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i nie mogli być zamieszczeni w wykazie
w ust. 2, jeżeli nie później niż do dnia 10 paź
dziernika przedstawią powiatowemu sztabowi wojskowemu
właściwemu ze względu na siedzibę szkoły zaświadczenia
o przyjęciu na studia.

terminie

przyjęć

określonym

§ 54. ~rze?isy § 44-41, § 48 us.t. 1 i 2 oraz § 53 stqsuje
odpoWIedmo do studentek przyjętych na studia (naukę)
do szkół, 'w których jest prowadzone wojskowe szkolenie
studentów (uczniów).

się

R

4. Zmi!ma przeznaczenia do służby wojskowej w stosunku do poborowych, o których mowa w ust. 1-3, odbywa
się bez wzywania ich do poboru.
§ 52. Przepisy § 44-51 stosuje

się

odpowiednio 'do ucznie będących szkołami ~
wyższymi lub wyższymi szkołami zawodowymi, jeżeli w
szkołach tych zostało wprowadzone wojskowe szkolenie,
oraz do organów tych szkół właściwych w zakresie wojskowego szkolenia. '

-

niów

kształcących się

w

szkołach

R o z .d z i a

ł

§ 56. Przepisy rozporządzenia dotyczące:
1) prezydiów wojewódzkich rad narodowych - stosuje się
również d·o prezydiów rad narodowych miast wyłącza
lIlyc,h z województw,

8.

2) prezydiów powiatowych rad naro-dowych- stosuje się
trównież do prezydiów miejskich rad narodowych w mia.stach stanowiących powiaty i dzielnicowych rad narodowych w miasta'ch wyłączonych z województw,
3) wojewódzkich s'ztabów wojskowych - stosuje się rówlIlież . do sztabów wojskowych miast wyłączony\h z województw,
.
.
4) powiatowych sztabów ' wojskowych - stosuje się również do miejskich sztabów wojskowych w miastach sla:nowiących powiaty i dzielnicowych sztabów wojskowych
'W miastach wyłączonych z województw.

Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio
do kobiet, które w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat
życia, i .do kobiet starszych - do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, : posiadających kwalifikacje przydatne do slu'żby wojskowej lub p r zydatność do służ
by w f.ormacjach samoohrony, jeżeli zostaną poddane obowiązkowi staWienia się do po1?oru, z tym że:
1) badania stanu zdrowia i określenia zdoln ości kobiet do
służby

wojskowej (do

rze, w

wchodzący

służby

w

miarę możliwości

w formacjach samoobrony)
komisji poborowe j lekakobiety;
skład

2) badan.ia · stanu zdrowia dokonuje

s ię

przy udzi ale ko-

biecego personelu pomocniczego;
3) w pomieszczeniu, w którym badania są przeprowadzane, nie mogą być obecni w tym czas ie cżłonkow i e ko. misji poborowej nie będący lekarzami;
4) w czasie przeprowadzania poboru kobiet nie
wzywani do komisji poborowej mężczyźni.

końcowe.

§ 55. Przepisy rozporządzenia stosujeśię również d.o
osób skierowanych do powiatowych komisji poborowych w
wypadkach przewidzianych wart. 19. ust. 2, art. 20 i art. 24
ustawy.

§ 53.

dokonują

o z d z i a ł 9.

Przepisy

Przepisy szczególne o poborze kobiet.

!
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Traci moc rozporządzenie Ministrów Spra w Wei Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 1963 r.
w sprawie poboru i odroczeń zasadniczej służby wojskowej
oraz uzna wania żołnierzy za jedynycb żywicieli rodzin
(Dz. U. ~Nr 39, poz. 220).
.
§ 57.

wnętrznych

§ 58.

Roz.porządzenie wchodzi . w życie z dniem ogło

szenia.

mogą być

Minister Spraw Wewnętrznydi: K. Switała
Minister Obrony Narodowej : W. Jaruzelski
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW

WEWNĘTRZNYCH

z dnia 21 lipca 1968 r..
.

'

'.

w. sprawie rejestracji przedpoborowych.
Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada
1961 L' o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220) zarządza się, co
następuje:

§ 1. 1. Obowiązkowi rejestracji podlegają mężczyżni,
którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia
(przedpoborowi).

2. Obowiązek rejestracji ciąży na mężczyznach, którzy
nie dokonali jej we właściwym czasie, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata żyda. .
3. Obowiązkowi rejestracji nie podlegają mężczyźni,
którzy posiadają uregulowany stosunek do pówszec;:hne-go
obo wiązku obrony (m ężczyzni ochotnic zo odbywający służ
bę wojskową lub wojskowe szkolenie studen1ów).

§ 2.' 1. Rejestrację przedpoborowych przeprowadzają
biura gromadzkich ~ad narodowych óraz właściwe do spraw
ogÓlno-administracyjnych bądź wewnętrznych organy prezydiów miejskich i dzielnicowych rad .narodowych oraz rad narodowych osiedli.
2. Organy przeprowadzające rejestrację ogłaszają rejestrację oraz wzywają przedpoborowych do zgłoszenia się do
rejestracji za pomocą obwieszczeń p·ublicznych. Wywieszenie o:bwieszczeń powinno nastąpić w jednym dniu na tere- '
nie ' całego kraju, nie później niż na czternaście dni przed
terminem rozpoczęci.~ rejestracji.
3. Przedpoliorowi mogą być wzywani do rejestracji rów. nież za pomocą wezwań imiennych .. W tym wypadku dorę
czenie ' wezwania imiennego.. powinno nastąpić njepóźniej
niż na 1 dni przed termi-nem zgłoszenia się do rejestracji.

'."

'. I

.

