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ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 czerwca 2004 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 2002 r. Nr 21, poz. 205,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób wzywania do
poboru, dokumenty, jakie poborowi powinni przedsta-
wiç przy poborze, wzór wpisu w wojskowym doku-
mencie osobistym i w ewidencji wojskowej w przy-

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

wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732,
Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.



padku udzielenia odroczenia zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej, sposób przygotowania i przeprowadzenia po-
boru oraz czynnoÊci wojewodów, starostów, wójtów
lub burmistrzów (prezydentów miast) i wojskowych
komendantów uzupe∏nieƒ w tym zakresie.

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

2. W obwieszczeniu o poborze zamieszcza 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 w∏aÊciwym komisjom
oraz dla potrzeb 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 stawienia si´ do po-
boru równie˝ za pomocà wezwaƒ imiennych.

2. Wzór wezwania imiennego okreÊla za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia.

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 o poborze.

§ 4. Spe∏nienie obowiàzku stawienia si´ do pobo-
ru oznacza zg∏oszenie si´ poborowego w okreÊlonym
terminie i miejscu przed powiatowà komisja lekarskà
i powiatowà komisjà poborowà.

§ 5. 1. Poborowy, który z wa˝nych przyczyn nie
mo˝e stawiç si´ do poboru w wyznaczonym terminie
i miejscu, jest obowiàzany 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.

3. Poborowi, o których mowa w art. 26 ust. 1c usta-
wy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej
„ustawà”, mogà spe∏niç obowiàzek stawienia si´ do
poboru za poÊrednictwem upowa˝nionej osoby, która
przedstawia komisji lekarskiej wypis z treÊci orzecze-
nia stwierdzajàcego niezdolnoÊç do pracy lub stopieƒ
niepe∏nosprawnoÊci tego poborowego.

§ 6. 1. Poborowy zg∏aszajàcy si´ do poboru:

1) po raz pierwszy — przedstawia powiatowej komi-
sji lekarskiej:

a) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypad-
kach — inny dokument pozwalajàcy na ustale-
nie to˝samoÊci,

b) posiadane dokumenty lekarskie dotyczàce sta-
nu zdrowia, w tym wyniki badaƒ specjalistycz-
nych przeprowadzonych w okresie 12 miesi´cy
poprzedzajàcych dzieƒ stawienia si´ do pobo-
ru,

c) w przypadku ma∏oletniego ochotnika — oÊwiad-
czenie rodziców (opiekunów) o niezg∏aszaniu
sprzeciwu co do odbycia przez niego s∏u˝by
wojskowej;

2) przed komisj´ lekarskà kolejny raz — przedstawia
tej komisji dowód osobisty i ksià˝eczk´ wojskowà
oraz dokumenty lekarskie dotyczàce zmian w sta-
nie zdrowia, w tym wyniki badaƒ specjalistycz-
nych przeprowadzonych w okresie od poprzednie-
go poboru;

3) przed powiatowà komisj´ poborowà — przedsta-
wia tej komisji dowód osobisty i ksià˝eczk´ woj-
skowà.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 i 3 stosu-
je si´ odpowiednio do poborowych, o których mowa
w art. 26 ust. 1c ustawy. 

§ 7. Dla potrzeb 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;
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2) dokumenty stwierdzajàce wykszta∏cenie lub pobie-
ranie 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 przed powiatowà komisj´ lekarskà, a wnioski
wojskowych komendantów uzupe∏nieƒ dotyczà liczby
poborowych, którzy stawali ju˝ do poboru i ubiegajà
si´ o zmian´ kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by
wojskowej lub o odroczenie zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej ze wzgl´du na koniecznoÊç sprawowania bez-
poÊredniej opieki nad cz∏onkiem rodziny. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, sà przekazy-
wane 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 powiatowych komisji lekar-
skich, zak∏adajàcy wezwanie co najmniej 30 i nie wi´-
cej ni˝ 45 poborowych dziennie, oraz terminarz posie-
dzeƒ powiatowych komisji poborowych uzasadniony
liczbà wniesionych spraw indywidualnych.

