
Na podstawie art. 115 ust. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r.
Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802 oraz z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
i tryb post´powania prokuratorów wojskowych
w sprawach wymienionych w art. 115 ust. 1—4 usta-
wy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, zwanej
dalej „ustawà”, w tym: 

1) w∏aÊciwoÊç, szczegó∏owe uprawnienia oraz czyn-
noÊci prokuratorów wojskowych przy:

a) wnoszeniu do w∏aÊciwego organu wojskowego
sprzeciwu lub wystàpienia,

b) przeprowadzaniu kontroli problemowej lub
kompleksowej przestrzegania prawa przez or-
gany i przedstawicieli jednostek organizacyj-
nych wchodzàcych w sk∏ad si∏ zbrojnych lub
podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej,
z wy∏àczeniem sàdów wojskowych;

2) sposób i form´ wnoszenia sprzeciwów i wystà-
pieƒ;

3) sposób dokumentowania przeprowadzonej kon-
troli i jej wyników.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) prokuratorze — rozumie si´ przez to prokuratora
lub asesora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury;

2) kontroli — rozumie si´ przez to kontrol´ problemo-
wà lub kompleksowà przestrzegania prawa przez
organy i przedstawicieli jednostek organizacyj-
nych wchodzàcych w sk∏ad si∏ zbrojnych lub pod-
leg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej, z wy∏àcze-
niem sàdów wojskowych;

3) post´powaniu wyjaÊniajàcym — rozumie si´ przez
to wyjaÊnienie sprawy, o którym mowa w art. 115
ust. 1 ustawy;

4) przedstawicielach jednostek organizacyjnych —
rozumie si´ przez to przedstawicieli jednostek or-
ganizacyjnych wchodzàcych w sk∏ad si∏ zbrojnych
lub podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej;

5) aktach — rozumie si´ przez to akta dokumentowa-
nia kontroli i jej wyników.

Rozdzia∏ 2

W∏aÊciwoÊç, szczegó∏owe uprawnienia 
oraz czynnoÊci prokuratorów wojskowych

§ 3. 1. CzynnoÊci okreÊlone w rozporzàdzeniu pro-
kurator podejmuje odpowiednio w stosunku do orga-
nów i przedstawicieli jednostek organizacyjnych obj´-
tych terytorialnym zakresem jego dzia∏ania, okreÊlo-
nym w rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie tworzenia, znosze-
nia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu dzia-
∏ania wojskowych jednostek organizacyjnych prokura-
tury (Dz. U. Nr 159, poz. 1048, z 2002 r. Nr 142,
poz. 1192 oraz z 2004 r. Nr 20, poz. 182).

2. CzynnoÊci okreÊlone w ust. 1 w stosunku do ko-
mórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodo-
wej podejmuje prokurator wojskowej prokuratury
okr´gowej.

3. Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e zleciç woj-
skowej prokuraturze okr´gowej podj´cie czynnoÊci
wobec podmiotów okreÊlonych w ust. 1, nieobj´tych
terytorialnym zakresem jej dzia∏ania, w tym tak˝e
w stosunku do komórek organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej, jeÊli przemawia za tym charakter
sprawy.

4. Wojskowy prokurator okr´gowy mo˝e zleciç
podleg∏ej wojskowej prokuraturze garnizonowej pod-
j´cie czynnoÊci w stosunku do podmiotów okreÊlo-
nych w ust. 1, nieobj´tych terytorialnym zakresem jej
dzia∏ania, jeÊli przemawia za tym charakter sprawy.
Nie dotyczy to spraw okreÊlonych w ust. 3.

5. Sprzeciw lub wystàpienie do w∏aÊciwego orga-
nu wojskowego wnosi w∏aÊciwy wojskowy prokurator
garnizonowy lub wojskowy prokurator okr´gowy,
z tym ˝e sprzeciw lub wystàpienie kierowane bezpo-
Êrednio do Ministra Obrony Narodowej wnosi wy∏àcz-
nie Naczelny Prokurator Wojskowy.

