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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 wrzeÊnia 2006 r.

w sprawie rejestracji przedpoborowych

Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb przeprowadzania rejestracji przedpoboro-
wych, zwanej dalej „rejestracjà”;

2) sposób wzywania przedpoborowych do rejestracji;

3) zasady prowadzenia ewidencji przedpoborowych.

§ 2. 1. Przedpoborowy zameldowany na pobyt sta-
∏y obowiàzany jest zg∏osiç si´ do rejestracji w terminie
i miejscu wskazanym przez wójta lub burmistrza (prezy-
denta miasta) w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.

2. Przedpoborowy zameldowany na pobyt czasowy
trwajàcy ponad 2 miesiàce obowiàzany jest zg∏osiç si´

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.



do rejestracji do wójta lub burmistrza (prezydenta mia-
sta) w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce tego pobytu.

§ 3. 1. Przedpoborowy, który w okresie od dnia
og∏oszenia do dnia rozpocz´cia rejestracji zmieni∏
miejsce pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego trwajà-
cego ponad 2 miesiàce, obowiàzany jest zg∏osiç si´ do
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w∏aÊciwego
ze wzgl´du na nowe miejsce pobytu sta∏ego lub poby-
tu czasowego trwajàcego ponad 2 miesiàce. Organ
ten wyznacza przedpoborowemu miejsce i termin sta-
wienia si´ do rejestracji.

2. Przedpoborowy, który po rozpocz´ciu rejestracji
zamierza zmieniç miejsce pobytu, obowiàzany jest
zg∏osiç si´ do rejestracji przed dokonaniem zmiany
miejsca pobytu.

§ 4. Przedpoborowy obowiàzany jest zawiadomiç
pisemnie, osobiÊcie lub za poÊrednictwem innej oso-
by, w∏aÊciwego wójta lub burmistrza (prezydenta mia-
sta) o przeszkodach uniemo˝liwiajàcych zg∏oszenie si´
do rejestracji — najpóêniej w dniu wyznaczonym na
zg∏oszenie si´ do rejestracji.

§ 5. Przedpoborowy zg∏aszajàcy si´ do rejestracji
obowiàzany jest przedstawiç dowód osobisty lub inny
dokument pozwalajàcy na ustalenie jego to˝samoÊci.

§ 6. 1. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobi-
stego zg∏oszenia si´ do rejestracji wskutek kalectwa
lub u∏omnoÊci mo˝e obowiàzek ten spe∏niç za poÊred-
nictwem pe∏noletniego cz∏onka najbli˝szej rodziny.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 osoba doko-
nujàca zg∏oszenia przedpoborowego obowiàzana jest
przedstawiç organowi przeprowadzajàcemu rejestra-
cj´ w∏asny dowód osobisty, dokument potwierdzajàcy
niemo˝noÊç osobistego zg∏oszenia si´ przedpoboro-
wego oraz jeden z dokumentów wymienionych w § 5.

§ 7. Rejestracj´ przeprowadza si´ w okresie od
dnia 1 do dnia 31 paêdziernika ka˝dego roku.

§ 8. 1. Rejestracj´ przeprowadza si´ zgodnie z wo-
jewódzkim planem rejestracji, sporzàdzonym na pod-
stawie wniosków wójtów lub burmistrzów (prezyden-
tów miast). Wojewódzki plan rejestracji zawiera dane
dotyczàce terminów i miejsc przeprowadzenia reje-
stracji oraz liczby przedpoborowych podlegajàcych
wezwaniu w poszczególnych gminach województwa.

2. Wojewódzki plan rejestracji zatwierdza wojewo-
da.

§ 9. 1. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci
miast) og∏aszajà rejestracj´ za pomocà obwieszczeƒ.

2. W obwieszczeniu o rejestracji nale˝y wskazaç:

1) podstaw´ prawnà przeprowadzenia rejestracji;

2) kategorie osób podlegajàcych rejestracji;

3) miejsce i termin zg∏oszenia si´ do rejestracji;

4) dokumenty, jakie powinny byç przedstawione or-
ganowi przeprowadzajàcemu rejestracj´;

5) pouczenie o sposobie dope∏nienia obowiàzku reje-
stracji w razie zmiany miejsca zamieszkania;

6) Êrodki egzekucji administracyjnej i sankcje karne
za niedope∏nienie obowiàzku zg∏oszenia si´ do re-
jestracji lub przedstawienia nakazanych dokumen-
tów.

§ 10. Rejestracj´ og∏asza si´ nie póêniej ni˝ na
14 dni przed jej rozpocz´ciem. Obwieszczenia o reje-
stracji powinny byç wywieszone w dniu og∏oszenia re-
jestracji w miejscach najbardziej ucz´szczanych i wi-
docznych.

§ 11. 1. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci
miast) wzywajà przedpoborowych do rejestracji rów-
nie˝ za pomocà wezwaƒ imiennych. Wzór wezwania
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Wezwanie imienne do rejestracji nale˝y dor´-
czyç przedpoborowemu co najmniej na 7 dni przed
wyznaczonym terminem zg∏oszenia si´ do rejestracji.

3. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia
od obowiàzku zg∏oszenia si´ do rejestracji w terminie
i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

§ 12. 1. Najpóêniej na 14 dni przed og∏oszeniem re-
jestracji wykaz przedpoborowych podlegajàcych reje-
stracji sporzàdza komórka ewidencji ludnoÊci urz´du
gminy na podstawie rejestru sta∏ych mieszkaƒców
i kartoteki pobytów czasowych trwajàcych ponad
2 miesiàce, wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku
nr 2 do rozporzàdzenia. Wykaz przedpoborowych mo-
˝e byç równie˝ sporzàdzony na podstawie numeru
ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Syste-
mu Ewidencji LudnoÊci (PESEL).

2. Wykaz przedpoborowych zatwierdza wójt lub
burmistrz (prezydent miasta).

3. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zawiada-
mia, w ciàgu 3 dni od dnia zatwierdzenia wykazu, wój-
ta lub burmistrza (prezydenta miasta) w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego przedpoborowego
o uj´ciu go w wykazie przedpoborowych w miejscu
pobytu czasowego trwajàcego ponad 2 miesiàce.
Wzór zawiadomienia okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 13. 1. Od dnia zatwierdzenia wykazu komórka
ewidencji ludnoÊci urz´du gminy przekazuje komórce
dokonujàcej czynnoÊci rejestracyjnych tego urz´du
wnioski o dopisanie lub skreÊlenie z wykazu przedpo-
borowych osób, które zameldowa∏y si´ na pobyt sta∏y
lub pobyt czasowy trwajàcy ponad 2 miesiàce albo
wymeldowa∏y si´ z takiego pobytu — a˝ do dnia za-
koƒczenia rejestracji.

2. Wykaz przechowuje si´ do koƒca roku kalenda-
rzowego, w którym uj´te w wykazie osoby koƒczà
24 lata ˝ycia.

§ 14. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) za-
k∏ada w czasie rejestracji, co roku, oddzielny dla ka˝-
dego rocznika rejestr przedpoborowych wed∏ug wzo-
ru okreÊlonego w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.

2. Wpisów w rejestrze dokonuje si´ z chwilà zg∏o-
szenia si´ przedpoborowych do rejestracji.
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3. Rejestr utrzymuje si´ w stanie aktualnym do
czasu stawienia si´ przedpoborowych danego roczni-
ka do poboru.

§ 15. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) za-
wiadamia w ciàgu 3 dni wójta lub burmistrza (prezy-
denta miasta) w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce po-
bytu sta∏ego przedpoborowego o wpisaniu go do reje-
stru w miejscu pobytu czasowego trwajàcego po-
nad 2 miesiàce. Wzór zawiadomienia okreÊla za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.

2. W razie zmiany przez przedpoborowego miejsca
pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego trwajàcego po-
nad 2 miesiàce, skreÊlenie z rejestru przedpoboro-
wych mo˝e nastàpiç po otrzymaniu pisemnego zawia-
domienia o wpisaniu do rejestru przedpoborowych
przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w∏aÊci-
wego ze wzgl´du na miejsce nowego pobytu.

§ 16. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wy-
daje przedpoborowemu pisemne potwierdzenie zg∏o-
szenia si´ do rejestracji wed∏ug wzoru okreÊlonego
w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.

2. W razie zagubienia lub zniszczenia potwierdze-
nia zg∏oszenia si´ do rejestracji, wójt lub burmistrz
(prezydent miasta) w∏aÊciwy ze wzgl´du na aktualne
miejsce pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego trwajà-
cego ponad 2 miesiàce wydaje przedpoborowemu du-
plikat potwierdzenia zg∏oszenia si´ do rejestracji.

§ 17. 1. M´˝czyêni, którzy nie zg∏osili si´ do reje-
stracji we w∏aÊciwym czasie, sà obowiàzani do spe∏-
nienia tego obowiàzku do koƒca roku kalendarzowe-
go, w którym koƒczà 24 lata ˝ycia.

2. Rejestracji nie podlegajà m´˝czyêni, którzy sta-
wali ju˝ do poboru i którym wydano wojskowy doku-
ment osobisty (ksià˝eczk´ wojskowà).

§ 18. W razie niezg∏oszenia si´ przedpoborowego
do rejestracji w wyznaczonym terminie, wójt lub bur-

mistrz (prezydent miasta) przyst´puje niezw∏ocznie do
ustalenia miejsca pobytu przedpoborowego oraz przy-
czyn niedope∏nienia przez niego obowiàzku zg∏oszenia
si´ do rejestracji.

§ 19. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wpisu-
je osoby, które nie dope∏ni∏y obowiàzku zg∏oszenia si´
do rejestracji przedpoborowych, do wykazu osób
o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obo-
wiàzku obrony. WykreÊlenie z wykazu nast´puje po
stawieniu si´ danej osoby do poboru albo po ukoƒcze-
niu przez nià 24 roku ˝ycia.

§ 20. 1. Sprawozdanie z wyników rejestracji przed-
poborowych, wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku
nr 6 do rozporzàdzenia, wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) przekazuje wojewodzie w terminie 14 dni po
zakoƒczeniu rejestracji na danym terenie.

2. Dokumentacja rejestracji przedpoborowych mo-
˝e byç udost´pniona jedynie osobom upowa˝nionym
i dzia∏ajàcym w imieniu ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, Ministra Obrony Narodowej lub
wojewodów. Wykazy i rejestry przedpoborowych pod-
legajà przepisom o ochronie danych osobowych.

§ 21. Zbiorcze sprawozdanie z wyników rejestracji
przedpoborowych, wed∏ug wzoru okreÊlonego w za-
∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia, wojewoda przesy∏a
Ministrowi Spraw Wewn´trznych i Administracji
w terminie miesiàca od dnia zakoƒczenia rejestracji na
terenie województwa.

§ 22. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji
przedpoborowych (Dz. U. Nr 40, poz. 173, z 1999 r.
Nr 69, poz. 771 oraz z 2005 r. Nr 171, poz. 1437).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
L. Dorn
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 22 wrzeÊnia 2006 r. (poz. 1377)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WEZWANIA DO REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR ZAWIADOMIENIA
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR POTWIERDZENIA ZG¸OSZENIA SI¢ DO REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYNIKÓW REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH


