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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupe∏nieƒ o osobach podlegajàcych obowiàzkowi
czynnej s∏u˝by wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szko∏y i inne jednostki organizacyjne 

zaÊwiadczeƒ w sprawach powszechnego obowiàzku obrony

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-

czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) 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.



§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres obowiàzków
pracodawców, rektorów szkó∏ wy˝szych, wy˝szych
szkó∏ zawodowych, dyrektorów zak∏adów kszta∏cenia
nauczycieli, dyrektorów szkó∏ ponadgimnazjalnych,
a do dnia 31 sierpnia 2008 r. równie˝ dyrektorów szkó∏
ponadpodstawowych, a tak˝e innych jednostek orga-
nizacyjnych, oraz tryb post´powania w sprawach:

1) zawiadamiania wojskowych komendantów uzu-
pe∏nieƒ przez pracodawców, rektorów szkó∏ wy˝-
szych i wy˝szych szkó∏ zawodowych, dyrektorów
zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli i dyrektorów
szkó∏ ponadgimnazjalnych, a do dnia 31 sierpnia
2008 r. równie˝ dyrektorów szkó∏ ponadpodstawo-
wych o osobach podlegajàcych obowiàzkowi
czynnej s∏u˝by wojskowej;

2) wydawania przez pracodawców, szko∏y oraz inne
jednostki organizacyjne zaÊwiadczeƒ w sprawach
powszechnego obowiàzku obrony.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rektorach — nale˝y przez to rozumieç rektorów
szkó∏ wy˝szych i wy˝szych szkó∏ zawodowych;

3) dyrektorach — nale˝y przez to rozumieç dyrekto-
rów zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli, dyrektorów
szkó∏ ponadgimnazjalnych, a do dnia 31 sierpnia
2008 r. równie˝ dyrektorów szkó∏ ponadpodstawo-
wych;

4) szko∏ach — nale˝y przez to rozumieç szko∏y wy˝sze
i wy˝sze szko∏y zawodowe, zak∏ady kszta∏cenia na-
uczycieli, szko∏y ponadgimnazjalne, a do dnia
31 sierpnia 2008 r. równie˝ szko∏y ponadpodsta-
wowe;

5) jednostkach organizacyjnych — nale˝y przez to ro-
zumieç jednostki organizacyjne, o których mowa
w art. 132b ust. 3 ustawy.

§ 2. 1. Obowiàzek zawiadamiania wojskowych ko-
mendantów uzupe∏nieƒ przez pracodawców, o którym
mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, dotyczy pracowników,
którzy:

1) posiadajà nadany:

a) przydzia∏ mobilizacyjny,

b) pracowniczy przydzia∏ mobilizacyjny,

c) przydzia∏ organizacyjno-mobilizacyjny;

2) zostali przeznaczeni do wykonania Êwiadczenia na
rzecz obrony, których Êwiadczeniobiorcà sà Si∏y
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

3) sà poborowymi i dotychczas nie stawali do pobo-
ru, je˝eli w danym roku kalendarzowym koƒczà co
najmniej dwadzieÊcia lat ˝ycia.

2. Pracodawca w zawiadomieniu podaje miejsce
i dat´ jego sporzàdzenia oraz nast´pujàce dane doty-
czàce pracownika, o którym mowa w ust. 1:

1) imi´ i nazwisko oraz imi´ ojca;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4) miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu
czasowego trwajàcego ponad dwa miesiàce;

5) dat´ zatrudnienia lub zwolnienia;

6) kwalifikacje zawodowe i zajmowane stanowisko;

7) nazw´ i adres pracodawcy;

8) okreÊlenie sposobu realizacji przez pracownika po-
wszechnego obowiàzku obrony.

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2,
stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Obowiàzek zawiadamiania przez rektorów
i dyrektorów dotyczy studentów lub uczniów podlega-
jàcych obowiàzkowi czynnej s∏u˝by wojskowej, którzy
sà poborowymi.

2. Rektor lub dyrektor w zawiadomieniu podaje
miejsce i dat´ jego sporzàdzenia oraz nast´pujàce da-
ne dotyczàce studenta lub ucznia, o którym mowa
w ust. 1:

1) imi´ i nazwisko oraz imi´ ojca;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4) miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu
czasowego trwajàcego ponad dwa miesiàce;

5) rok studiów (nauki);

6) nazw´ i adres szko∏y;

7) kierunek studiów lub nauki oraz nazw´ wydzia∏u
szko∏y wy˝szej lub wy˝szej szko∏y zawodowej;

8) dat´ przyj´cia poborowego do szko∏y, przewidy-
wany czas studiów (nauki), powtarzanie roku lub
semestru studiów (nauki), dat´ skreÊlenia z listy
studentów (uczniów), wydalenia ze szko∏y, uzyska-
nia statusu absolwenta szko∏y wy˝szej lub wy˝szej
szko∏y zawodowej albo ukoƒczenia nauki.