§ 4. W toku post´powania wyjaÊniajàcego oraz
wykonywania kontroli, niezale˝nie od czynnoÊci okre-
Êlonych w art. 43 ust. 1 i art. 115 ust. 4 ustawy, proku-
rator ma prawo do:

1) swobodnego wst´pu do obiektów i pomieszczeƒ
zajmowanych przez organ lub przedstawiciela jed-
nostki organizacyjnej oraz wglàdu do wszelkich
dokumentów i innych materia∏ów dowodowych
zwiàzanych z ich dzia∏alnoÊcià, z wy∏àczeniem
spraw operacyjnych i mobilizacyjnych;
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2) korzystania z pomocy specjalistów z poszczegól-
nych zagadnieƒ wojskowych;

3) zabezpieczania materia∏ów dowodowych;

4) zasi´gania informacji od innych organów lub
przedstawicieli jednostek organizacyjnych.

§ 5. 1. Prokurator wykonuje czynnoÊci okreÊlone
w rozporzàdzeniu, z zastrze˝eniem § 4 pkt 1, w siedzi-
bie:

1) wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury;

2) organu wojskowego;

3) kontrolowanego organu lub przedstawiciela jed-
nostki organizacyjnej. 

2. Podstawà wejÊcia prokuratora na teren siedziby
i wykonywania czynnoÊci okreÊlonych w rozporzàdze-
niu jest okazanie wpisu w legitymacji s∏u˝bowej o zaj-
mowaniu stanowiska prokuratora lub asesora.

Rozdzia∏ 3

Post´powanie wyjaÊniajàce

§ 6. 1. Prokurator przeprowadza post´powanie wy-
jaÊniajàce w razie powzi´cia wiadomoÊci o naruszeniu
przez organ wojskowy prawa oraz stwierdzenia oko-
licznoÊci wp∏ywajàcych ujemnie na stan dyscypliny
wojskowej i porzàdku wojskowego.

2. Podstawà wszcz´cia post´powania wyjaÊniajà-
cego jest pisemne polecenie prokuratora prze∏o˝one-
go.

§ 7. 1. Post´powanie wyjaÊniajàce powinno byç
ukoƒczone w ciàgu miesiàca. W uzasadnionych wy-
padkach okres ten mo˝e byç przed∏u˝ony na dalszy
czas oznaczony przez prokuratora prze∏o˝onego.

2. Prokurator nie przeprowadza post´powania wy-
jaÊniajàcego, je˝eli okolicznoÊci sprawy nie budzà
wàtpliwoÊci, a tak˝e w sytuacji, gdy post´powanie co
do tej samej sprawy zosta∏o zakoƒczone lub wczeÊniej
wszcz´te toczy si´; w takim przypadku wp∏ywajàce
materia∏y w∏àcza si´ odpowiednio do akt zakoƒczone-
go lub aktualnie prowadzonego post´powania wyja-
Êniajàcego. 

§ 8. 1. Je˝eli spisanie protoko∏u w post´powaniu
wyjaÊniajàcym nie jest wymagane, prokurator sporzà-
dza notatk´ urz´dowà, w której przedstawia, kiedy,
gdzie i jakà czynnoÊç wykona∏ oraz jakie w jej wyniku
poczyni∏ ustalenia.

2. Ka˝da osoba mo˝e z∏o˝yç prokuratorowi ustne
lub pisemne oÊwiadczenie dotyczàce przedmiotu po-
st´powania wyjaÊniajàcego.

3. Prokurator nie mo˝e odmówiç przyj´cia oÊwiad-
czenia, je˝eli ma ono zwiàzek z przedmiotem post´po-
wania wyjaÊniajàcego.

§ 9. Je˝eli post´powanie wyjaÊniajàce ustali, ˝e
nastàpi∏o naruszenie prawa lub zaistnia∏y okolicznoÊci
wp∏ywajàce ujemnie na stan dyscypliny wojskowej
i porzàdku wojskowego, prokurator niezw∏ocznie spo-
rzàdza i wnosi sprzeciw lub wystàpienie do w∏aÊciwe-
go organu wojskowego. O wniesieniu sprzeciwu lub
wystàpienia zawiadamia si´ pisemnie osoby lub orga-
ny, których informacje doprowadzi∏y do wszcz´cia po-
st´powania wyjaÊniajàcego.

§ 10. Je˝eli post´powanie wyjaÊniajàce ustali, ˝e
brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub wystà-
pienia, prokurator zawiadamia o tym pisemnie osob´
lub organ, których informacje doprowadzi∏y do 
wszcz´cia tego post´powania. 

