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ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416
i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób wzywania do poboru;

2) treÊç obwieszczenia;
———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).



3) wzory wezwaƒ;

4) dokumenty, jakie poborowi powinni przedstawiç
podczas poboru;

5) sposób organizacji i przebieg poboru.

§ 2. 1. Wojewodowie wzywajà do stawienia si´ do
poboru osoby podlegajàce temu obowiàzkowi za po-
mocà obwieszczeƒ o poborze.

2. W obwieszczeniu o poborze zamiesza si´:

1) podstaw´ prawnà przeprowadzenia poboru;

2) kategorie osób podlegajàcych obowiàzkowi sta-
wienia si´ do poboru;

3) miejsce i termin stawienia si´ do poboru;

4) dokumenty i fotografie, które powinny byç przed-
stawione przez poborowych komisji lekarskiej
oraz na potrzeby ewidencji wojskowej;

5) pouczenie o sposobie dope∏nienia obowiàzku sta-
wienia si´ do poboru w razie zmiany miejsca za-
mieszkania;

6) informacj´ o Êrodkach egzekucji administracyjnej
i sankcjach karnych za niedope∏nienie obowiàzku
stawienia si´ do poboru lub nieprzedstawienia od-
powiednich dokumentów oraz odmow´ poddania
si´ badaniom lekarskim.

3. Pobór og∏asza si´ nie póêniej ni˝ na 14 dni przed
jego rozpocz´ciem. Obwieszczenie o poborze wywie-
sza si´ w miejscach najbardziej ucz´szczanych i wi-
docznych.

§ 3. 1. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci
miast) wzywajà poborowych do zg∏oszenia si´ do po-
boru za pomocà wezwaƒ imiennych.

2. Wzór wezwania okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

3. Wezwanie imienne do poboru nale˝y dor´czyç
poborowemu co najmniej na 7 dni przed wyznaczo-
nym terminem stawienia si´ do poboru.

4. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia
poborowego, podlegajàcego stawiennictwu do pobo-
ru, od obowiàzku stawienia si´ w terminie i miejscu
wskazanym w obwieszczeniu.

§ 4. Spe∏nienie obowiàzku stawienia si´ do pobo-
ru oznacza zg∏oszenie si´ poborowego w okreÊlonym
terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem
(prezydentem miasta), powiatowà komisjà lekarskà
oraz wojskowym komendantem uzupe∏nieƒ.

§ 5. 1. Poborowy, który z wa˝nych przyczyn nie
mo˝e stawiç si´ do poboru w wyznaczonym terminie
i miejscu, obowiàzany jest zawiadomiç o tym wójta
lub burmistrza (prezydenta miasta), w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego lub pobytu czaso-
wego trwajàcego ponad 2 miesiàce, najpóêniej

w dniu, w którym by∏ obowiàzany stawiç si´ do pobo-
ru, do∏àczajàc jednoczeÊnie dokumenty potwierdzajà-
ce przyczyny niestawiennictwa.

2. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa poboro-
wy powinien niezw∏ocznie zg∏osiç si´ do w∏aÊciwego
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wy-
znacza mu termin i miejsce stawienia si´ do poboru.

§ 6. 1. Poborowy zg∏aszajàcy si´ do poboru po raz
pierwszy przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)
— dowód osobisty lub inny dokument pozwalajà-
cy na ustalenie to˝samoÊci;

2) powiatowej komisji lekarskiej — posiadane doku-
menty lekarskie dotyczàce stanu zdrowia.

2. Poborowy zg∏aszajàcy si´ do poboru kolejny raz
przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)
— dowód osobisty lub inny dokument pozwalajà-
cy na ustalenie to˝samoÊci;

2) powiatowej komisji lekarskiej — dokumenty lekar-
skie dotyczàce zmian w stanie zdrowia, w tym wy-
niki badaƒ specjalistycznych przeprowadzonych
w okresie od ostatniego poboru;

3) wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ — woj-
skowy dokument osobisty.

3. Przepisy ust. 1 oraz ust. 2 stosuje si´ odpowied-
nio do poborowych, o których mowa w art. 26
ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanej dalej „ustawà”.

§ 7. Na potrzeby ewidencji wojskowej poborowy
zg∏aszajàcy si´ do poboru po raz pierwszy przedsta-
wia:

1) aktualnà fotografi´ o wymiarach 3 x 4 cm bez na-
krycia g∏owy;

2) dokumenty stwierdzajàce poziom wykszta∏cenia
lub pobieranie nauki;

3) potwierdzenie zg∏oszenia si´ do rejestracji.