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 i powiatowych komisji pobo-
rowych, a tak˝e pozosta∏ym burmistrzom (prezyden-
tom miast) oraz wójtom.

§ 9. 1. List´ poborowych podlegajàcych obowiàz-
kowi stawienia si´ do poboru przed powiatowà komi-
sjà lekarskà sporzàdza w 2 egzemplarzach wójt lub
burmistrz (prezydent miasta) na podstawie rejestru
przedpoborowych i wykazu osób o nieuregulowanym
stosunku do obowiàzku s∏u˝by wojskowej oraz imien-
nego wykazu poborowych, otrzymanego od wojsko-
wego 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 nie wpisuje si´ poboro-
wych, którzy w okresie pomi´dzy uj´ciem ich do reje-
stru przedpoborowych a wpisaniem ich na list´ pobo-
rowych 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´ przed powiatowà komisjà lekarskà
wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) nie
póêniej ni˝ na 14 dni przed og∏oszeniem poboru.

5. 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.

6. Na list´ poborowych nie wpisuje si´ poboro-
wych, którzy ju˝ stawali do poboru, lecz obecnie nie
zamieszkujà na danym terenie. Wykaz poborowych
niewpisanych na list´ wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) przekazuje wojskowemu komendantowi uzu-
pe∏nieƒ, podajàc przyczyny niewpisania.

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 si´ w stanie aktual-
nym do czasu zakoƒczenia pracy powiatowej komisji
lekarskiej.

§ 10. Dane zawarte w wojewódzkim planie poboru,
listach poborowych oraz ksi´gach orzeczeƒ lekarskich
sà informacjami niejawnymi stanowiàcymi tajemnic´
s∏u˝bowà.

§ 11. 1. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przekazu-
je wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)
imienny wykaz poborowych podlegajàcych wezwaniu
do stawienia si´ przed powiatowà komisjà poborowà,
którzy z∏o˝yli wnioski o odroczenie zasadniczej s∏u˝by
wojskowej ze wzgl´du na koniecznoÊç sprawowania
bezpoÊredniej opieki nad cz∏onkiem rodziny, nie póêniej
ni˝ na 14 dni przed og∏oszeniem poboru.

2. Wnioski poborowych o odroczenie zasadniczej
s∏u˝by wojskowej ze wzgl´du na koniecznoÊç sprawo-
wania bezpoÊredniej opieki nad cz∏onkiem rodziny
wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przekazuje do rozpa-
trzenia powiatowej komisji poborowej, a gdy komisja
ta nie urz´duje — przekazuje je odpowiednio staroÊcie
albo burmistrzowi (prezydentowi miasta), w∏aÊciwemu
ze wzgl´du na siedzib´ tej komisji, w terminie okreÊlo-
nym w Kodeksie post´powania administracyjnego.

§ 12. 1. W czasie poboru wojskowy komendant
uzupe∏nieƒ lub osoba przez niego upowa˝niona
wprowadza dane dotyczàce poborowych do ewiden-
cji wojskowej oraz wydaje poborowym ksià˝eczki
wojskowe.
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2. Prace zwiàzane z wprowadzeniem danych do
ewidencji wojskowej i wype∏nianiem ksià˝eczek woj-
skowych sà wykonywane przy pomocy osób zatrud-
nionych do tych prac przez starost´ (prezydenta mia-
sta na prawach powiatu).

§ 13. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta):

1) ustala przyczyny niezg∏oszenia si´ poborowych
i miejsce ich pobytu, a wyniki ustaleƒ przekazuje
przewodniczàcemu powiatowej komisji lekarskiej
lub powiatowej komisji poborowej;

2) 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 obowiàzku s∏u˝by wojskowej;
wykreÊlenie z wykazu nast´puje po stawieniu si´
poborowego do poboru albo po ukoƒczeniu przez
niego 24 lat ˝ycia;

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

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

b) wykaz poborowych, którzy ju˝ stawali do pobo-
ru, lecz nie zg∏osili si´ na wezwanie do powiato-
wej komisji lekarskiej lub powiatowej komisji
poborowej w czasie przeprowadzanego poboru.