§ 11. Prokurator prokuratury nadrz´dnej nad pro-
kuraturà, która zakoƒczy∏a post´powanie wyjaÊniajà-
ce, oraz prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej,
w ka˝dym czasie, mo˝e zleciç podj´cie i kontynuowa-
nie tego post´powania, je˝eli przemawia za tym inte-
res spo∏eczny albo s∏uszny interes osoby lub organu,
których sprawa dotyczy. 

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w rozporzà-
dzeniu do post´powania wyjaÊniajàcego stosuje si´
odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania admi-
nistracyjnego, a w szczególnoÊci w dziale I rozdzia∏ 2
i rozdzia∏y 7—9, w dziale II rozdzia∏y 1, 2 i 4 oraz
w dziale VIII rozdzia∏y 1—6.

Rozdzia∏ 4

Sprzeciw i wystàpienie

§ 13. Prokurator wnosi sprzeciw przeciwko wyda-
nym przez organy wojskowe niezgodnym z prawem
zarzàdzeniom, decyzjom, orzeczeniom, rozkazom lub
innym rozstrzygni´ciom, w sytuacji gdy mogà byç one
uchylone lub zmienione albo zachodzi mo˝liwoÊç
stwierdzenia ich niewa˝noÊci na podstawie przepisów
prawa bàdê te˝ wznowienia post´powania.

§ 14. 1. Prokurator wnosi sprzeciw do w∏aÊciwego
organu wojskowego nadrz´dnego nad organem woj-
skowym, który wyda∏ kwestionowane zarzàdzenie, de-
cyzj´, orzeczenie, rozkaz lub inne rozstrzygni´cie.

2. Wnoszàc sprzeciw, prokurator mo˝e w uzasad-
nionym przypadku z∏o˝yç wniosek o wstrzymanie wy-
konania zarzàdzenia, decyzji, orzeczenia, rozkazu lub
innego rozstrzygni´cia, do czasu za∏atwienia sprzeci-
wu.

§ 15. Sprzeciw zawiera:

1) oznaczenie prokuratora wnoszàcego sprzeciw i ad-
resata sprzeciwu;

2) powo∏anie podstawy prawnej;

3) oznaczenie organu wojskowego, który wyda∏ za-
rzàdzenie, decyzj´, orzeczenie, rozkaz lub inne roz-
strzygni´cie obj´te sprzeciwem; 

4) wskazanie naruszonych przepisów prawa;
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5) wniosek o uchylenie, zmian´ lub stwierdzenie nie-
wa˝noÊci zarzàdzenia, decyzji, orzeczenia, rozkazu
lub innego rozstrzygni´cia obj´tego sprzeciwem
albo o wznowienie post´powania, a w razie po-
trzeby tak˝e wniosek o wstrzymanie wykonania
zarzàdzenia, decyzji, orzeczenia, rozkazu lub inne-
go rozstrzygni´cia, do czasu za∏atwienia sprzeci-
wu;

6) uzasadnienie;

7) oznaczenie terminu, w jakim oczekuje si´ za∏atwie-
nia sprzeciwu;

8) pouczenie adresata sprzeciwu o obowiàzku nie-
zw∏ocznego, pisemnego zawiadomienia prokura-
tora o sposobie jego za∏atwienia.

§ 16. Prokurator kieruje wystàpienie, gdy:

1) naruszenie prawa w zarzàdzeniu, decyzji, orzecze-
niu, rozkazie lub innym rozstrzygni´ciu nie daje
podstaw do ich uchylenia, zmiany lub stwierdze-
nia niewa˝noÊci albo wznowienia post´powania;

2) uchylenie, zmiana, stwierdzenie niewa˝noÊci lub
wznowienie post´powania w sprawie niezgodne-
go z prawem zarzàdzenia, decyzji, orzeczenia, roz-
kazu lub innego rozstrzygni´cia jest niedopusz-
czalne z mocy prawa albo gdy wniesienie sprzeci-
wu lub innego prawem przewidzianego Êrodka by-
∏oby bezprzedmiotowe;

3) naruszenie prawa nastàpi∏o wskutek zaniechania
organu wojskowego; 

4) zachodzi potrzeba:

a) zaniechania lub usuni´cia skutków dzia∏ania
niezgodnego z prawem,

b) podj´cia przez nadrz´dny organ wojskowy lub
organ kontroli czynnoÊci zapobiegajàcych naru-
szeniom prawa,

c) zwrócenia uwagi na okolicznoÊci wp∏ywajàce
ujemnie na przestrzeganie prawa, w szczegól-
noÊci dyscypliny wojskowej i porzàdku wojsko-
wego,

d) podj´cia czynnoÊci przywracajàcych naruszonà
dyscyplin´ wojskowà i porzàdek wojskowy lub
zapobiegajàcych ich naruszeniom.