§ 8. 1. Pobór przeprowadza si´ wed∏ug wojewódz-
kiego planu poboru, ustalonego przez wojewod´ przy
wspó∏udziale szefa wojewódzkiego sztabu wojskowe-
go na podstawie pisemnych wniosków wójtów lub
burmistrzów (prezydentów miast) oraz wojskowych
komendantów uzupe∏nieƒ.

2. Wnioski wójtów lub burmistrzów (prezydentów
miast) dotyczà liczby poborowych podlegajàcych we-
zwaniu do poboru, a wnioski wojskowych komendan-
tów uzupe∏nieƒ dotyczà liczby poborowych, którzy
stawali ju˝ do poboru i ubiegajà si´ o zmian´ katego-
rii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej, oraz liczby
osób, o których mowa w art. 32a ust. 1 pkt 2 ustawy.
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3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, przekazywa-
ne sà wojewodzie za poÊrednictwem starostów (pre-
zydentów miast na prawach powiatu).

4. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje termi-
narz zg∏aszania si´ poborowych z poszczególnych
gmin województwa do poboru, zak∏adajàcy wezwanie
co najmniej 30 i nie wi´cej ni˝ 45 poborowych dzien-
nie. Wezwanie tej liczby poborowych powinno  byç
w∏aÊciwie roz∏o˝one w czasie, tak aby uniknàç wzywa-
nia wszystkich na t´ samà godzin´. W planie uwzgl´d-
nia si´ równie˝ liczb´ osób planowanych do zatrud-
nienia stosownie do postanowieƒ art. 32a ust. 1 pkt 2
ustawy.

5. Wyciàgi z wojewódzkiego planu poboru przesy-
∏a si´ starostom oraz burmistrzom (prezydentom
miast) w∏aÊciwym ze wzgl´du na siedziby powiato-
wych komisji lekarskich, a tak˝e pozosta∏ym burmi-
strzom (prezydentom miast) oraz wójtom.

§ 9. 1. List´ poborowych podlegajàcych obowiàz-
kowi stawienia si´ do poboru sporzàdza w 2 egzem-
plarzach wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na
podstawie rejestru przedpoborowych i wykazu osób
o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obo-
wiàzku obrony oraz imiennego wykazu poborowych,
otrzymanego od wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ
— z wykorzystaniem danych osobowych z ewidencji
ludnoÊci.

2. Wzór listy poborowych okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

3. Na list´ poborowych, o której mowa w ust. 1,
nie wpisuje si´ poborowych, którzy w okresie pomi´-
dzy uj´ciem ich do rejestru przedpoborowych a wpi-
saniem ich na list´ poborowych wymeldowali si´
z pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego trwajàcego
ponad 2 miesiàce.

4. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przekazuje
imienny wykaz poborowych podlegajàcych wezwaniu
do zg∏oszenia si´ do poboru, którzy stawali ju˝ do po-
boru i ubiegajà si´ o zmian´ kategorii zdolnoÊci do
czynnej s∏u˝by wojskowej, wójtowi lub burmistrzowi
(prezydentowi miasta) nie póêniej ni˝ na 14 dni przed
og∏oszeniem poboru.

5. Na list´ poborowych nie wpisuje si´ poboro-
wych wykazanych przez wojskowego komendanta
uzupe∏nieƒ, którzy ju˝ stawali do poboru, lecz obecnie
nie zamieszkujà na danym terenie. Wykaz poboro-
wych niewpisanych na list´ wójt lub burmistrz (prezy-
dent miasta) przekazuje wojskowemu komendantowi
uzupe∏nieƒ, podajàc przyczyny niewpisania.

6. List´ poborowych sporzàdza si´ najpóêniej do
dnia og∏oszenia poboru. Jeden egzemplarz listy wójt
lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje powiato-
wej komisji lekarskiej nie póêniej ni˝ na 7 dni przed
rozpocz´ciem poboru.

7. Lista poborowych w czasie trwania poboru mo-
˝e byç uzupe∏niona na podstawie dodatkowego imien-

nego wykazu poborowych, przekazanego jednorazo-
wo przez wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ prze-
wodniczàcemu powiatowej komisji lekarskiej oraz
w∏aÊciwemu wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi
miasta) nie póêniej ni˝ na 14 dni przed zakoƒczeniem
pracy powiatowej komisji lekarskiej.

