
w ust. 1, a tak˝e powo∏anych do odbycia pozosta∏ego
okresu zasadniczej s∏u˝by wojskowej, jak równie˝

zwolnionych lub wydalonych ze s∏u˝by kandydackiej
i skierowanych do odbycia pozosta∏ego okresu zasad-
niczej s∏u˝by wojskowej, zwalnia si´ i przenosi do re-
zerwy na 3 dni przed dniem, w którym up∏ywa ∏àcznie
12 miesi´cy s∏u˝by wojskowej.

§ 2. ˚o∏nierzy — absolwentów szkó∏ wy˝szych, po-
wo∏ywanych do odbycia d∏ugotrwa∏ego przeszkolenia
wojskowego:

1) w dniu 3 stycznia 2002 r. — zwalnia si´ z tego prze-
szkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 28 czerwca
2002 r.,

2) w dniu 4 kwietnia 2002 r. — zwalnia si´ z tego prze-
szkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 27 wrzeÊnia
2002 r.,

3) w dniu 2 lipca 2002 r. — zwalnia si´ z tego przeszko-
lenia i przenosi do rezerwy w dniu 20 grudnia
2002 r.

§ 3. W wojskowych dokumentach ewidencyjnych
zwolnionych ˝o∏nierzy wpisuje si´, jako podstaw´
zwolnienia i przeniesienia do rezerwy, odpowiedni
przepis niniejszego rozporzàdzenia oraz numer i dat´
rozkazu dowódcy jednostki wojskowej.

§ 4. Do zasadniczej s∏u˝by wojskowej w 2002 r. po-
wo∏uje si´ poborowych:

1) w dniach 3—4 stycznia do:

a) wojskowych oÊrodków szkolenia o trzymiesi´cz-
nym okresie szkolenia, podleg∏ych Dowódcom
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Ma-
rynarki Wojennej,

b) wojskowego oÊrodka szkolenia o trzymiesi´cz-
nym okresie szkolenia przy Wy˝szej Szkole Ofi-
cerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
— na potrzeby ˚andarmerii Wojskowej,

c) jednostek wojskowych podleg∏ych Dowódcom
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Mary-
narki Wojennej oraz Garnizonu Warszawa,

2) w dniach 29—31 stycznia do:

a) wojskowych oÊrodków szkolenia o czteromie-
si´cznym i trzymiesi´cznym okresie szkolenia,
podleg∏ych Dowódcy Wojsk Làdowych,

b) jednostek wojskowych wchodzàcych w sk∏ad
Wojsk Làdowych,

c) Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

d) Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotni-
czej w Koszalinie — na potrzeby Wojsk Làdo-
wych,
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3) w dniu 5 marca do jednostek wojskowych podle-
g∏ych Dowódcy Garnizonu Warszawa,

4) w dniach 3—4 kwietnia do:

a) wojskowych oÊrodków szkolenia o trzymiesi´cz-
nym okresie szkolenia, podleg∏ych Dowódcom
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Ma-
rynarki Wojennej,

b) wojskowego oÊrodka szkolenia o trzymiesi´cz-
nym okresie szkolenia przy Wy˝szej Szkole Ofi-
cerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
— na potrzeby ˚andarmerii Wojskowej,

c) jednostek wojskowych podleg∏ych Dowódcom
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Mary-
narki Wojennej oraz Garnizonu Warszawa,

5) w dniu 7 maja do jednostek wojskowych podle-
g∏ych Dowódcy Garnizonu Warszawa,

6) w dniach 4—6 czerwca do:

a) wojskowych oÊrodków szkolenia o czteromie-
si´cznym i trzymiesi´cznym okresie szkolenia,
podleg∏ych Dowódcy Wojsk Làdowych,

b) jednostek wojskowych wchodzàcych w sk∏ad
Wojsk Làdowych,

c) Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

d) Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotni-
czej w Koszalinie — na potrzeby Wojsk Làdo-
wych,

7) w dniach 3—4 lipca do:

a) wojskowych oÊrodków szkolenia o trzymiesi´cz-
nym okresie szkolenia, podleg∏ych Dowódcom
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Ma-
rynarki Wojennej,

b) wojskowego oÊrodka szkolenia o trzymiesi´cz-
nym okresie szkolenia przy Wy˝szej Szkole Ofi-

cerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
— na potrzeby ˚andarmerii Wojskowej,

c) jednostek wojskowych podleg∏ych Dowódcom
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Mary-
narki Wojennej oraz Garnizonu Warszawa,

8) w dniu 3 wrzeÊnia do jednostek wojskowych pod-
leg∏ych Dowódcy Garnizonu Warszawa,

9) w dniach 1—3 paêdziernika do jednostek wojsko-
wych wchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych,

10) w dniu 6 listopada do jednostek wojskowych pod-
leg∏ych Dowódcy Garnizonu Warszawa,

11) w dniu 12 grudnia do wyznaczonych zgodnie z po-
trzebami Si∏ Zbrojnych jednostek wojskowych
podleg∏ych Dowódcy Wojsk Làdowych,

12) w dniach:

a) 6 lutego, 11 kwietnia, 25 czerwca, 4 wrzeÊnia,
13 listopada do wyznaczonych jednostek woj-
skowych podleg∏ych Dowódcom Wojsk Lotni-
czych i Obrony Powietrznej i Garnizonu Warsza-
wa — kandydatów na kierowców wojskowych,

b) w dniach 5—6 marca, 4—5 czerwca, 3—4 wrze-
Ênia, 3—4 grudnia do oÊrodków szkolenia kie-
rowców podleg∏ych Dowódcy Wojsk Làdowych
— kandydatów na kierowców wojskowych.

§ 5. Poborowych — absolwentów szkó∏ wy˝szych
przeznaczonych do odbycia d∏ugotrwa∏ego przeszkole-
nia wojskowego w szko∏ach podchorà˝ych rezerwy po-
wo∏uje si´ w dniach: 3 stycznia, 4 kwietnia, 2 lipca
i 2 paêdziernika 2002 r.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski
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