§ 17. 1. Prokurator kieruje wystàpienie do organu
wojskowego, którego wystàpienie dotyczy. 

2. W sytuacji, gdy prokurator uzna wniesienie wy-
stàpienia do organu wojskowego za niewskazane albo
wnioski zamieszczone w wystàpieniu nie mogà byç
za∏atwione przez okreÊlony organ wojskowy, kieruje
wystàpienie do organu wojskowego nadrz´dnego nad
tym organem wojskowym.

§ 18. W wystàpieniu, poza okreÊleniem adresata,
powo∏aniem podstawy prawnej i zwi´z∏ym okreÊle-
niem sprawy, prokurator:

1) wskazuje naruszone przepisy prawa albo okolicz-
noÊci wp∏ywajàce ujemnie na przestrzeganie pra-
wa lub stan dyscypliny wojskowej i porzàdku woj-
skowego;

2) wskazuje osoby odpowiedzialne za stan niezgodny
z prawem;

3) zamieszcza wnioski o sposobie usuni´cia stanu
niezgodnego z prawem i likwidacji jego skutków
oraz o przedsi´wzi´ciu odpowiednich dzia∏aƒ pro-
filaktycznych;

4) mo˝e wystàpiç z wnioskiem o rozwa˝enie celowo-
Êci wszcz´cia, przeciwko osobom okreÊlonym
w pkt 2, post´powania przewidzianego w odpo-
wiednich przepisach dyscyplinarnych;

5) oznacza termin, w jakim oczekuje na za∏atwienie
wystàpienia;

6) poucza adresata wystàpienia o obowiàzku nie-
zw∏ocznego, pisemnego zawiadomienia prokura-
tora o sposobie jego za∏atwienia. 

§ 19. Sprzeciw i wystàpienie majà form´ pisemnà
i kierowane sà wy∏àcznie do ràk w∏asnych odpowied-
nich adresatów.

§ 20. Je˝eli w ciàgu 30 dni od dnia wniesienia
sprzeciwu lub wystàpienia organ wojskowy nie zawia-
domi prokuratora o sposobie jego za∏atwienia proku-
rator wyjaÊnia przyczyny braku zawiadomienia.

§ 21. 1. O ka˝dym przypadku nieuwzgl´dnienia
sprzeciwu lub wystàpienia oraz niezawiadomienia
prokuratora o sposobie jego za∏atwienia prokurator
powiadamia pisemnie prokuratora nadrz´dnego, rów-
noczeÊnie przedstawiajàc zebrane w sprawie materia-
∏y.

2. Prokurator nadrz´dny nad prokuratorem, który
wniós∏ sprzeciw lub wystàpienie, informuje organ
wojskowy nadrz´dny nad organem wojskowym, do
którego wniesiono sprzeciw lub wystàpienie, o oko-
licznoÊciach okreÊlonych w ust. 1, a w razie potrzeby
wnosi sprzeciw lub wystàpienie do nadrz´dnego or-
ganu wojskowego.

Rozdzia∏ 5

Kontrola przestrzegania prawa

§ 22. Prokurator mo˝e przeprowadziç kontrol´: 

1) z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej;

2) na polecenie prokuratora prze∏o˝onego lub nad-
rz´dnego;

3) na podstawie planu pracy wojskowej jednostki or-
ganizacyjnej prokuratury.