8. List´ poborowych utrzymuje w stanie aktual-
nym do czasu zakoƒczenia pracy powiatowej komisji
lekarskiej.

§ 10. Dane zawarte w listach poborowych podlega-
jà przepisom o ochronie danych osobowych, nato-
miast ksi´gi orzeczeƒ lekarskich sà informacjami nie-
jawnymi stanowiàcymi tajemnic´ s∏u˝bowà.

§ 11. Prace zwiàzane z wprowadzeniem danych do
ewidencji wojskowej oraz wype∏nianiem  i wydawa-
niem wojskowych dokumentów osobistych poboro-
wym zg∏aszajàcym si´ do poboru wykonuje si´ przy
pomocy osób zatrudnionych do tych prac przez staro-
st´ (prezydenta miasta na prawach powiatu).

§ 12. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta):

1) sprawdza to˝samoÊç poborowych zg∏aszajàcych
si´ do poboru;

2) ustala przyczyny niezg∏oszenia si´ poborowych
i miejsce ich pobytu, a wyniki ustaleƒ przekazuje
przewodniczàcemu powiatowej komisji lekarskiej
lub wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ;

3) wpisuje poborowych, którzy nie dope∏nili obo-
wiàzku stawienia si´ do poboru w wyznaczonym
terminie i miejscu, do wykazu osób o nieuregulo-
wanym stosunku do powszechnego obowiàzku
obrony; wykreÊlenie z wykazu nast´puje po sta-
wieniu si´ poborowego do poboru albo po dniu
31 grudnia roku kalendarzowego, w którym pobo-
rowy koƒczy 24 lata ˝ycia;

4) przekazuje w∏aÊciwemu wojskowemu komendan-
towi uzupe∏nieƒ:

a) imienne zestawienia poborowych, którzy nie
stawili si´ do poboru do koƒca roku kalenda-
rzowego, w którym ukoƒczyli 24 lata ˝ycia,

b) wykaz poborowych, którzy ju˝ stawali do pobo-
ru, lecz nie zg∏osili si´ na wezwanie do powia-
towej komisji lekarskiej w czasie przeprowa-
dzanego poboru.

§ 13. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu czasowego trwa-
jàcego ponad 2 miesiàce zawiadamia w ciàgu 3 dni
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego o zg∏oszeniu si´
poborowego po raz pierwszy do poboru.

2. Wzór zawiadomienia okreÊla za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia.

§ 14. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) albo
upowa˝niony pracownik urz´du gminy (miasta)
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wspó∏dzia∏a z powiatowà komisjà lekarskà i wojsko-
wym komendantem uzupe∏nieƒ w zakresie spe∏niania
przez poborowych obowiàzku, o którym mowa w § 4.
W tym celu w dniach przewidzianych w wojewódzkim
planie poboru dla tej gminy prowadzi niezb´dnà do-
kumentacj´ gminnà oraz przyjmuje wnioski poboro-
wych ubiegajàcych si´ o uznanie koniecznoÊci spra-
wowania bezpoÊredniej opieki nad cz∏onkiem rodziny.

§ 15. Starosta (prezydent miasta na prawach po-
wiatu), na obszarze powiatu (miasta na prawach po-
wiatu), w szczególnoÊci przedstawia wojewodzie:

1) propozycje planu przeprowadzenia poboru na ob-
szarze powiatu (miasta na prawach powiatu);

2) kandydatów do powo∏ania do sk∏adu powiatowej
komisji lekarskiej oraz do zast´pczego pe∏nienia
funkcji w tych komisjach;

3) wyniki wst´pnych ustaleƒ co do mo˝liwoÊci oraz
kosztów przeprowadzania badaƒ specjalistycz-
nych (w tym badaƒ psychologicznych) lub obser-
wacji szpitalnej poborowych w zak∏adach opieki
zdrowotnej po∏o˝onych na obszarze powiatu (mia-
sta na prawach powiatu).

§ 16. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przyjmuje
wnioski poborowych ubiegajàcych si´ o przeznaczenie
do s∏u˝by zast´pczej oraz dokumenty niezb´dne do
udzielenia odroczenia zasadniczej s∏u˝by wojskowej.