4. W uzasadnionych wypadkach doręczenie wezwania
Imiennego może nastąpić w terminie krótszym niż wymieniony w ust. 3.
§ 3. '1. Przedpoborowy óbowiązany jest zgłosić się d·o

w organie przeprowadzającymrejestra
ze mględunamiejsce pobytu stałego (zamieszkania), a w razie zameldowania na pobyt czasowy trwaJący ponad 2 mie!liące -:- w organie właściwym ze względu
na miejsce tego . pobytu.
.

rejestracji

~z. 187 "
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osobiście

cję właściwym

2. Przedpoborowy obowiązany jest zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu określonym w obwieszczeniu
.publicznym · · lub wezw.a niu imiennym. Nieotrzymanie wezwaniaimiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku
zgłoszenia się- do rejestracji.
§ 4. 1. Przedpoborowy zgłaszający się osobiście do rejestracji obowiązany jest:
. ..
l) przedstawić dowód osobisty lub tymczasowe zaświad
czenie tożsamości albo wyciąg (odpis) aktu urodzenia
'oraz dgkumenty stwierdzające wykształcenie,
2) złożyć wypełniony formularz ewidencyjny dostarczony
'Uprzednio przez organ przeprowadzający rejestrację.

2. Przedipobowwy nie posiadający dowodu osobistego
lub tymczaso<wego zaświadczenia tożsamości obowiązany jest
p.rzedstawić dokume~nt stwierdzający zawód.
3. Przedpoborowy trwale niezdolny dó osobistego zgło
Izenid się do rejestracji . wskutek kalectwa, ułomności lub
choroby obłożnej może obowiązek ten spełnić za pośrednic
twem pełnoletniej osoby z najbliższe go sWego otoczenia.
4. W wypadku. ,określonym w ust. 3 os.oba dokonująca
zgłoszenia

przedpoborowego obowiązana jest złożyć organowi przepr'owadzającemu rejestrację wypełniony czytelnie formularz zgłoszenia. orazprzed,stawić dokumenty wymienilone
w ust. l pkt 1.
§ 5. 1. O przeszkoda,Ch uniemożliwiających zgłoszenie
Się do rejestracji przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić (pisemnie lub z.a pośrednictwem innej osoby) organ przepro~adzający rejestr. ację najpóźniej w dniu wyznaczo'riym
na zgło.szenie się do rejestracji.
2. Przedpoborowy, który z jakichk,olwiek przyczyn nie
m.6gł zgłosić się do rejestracji we właściwym czasie, obo'wiązany jest uczyn;ić to niezwłocznie po ustaniu Iprzyczynybez osobnego wezwania.

3. Rejestr utrzymuje się w stanie aktualnym do ' czasu
zgłoszenia ' się przedpoborowych danego rocznika do poboru.
§ 7. .Organ przeprowadzający r~jestrację wyuaje przed;'
poborowemu pisemne potwierdzenie zgłoszenia:;ię do rejestracJi.
~
§. 8. 1. Minister Spraw Wewnętrznych może zarządzić
przeprowadzenie rejestracji na terenie całego lub części kraju 'b ez wzywania przecLp~borowych dlo osobistego zgłoszeni~
się do rejestracji.
• 2. Jeżeli r.ejestracja przeprowadzana jest .'!l trybie określonym w ust. 1, przedpooorowy obowiązany jest wypełnić ,
formularz ewidencyjny i zwrócić go organowi przeprowadza- ,
jącemu rejestrację w _terminie określonym prze~ ten organ;
W tym wypadku wpisów w rejestrze 'dokonujesię napad- "
stawie danych zawartych w formularzu ewidencyjnym.
3. W razie niezwrócenia przez przedpoborowego organowi przeprowadzającemu rejestrację wypełnionego formularza ewidencyjnego w określonym terminie lub gdy dane
zawarte w formularzu są niepełne albo nieczytelne bądź w
innych ~ uzasadnionych w)'lpadkach organ ten wzywa przedpoboroweglo do osobistego zgłOszenia się do rejestracji z dokumentami określonymi w § 4 ust. 1 i 2.
§ 9. 1. W razie niezgłoszenia się prze,dpoborowe9'odó
rejestracji . w wyznaczonym terminie - organ przeprowadzający rejestrację przystępuje niezwłocznie do 'Ustalenia
miejsca pobytu przedpoborowego oraz przyczyn niedopemie..;
nia przez niego obowiązku zgłoszenia się do rejestracji.
2. W razie niemożności uslale'n ia miejsca pobytu przed-poborowego organ przeprowadzający reJesfracjęzwraca się
pisemnie do właściwego organu MiHcji Obywatelskiej o .p rowadzenie dalszych poszukiwań.
§ 10. Koszty przepr,owadzenia rejestracji przedpoborowych oraz koszty realizacji przez organy administracj.i pań
stwowE;j innych obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia pokrywa się z budżetu właściwej rady narod'o- ,
wej . .

§ 6. 1. Organ przeprowadzający.rejestrację zakłada co
roku oddzielny rejestr przedpoborowych zgłaszających 'się
do rejestracji,

§ 11. Szczegółowe czynności organÓw przeprowadzają~
cych rejestrację w zakresie rejestracji i ewidencjfprzed:poborowych, wzory druków stosowanych podc,zas rejestracjI
oraz czynności organów uprawnionych do sprawowania kontroli w zakresie rejestracji przecLpoborowych określa instrUk.~
cja Ministra Spraw Wewnętrznych.
.
§ . 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw We~ '
wnętrznych z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie przeprowadzania rejestracji przedpobowwych (Dz. U.z \ 1960 r. Nr 4,
po<z. 25).
.

2. Wpisów W rejeśtrze dokonuje się na podstawie dokumentów przedstawionych przez przedpoborowego. .

szenia.

I.

§ 13.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Minister Spraw Wewnętrznych: K; $witala
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