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ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 paêdziernika 2002 r.

w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985,
Nr 156, poz. 1301 i Nr 166, poz. 1363) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 3 lutego do dnia 25 kwiet-
nia 2003 r. przeprowadzony zostanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pobór m´˝czyzn urodzonych
w 1984 r.

2. Obowiàzkowi stawienia si´ do poboru w termi-
nie, o którym mowa w ust. 1, podlegajà tak˝e m´˝czyê-
ni urodzeni w latach 1979—1983, którzy dotàd nie sta-
wili si´ do poboru.

3. Do poboru wzywa si´ tak˝e m´˝czyzn, którzy
ukoƒczyli 17 lat ˝ycia i zg∏osili si´ ochotniczo do odby-
cia zasadniczej s∏u˝by wojskowej.

§ 2. Do stawienia si´ przed powiatowymi komisja-
mi lekarskimi wzywa si´ poborowych urodzonych w la-
tach 1975—1983, którzy:
1) zostali uznani ze wzgl´du na stan zdrowia za czaso-

wo niezdolnych do odbycia zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej, je˝eli okres tej niezdolnoÊci up∏ywa przed
zakoƒczeniem poboru,

2) z∏o˝yli wnioski o ponowne ustalenie zdolnoÊci do
czynnej s∏u˝by wojskowej.

§ 3. Do stawienia si´ przed powiatowymi komisja-
mi poborowymi wzywa si´ poborowych urodzonych
w latach 1975—1983, którzy z∏o˝yli wnioski:

1) o odroczenie s∏u˝by wojskowej ze wzgl´du na ko-
niecznoÊç sprawowania bezpoÊredniej opieki nad
cz∏onkiem rodziny,

2) o skierowanie ich do s∏u˝by zast´pczej.

§ 4. Do poboru wzywa si´ tak˝e kobiety urodzone
w latach 1979—1985, które w roku szkolnym 2002/2003
koƒczà nauk´ w Êrednich i pomaturalnych lub policeal-
nych szko∏ach medycznych.

§ 5. Termin og∏oszenia poboru wyznacza si´ na
dzieƒ 20 stycznia 2003 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — administracjia publiczna, na

podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