§ 14. 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.

§ 15. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wspó∏-
dzia∏a z w∏aÊciwymi komisjami powiatowymi w zakre-
sie spe∏niania przez poborowych obowiàzku, o którym
mowa w § 4. W tym celu deleguje pracownika urz´du
gminy (urz´du miasta), który pe∏ni dy˝ur w lokalu ko-
misji w dniach przewidzianych w wojewódzkim planie
poboru dla tej gminy (miasta) i prowadzi niezb´dnà
dokumentacj´ gminnà.

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

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

2) kandydatów do powo∏ania w sk∏ad powiatowej ko-
misji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej

oraz do zast´pczego pe∏nienia funkcji w tych komi-
sjach;

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).

§ 17. Starosta (prezydent miasta na prawach po-
wiatu):

1) zapewnia lokal dla ka˝dej powiatowej komisji le-
karskiej oraz powiatowej komisji poborowej wraz
z wyposa˝eniem oraz przedmioty niezb´dne do
pracy tych komisji, a tak˝e pomieszczenia wraz
z wyposa˝eniem niezb´dne przy wprowadzaniu
danych do ewidencji wojskowej; 

2) zatrudnia, na podstawie umowy o prac´ na czas
okreÊlony lub umowy zlecenia, nie wi´cej ni˝ czte-
ry osoby do prac zwiàzanych z wprowadzaniem
danych do ewidencji wojskowej i wype∏nianiem
ksià˝eczek wojskowych osób zg∏aszajàcych si´ do
poboru oraz osob´ do prowadzenia zaj´ç Êwietli-
cowych w lokalu komisji.

§ 18. Wojewoda zapewnia lokal dla wojewódzkiej
komisji lekarskiej oraz wojewódzkiej komisji poboro-
wej wraz z wyposa˝eniem oraz przedmioty niezb´dne
do pracy komisji.

§ 19. 1. Wojewoda zapewnia szkolenie osób wcho-
dzàcych w sk∏ad komisji lekarskich i komisji poboro-
wych, pracowników urz´dów gmin i miast, prowadzà-
cych sprawy poboru, a tak˝e osób, o których mowa
w § 17 pkt 2.

2. Szkolenie osób wymienionych w § 17 pkt 2, z za-
kresu przypisanych im obowiàzków, prowadzi wojsko-
wy komendant uzupe∏nieƒ.

§ 20. Dokumentacj´ poboru po jego zakoƒczeniu
przechowuje odpowiednio starosta, prezydent miasta
albo burmistrz, w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ ko-
misji.

§ 21. 1. Ustala si´ wzór wpisu lub zamieszczenia
danych w wojskowym dokumencie osobistym o odro-
czeniu zasadniczej s∏u˝by wojskowej, udzielonego
w trybie, o którym mowa w art. 42 ust. 1a ustawy,
w brzmieniu: „Odroczono od dnia ...............................
do dnia ...................................”.

2. Wpis, o którym mowa w ust. 1, uwierzytelnia si´
okràg∏à piecz´cià wojskowej komendy uzupe∏nieƒ
oraz podpisem upowa˝nionej osoby.
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Data Z tytu∏u Na okres Podpis

§ 22. Ustala si´ wzór wpisu lub zamieszczenia da-
nych w ewidencji wojskowej o odroczeniu zasadniczej

s∏u˝by wojskowej, udzielonego w trybie, o którym mo-
wa w art. 42 ust. 1a ustawy, w brzmieniu:

§ 23. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministrów Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Obro-

ny Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie poboru do s∏u˝by wojskowej (Dz. U. Nr 97, poz. 878), które traci moc
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministrów Spraw
Wewn´trznych i Administracji oraz Obrony
Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. (poz. 1592)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR


