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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 5 września 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych. 

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, 
z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154, Nr 34, 
poz. 178 oraz z 1990 r. Nr 30, poz. 179 i Nr 34, poz. 198), 
w związku z art. 3 pkt 7 lit. d) i e) ustawy z dnia 17 maja 
1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w usta
wach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy 
administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 34, poz. 198 i Nr 43, poz. 253) zarządza się, 
co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 12 września 1979 r. w sprawie rejestracji przed
poborowych (Dz. U. Nr 21, poz. 129 i z 1984 r. Nr 23, poz. 
114) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1, § 4 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, 2 i 3, 
§ 12 ust. 1, § 1 3 ust. 1 i 2, § 14 ust. 2 oraz § 16 użyte 
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazy "terenowy 
organ administracji państwowej stopnia podstawowe
go" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przy
padku wyrazami "organ gminy", 

2) w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 2 wyrazy "terenowy organ 
administracji państwowej stopnia wojewódzkiego" za 
stępuje się wyrazem "wojewoda", 

3) w § 15 ust. 2 wyrazy "Milicji Obywatelskiej" zastępuje 
się wyrazem "Policji", 

4) § 18 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 18. 1. Czynności związane z przeprowadzeniem re

jestracji przedpoborowych wykonywane są 
przez organy gminy w ramach zleconych. im 
zadań związanych z wykonywaniem powsze
chnego obowiązku obrony, współdziałaniem 
w tych sprawach z organami wojskowymi 
oraz udziałem w przygotowywaniu poboru 
i jego przeprowadzeniu . 

2. Koszty przeprowadzenia rejestracji przedpo
borowych, połączonej z przeglądem lekar
skim, oraz realizacji przez organy gminy in
nych obowiązków wynikających z rozporzą
dzenia pokrywają wojewodowie" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: K. Kozłowski 

UWAGA P.T. PRENUMERATORZY DZIENNIKA USTAW I MONITORA POLSKIEGO 

Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że rozpocząl przyjmowanie przedpłat na prenumeratę na rok 1991. W celu dokonania 
wplaty na prenumeratę: 
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej , 
Monitora Polskiego - Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej 
- odbiorcy indywidualni otrzymują blankiety przekazów. 
- instytucje i urzędy otrzymują druki "wpłata-zamówienie" (polecenie przelewu rozszerzone o część dotyczącą zamówienia z wydrukowanymi na 1991 r. 

obowiązującymi cenami prenumeraty). 
Nowi prenumeratorzy otrzymują blankiety i druki po zgloszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady 

Ministrów. 
Cena prenumeraty 1 egzemplarza wynosi rocznie: 

Dziennika Ustaw 154.000 zł 
Monitora Polskiego 93.000 zł 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny prenumeraty. 
Dokonanie wpłaty na prenumeratę do dnia 31 października 1990 r. i prawidłowe wypelnienie blankietów przekazów i "wpłat-zamówień" (dokładny adres 

z numerem kodu pocztowego) zapewni terminowe rozpoczęc ie wysyłki . Dowody wpłat, kt6re nie będą zawierać dokładnego adresu odbiorcy oraz 
ilości zamawianych egzemplarzy, nie będą przyjmowane do realizacji i wysyłka Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego nie będzie 
prowadzona. 

W razie przekroczenia terminu, zamówienie będzie realizowane z opóźnieniem i spowoduje dodatkowe koszty związane z wysyłką zaległych egzemplarzy. 
Zamawiający prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego dla podległych jednostek proszeni są o przesłanie przy "wpłacie-zamówieniu" 

rozdzielników zawierających nazwę odbiorcy (instytucji lub urzędu) i pełny adres z numerem kodu pocztowego. 

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 

UWAGA: Załącznik do Dziennika Ustaw, w którym ogłaszane są m.in. obszerne akty prawne z dziedziny stosunków międzynarodowych, a także zalącznik do 
Monitora Polskiego będzie rozprowadzany wyłącznie na indywidualne zamówienia w sprzedażyegzemplarzowej . . 

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71 , 00-979 Warszawa, P-1, tel. 42-14-78 lub 
694-67-50; teleks 825944 WW, telefaks 428222. Konto bankowe NBP Oddział Warszawa, nr 1052-3157-139. 11. 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW URZĘDU RADY MINISTRÓW 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69/11, 00-979 Warszawa P-1. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/11 , 
00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

Wydawca: Urząd Rady Ministrów 
Redakcja: Biuro Prawne, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/ 3, P-29, tel. 694-60-03 

Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul. Powsińska 69/71 , P-1, 
tel. 42-14-78 i 694-67-50, teleks 825944 WW, telefaks 428222. 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych " Tamka", Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 2565-1300-90. PL ISSN 0209-2123 Cena 2720 zł 


