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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie okreÊlenia liczby poborowych oraz ˝o∏nierzy rezerwy, którzy w 2002 r. mogà byç powo∏ani do
czynnej s∏u˝by wojskowej oraz s∏u˝by w formacjach uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych.

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej 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. Ustala si´ nast´pujàce liczby osób podlega-
jàcych w 2002 r. powo∏aniu do odbycia:

1) w jednostkach organizacyjnych podporzàdkowa-
nych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez nie-
go nadzorowanych:

a) zasadniczej s∏u˝by wojskowej — do 81 000 pobo-
rowych,

b) przeszkolenia wojskowego — do 300 absolwen-
tów szkó∏ wy˝szych,

c) çwiczeƒ wojskowych — do 350 stanu Êrednio-
rocznego ˝o∏nierzy rezerwy,

2) s∏u˝by w formacjach uzbrojonych podporzàdkowa-
nych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych:

a) w oddzia∏ach prewencji Policji — do 2 000 pobo-
rowych,

b) w Stra˝y Granicznej — do 3 500 poborowych,

c) w Biurze Ochrony Rzàdu — do 1 600 poboro-
wych.

2. Przez u˝yte w ust. 1 pkt 1 lit. c) okreÊlenie „stan
Êrednioroczny ˝o∏nierzy rezerwy” nale˝y rozumieç
przeci´tnà liczb´ tych ˝o∏nierzy, odbywajàcych czynnà
s∏u˝b´ wojskowà ka˝dego dnia, przy za∏o˝eniu równo-
miernego w skali roku powo∏ywania ich na çwiczenia
wojskowe i zwalniania z tych çwiczeƒ.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
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