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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 3 sierpnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych. 

Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 21 listo
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze
czypospolitej 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 162, poz. 1114 i 1126 
oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przed
poborowych (Dz. U. Nr 40, poz. 173) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) w § 20 w ust. 2 wyraz "państwową" zastępuje się 
wyrazem "służbową"; 

2) skreśla się § 21; 

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia we wzorze we
zwania do rejestracji przedpoborowych: 

a) na stronie 1 po wyrazach "poz. 16" dodaje się 
przecinek i wyrazy "z późno zm.", 

b) na stronie 2 w zdaniu drugim wyrazy "aresztu do 
3 miesięcy albo karą grzywny (art. 224 ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo
spolitej Polskiej - Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16)" 
zastępuje się wyrazami "grzywny albo karą 
ograniczenia wolności (art. 224 ustawy o po
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej - Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z późno 
zm.)"; 

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia we wzorze po
twierdzenia zgłoszenia się do rejestracji przedpo
borowych na stronie 2 okładki w pkt 4 wyrazy 
"aresztu lub grzywny" zastępuje się wyrazami 
"grzywny albo karze ograniczenia wolności". 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 30 czerwca 1999 r. 

w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. 

Na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerw
ca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, 
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) warunki i tryb: 

a) przeprowadzania badań lekarskich w celu 
stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwska-

zań zdrowotnych do kierowania pojazdami 
u osób ubiegających się o uprawnienia do kiero
wania pojazdami silnikowymi lub tramwajami 
oraz osób kierujących tymi pojazdami, zwanych 
dalej "badaniami", 

b) wydawania orzeczeń lekarskich stwierdzających 
brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych 
do kierowania pojazdami, 

c) odwoływania się od orzeczeń lekarskich, 