§ 23. 1. Przed rozpocz´ciem kontroli prokurator
opracowuje plan kontroli, w którym okreÊla:
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1) organy lub przedstawicieli jednostek organizacyj-
nych poddawane kontroli; 

2) zagadnienia podlegajàce zbadaniu;

3) okres obj´ty kontrolà;

4) wskazówki metodyczne, uwzgl´dniajàce w szcze-
gólnoÊci problemy, na które nale˝y zwróciç uwa-
g´, oraz wskazanie dowodów niezb´dnych do do-
konania ustaleƒ i sposobu ich badania;

5) podzia∏ zadaƒ mi´dzy kontrolujàcymi prokuratora-
mi wraz z terminem przeprowadzania poszczegól-
nych czynnoÊci oraz inne wskazówki o charakterze
techniczno-organizacyjnym;

6) akty normatywne oraz niezb´dnà literatur´ facho-
wà.

2. Plan kontroli podlega zatwierdzeniu przez pro-
kuratora prze∏o˝onego.

§ 24. Prokurator powiadamia zainteresowane or-
gany lub przedstawicieli jednostek organizacyjnych
o rozpocz´ciu i zakoƒczeniu kontroli.

§ 25. Kontrola powinna byç ukoƒczona w ciàgu
miesiàca, liczàc od daty jej rozpocz´cia. W uzasadnio-
nych wypadkach okres ten mo˝e byç przed∏u˝ony na
dalszy czas oznaczony przez prokuratora prze∏o˝one-
go.

§ 26. 1. Prokurator dokonuje ustaleƒ stanu faktycz-
nego na podstawie zebranych w toku kontroli dowo-
dów.

2. Prokurator mo˝e ˝àdaç od kierownika kontrolo-
wanego organu lub przedstawiciela jednostki organi-
zacyjnej sporzàdzenia niezb´dnych do kontroli odpi-
sów, kserokopii lub wyciàgów z dokumentów oraz ze-
stawieƒ i obliczeƒ opartych na dokumentach.

3. ZgodnoÊç odpisów, kserokopii i wyciàgów oraz
zestawieƒ i obliczeƒ potwierdza kierownik kontrolo-
wanego organu lub przedstawiciel jednostki organiza-
cyjnej, w której one si´ znajdujà.

§ 27. Zebrane w toku kontroli dowody prokurator
zabezpiecza, w miar´ potrzeby, przez:

1) oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, kie-
rownikowi kontrolowanego organu lub przedsta-
wicielowi jednostki organizacyjnej albo upowa˝-
nionemu przez wymienionych pracownikowi;

2) przechowanie w oddzielnym, zamkni´tym po-
mieszczeniu w siedzibie kontrolowanego organu
lub przedstawiciela jednostki organizacyjnej;

3) odebranie, za pokwitowaniem i umo˝liwieniem
sporzàdzenia ich kopii, od kontrolowanego orga-
nu lub przedstawiciela jednostki organizacyjnej
i przechowanie w siedzibie prokuratury.

§ 28. 1. W razie potrzeby prokurator mo˝e przepro-
wadziç ogl´dziny.

2. Ogl´dziny przeprowadza si´ w obecnoÊci kie-
rownika kontrolowanego organu lub przedstawiciela
jednostki organizacyjnej, a w razie jego nieobecnoÊci
— pisemnie upowa˝nionego pracownika.

§ 29. 1. Ka˝da osoba mo˝e z∏o˝yç prokuratorowi
ustne lub pisemne oÊwiadczenie dotyczàce przedmio-
tu kontroli.

2. Prokurator nie mo˝e odmówiç przyj´cia oÊwiad-
czenia, je˝eli ma ono zwiàzek z przedmiotem kontroli.

§ 30. Je˝eli ustalenia kontroli wskazujà, ˝e zacho-
dzi podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa, prokurator
odst´puje w tym zakresie od dalszych czynnoÊci kon-
trolnych i wszczyna lub zleca wszcz´cie post´powania
karnego albo zawiadamia w∏aÊciwego prokuratora po-
wszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury oraz
pokrzywdzonego.

§ 31. Je˝eli w wyniku przeprowadzonej kontroli
prokurator ustali, ˝e nastàpi∏o naruszenie prawa albo
˝e wyst´pujà okolicznoÊci wp∏ywajàce ujemnie na
stan dyscypliny wojskowej i porzàdku wojskowego,
przeprowadza post´powanie wyjaÊniajàce.

§ 32. Wyniki przeprowadzonej kontroli prokurator
omawia z kierownictwem kontrolowanych organów
lub przedstawicielami jednostek organizacyjnych.

