
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 grudnia 2014 r. 

Poz. 1703 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 listopada 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej  
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 

Na podstawie art. 116 ust. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia 

czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz. 2136, z 2008 r. Nr 11, 

poz. 60 oraz z 2009 r. Nr 106, poz. 883) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osoby reklamowane będące żołnierzami rezerwy spełniają obowiązek wskazany w ust. 1 pkt 4 przez doko-

nanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy.”; 

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: 

a) w pkt 15: 

– zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ochrona zdrowia:”, 

– ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kierownicy podmiotów leczniczych wykorzystywanych na potrzeby obronne państwa;”, 

b) w pkt 17: 

– zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek, będących przedsiębiorcami wymienionymi w rozporządzeniu 

Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na 

rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. 

Nr 188, poz. 1571), oraz:”, 

– ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) prezes zarządu „Polskich Sieci Elektroenergetycznych” S.A.;”, 

– ppkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) dyrektorzy oddziałów regionalnych operatora wyznaczonego, o którym mowa w ustawie z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445, z 2013 r. poz. 852 

i 1355 oraz z 2014 r. poz. 619, 773 i 1198. 