§ 17. Dokumentacj´ poboru po jego zakoƒczeniu
przechowuje odpowiednio starosta, prezydent miasta
(prezydent miasta na prawach powiatu), w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce przeprowadzenia poboru. Doku-
mentacja przechowywana jest do dnia 31 grudnia,
w tym roku kalendarzowym, w którym mija 5 lat od
dnia zakoƒczenia poboru.

§ 18. Traci moc rozporzàdzenie Ministrów Spraw
Wewn´trznych i Administracji oraz Obrony Narodo-
wej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia poboru (Dz. U. Nr 150, poz. 1592).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn

Minister Obrony Narodowej:
R. Sikorski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministrów Spraw Wewn´trznych i Administracji
oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. (poz. 7)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

awers

WEZWANIE DO POBORU

....................................... Pan(i) ..............................................
(piecz´ç nag∏ówkowa) (imi´ i nazwisko)

zam. ..............................................

..............................................

WEZWANIE*) Nr .....

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.) i § 3 ust. 1 rozporzàdzenia Ministrów Spraw
Wewn´trznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania
i przeprowadzania poboru (Dz. U. z 2006 r. Nr 1, poz. 7) wzywam Pana(nià) do osobistego zg∏oszenia si´
do poboru w dniu ................................................ o godzinie ................... w ..............................................
ul.  ...........................................

..............................................
(podpis i piecz´ç)

*) Wezwanie dor´cza si´ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

rewers

Poborowy zg∏aszajàcy si´ do poboru po raz pierwszy przedstawia wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi
miasta) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach — inny dokument pozwalajàcy na ustalenie to˝sa-
moÊci, komisji lekarskiej posiadane dokumenty lekarskie dotyczàce stanu zdrowia. Ponadto na potrzeby ewi-
dencji wojskowej poborowy przedstawia potwierdzenie zg∏oszenia si´ do rejestracji przedpoborowych, foto-
grafi´ o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia g∏owy oraz dokument stwierdzajàcy poziom wykszta∏cenia lub po-
bieranie nauki.

Poborowy zg∏aszajàcy si´ do poboru kolejny raz przedstawia wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi mia-
sta) dowód osobisty, komisji lekarskiej dokumenty lekarskie dotyczàce zmian w stanie zdrowia w okresie od po-
przedniego poboru, a wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ wojskowy dokument osobisty.

Poborowy, który z wa˝nych przyczyn nie mo˝e stawiç si´ do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu,
obowiàzany jest zawiadomiç o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego trwajàcego ponad 2 miesiàce.

Niestawienie si´ do poboru przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), w∏aÊciwà komisjà lekar-
skà lub wojskowym komendantem uzupe∏nieƒ w okreÊlonym terminie i miejscu lub niepoddanie si´ badaniom
lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przestawienie zosta∏o nakazane, podlega grzywnie al-
bo karze ograniczenia wolnoÊci (art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej — Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.).

Uprzednio mo˝e byç wobec poborowego, który nie stawi∏ si´ do poboru bez uzasadnionej przyczyny, na∏o-
˝ona grzywna w celu przymuszenia lub zarzàdzone przymusowe doprowadzenie przez Policj´ do poboru
(art. 32 ust. 6 cytowanej ustawy).
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

LISTA POBOROWYCH
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Lp. Nr pozycji
z ksi´gi

orzeczeƒ
lekarskich

Nazwisko
i imi´
oraz

imi´ ojca

Rok
urodzenia

Miejsce sta∏ego
lub czasowego

pobytu
(dok∏adny

adres)

Data
stawienia

si´ do
poboru

Kategoria Nr
ksià˝eczki
wojskowej

Uwagi, adnotacje
dotyczàce
przyczyn

dopisania lub
skreÊlenia z listy,

adnotacje
o odwo∏aniach,

sprzeciwach,
zmianie

orzeczenia itp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Za∏àcznik nr 3

WZÓR

ZAWIADOMIENIE
O ZG¸OSZENIU SI¢ POBOROWEGO DO POBORU W MIEJSCU POBYTU CZASOWEGO
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(piecz´ç nag∏ówkowa)

..............................................

..............................................

..............................................

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, ˝e poborowy ..............................................................................
(nazwisko i imi´)

s.(c.) ........................................ rocznik .............. zameldowany na pobyt sta∏y

................................................................................................................................
(dok∏adny adres)

stawa∏ do poboru w dniu ............................. i otrzyma∏ ksià˝eczk´ wojskowà

....................................... wydanà przez WKU w ..................................................

z kategorià zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej .........................................

..............................................
(podpis i piecz´ç)