Rozdzia∏ 6

Dokumentowanie przeprowadzonej kontroli 
i jej wyników

§ 33. W celu udokumentowania kontroli zak∏ada
si´ i prowadzi akta.

§ 34. Akta obejmujà w szczególnoÊci zgromadzone
w toku kontroli:

1) materia∏y, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4 oraz § 26
ust. 2;

2) uwierzytelnione odpisy, kserokopie lub wyciàgi
dokumentów zawartych w aktach odr´bnych po-
st´powaƒ;

3) protoko∏y, opinie i notatki urz´dowe;

4) zarzàdzenia, decyzje, orzeczenia, rozkazy lub inne
rozstrzygni´cia organów lub przedstawicieli jed-
nostek organizacyjnych albo odpisy, kserokopie
lub wyciàgi z tych dokumentów;

5) kopie sporzàdzonych sprzeciwów lub wystàpieƒ.

§ 35. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli prokura-
tor dokumentuje w protokole kontroli.

2. Protokó∏ kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nie-
prawid∏owoÊci, z uwzgl´dnieniem przyczyn ich po-
wstania, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowie-
dzialnych, a tak˝e wnioski wynikajàce z kontroli.
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3. Protokó∏ kontroli ponadto zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia
kontroli;

2) oznaczenie prokuratora przeprowadzajàcego kon-
trol´;

3) nazw´ kontrolowanego organu lub przedstawicie-
la jednostki organizacyjnej;

4) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli;

5) okreÊlenie przedmiotu kontroli i okresu obj´tego
kontrolà;

6) wyszczególnienie za∏àczników stanowiàcych cz´Êç
sk∏adowà protoko∏u.

4. Je˝eli z wykonanej czynnoÊci kontrolnej nie zo-
sta∏ sporzàdzony protokó∏ lub nie zosta∏a ona utrwalo-
na w inny sposób na piÊmie, prokurator odnotowuje
przeprowadzenie tej czynnoÊci w protokole kontroli. 

§ 36. 1. Akta rejestruje si´ w ksi´dze ewidencji
czynnoÊci z zakresu kontroli przestrzegania prawa
i profilaktyki prowadzonej w sekretariacie wojskowej
jednostki organizacyjnej prokuratury przeprowadzajà-
cej kontrol´.

2. Aktom nadaje si´ kolejny numer, sk∏adajàcy si´
z oznaczenia literowego liczby okreÊlajàcej pozycj´
w ksi´dze, zakoƒczonej ukoÊnà kreskà, po której wpi-
suje si´ dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego,
w którym wszcz´to kontrol´.

3. Sposób prowadzenia ksi´gi, o której mowa
w ust. 1, okreÊlajà przepisy o biurowoÊci prokuratur
wojskowych w sprawach karnych.

§ 37. Dokumentowanie post´powania wyjaÊniajà-
cego odbywa si´ na podstawie przepisów okreÊlo-
nych w § 36 ust. 3, a w sprawach nieuregulowanych
w tych przepisach odpowiednio na podstawie posta-
nowieƒ § 33, 34 i 36.

Rozdzia∏ 7

Przepis koƒcowy

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

Minister SprawiedliwoÊci: A. Kalwas
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 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 2004 r. Nr 241,
poz. 2416) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 7 lutego do dnia 29 kwiet-
nia 2005 r. przeprowadzony zostanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pobór m´˝czyzn urodzonych
w 1986 r.

2. Obowiàzkowi stawienia si´ do poboru w termi-
nie, o którym mowa w ust. 1, podlegajà tak˝e m´˝-
czyêni urodzeni w latach 1981—1985, którzy dotàd nie
stawili 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.

4. Do poboru nie wzywa si´ m´˝czyzn, o których
mowa w ust. 1, je˝eli stawali do poboru.

5. Osoby, o których mowa w ust. 4, mogà zg∏osiç
si´ do poboru w trybie ochotniczym.

§ 2. Do stawienia si´ przed powiatowymi komisja-
mi lekarskimi wzywa si´ poborowych urodzonych
w latach 1977—1985, którzy:

1) zostali uznani ze wzgl´du na stan zdrowia za cza-
sowo niezdolnych do odbycia zasadniczej s∏u˝by
wojskowej, 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

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

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).