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2,
stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Obowiàzek zawiadamiania przez dyrektorów
Êrednich lub policealnych szkó∏ medycznych oraz we-
terynaryjnych dotyczy równie˝ kobiet, które w danym
roku szkolnym koƒczà nauk´ w tych szko∏ach, o ile ko-
biety te zosta∏y poddane obowiàzkowi stawienia si´
do poboru. 
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2. Zawiadomieƒ, o których mowa w ust. 1, doko-
nuje si´ w formie imiennych wykazów kobiet.

3. Dyrektor Êredniej lub policealnej szko∏y medycz-
nej oraz weterynaryjnej w imiennym wykazie kobiet
podaje miejsce i dat´ jego sporzàdzenia, nazw´ i ad-
res szko∏y oraz nast´pujàce dane dotyczàce kobiet:

1) imi´ (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe i imi´
ojca;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4) miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu
czasowego trwajàcego ponad dwa miesiàce;

5) nazw´ zawodu, którego si´ uczy;

6) planowany termin ukoƒczenia nauki.

4. Imienne wykazy kobiet przesy∏a si´ wojskowe-
mu komendantowi uzupe∏nieƒ, w∏aÊciwemu ze wzgl´-
du na siedzib´ szko∏y, w terminie do dnia 15 stycznia
ka˝dego roku.

5. Wzór imiennego wykazu kobiet stanowi za∏àcz-
nik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. ZaÊwiadczenia w sprawach, o których mo-
wa w § 1 ust. 1 pkt 2, wydajà:

1) pracodawcy — w stosunku do osób, o których mo-
wa w § 2 ust. 1, na ˝àdanie tych osób;

2) szko∏y — w stosunku do osób, o których mowa
w § 3 ust. 1, na ˝àdanie tych osób;

3) jednostki organizacyjne — w stosunku do poboro-
wych skierowanych do odbycia szkolenia (kursu),
o którym mowa w art. 132b ust. 1 ustawy, oraz od-
bywajàcych w tych jednostkach szkolenie (kurs) —
na ˝àdanie tych poborowych.

2. ZaÊwiadczenia, o których mowa w ust. 1, wyda-
je si´ równie˝ na pisemne ˝àdanie wojskowego ko-
mendanta uzupe∏nieƒ, a w stosunku do osób odbywa-
jàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà — tak˝e dowódcy jed-
nostki wojskowej.

3. W zaÊwiadczeniach wydawanych przez praco-
dawców podaje si´ dane, o których mowa w § 2
ust. 2.

4. W zaÊwiadczeniach wydawanych przez szko∏y
podaje si´ dane, o których mowa w § 3 ust. 2.

5. W zaÊwiadczeniach wydawanych przez jednost-
ki organizacyjne podaje si´ miejsce i dat´ sporzàdze-
nia oraz nast´pujàce dane osób, których te zaÊwiad-
czenia dotyczà:

1) nazwisko i imi´, imi´ ojca oraz dat´ i miejsce uro-
dzenia;

2) numer PESEL;

3) miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu
czasowego trwajàcego ponad dwa miesiàce;

4) dat´ rozpocz´cia lub zakoƒczenia szkolenia (kur-
su);

5) okreÊlenie kwalifikacji, jakie zostanà lub zosta∏y na-
byte po ukoƒczeniu szkolenia (kursu);

6) nazw´ i adres podmiotu prowadzàcego szkolenie
(kurs);

7) planowany czas ukoƒczenia szkolenia (kursu).

§ 6. 1. Zawiadomienia i zaÊwiadczenia wydaje si´
w formie pisemnej.

2. Zawiadomienia i zaÊwiadczenia podpisujà
uprawnione do tego osoby i opatrujà je w∏asnà pie-
cz´cià.

3. W zakresie trybu post´powania przy wydawaniu
zawiadomieƒ i zaÊwiadczeƒ stosuje si´ odpowiednio
przepisy dzia∏u VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks post´powania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.2)).

4. Post´powanie w sprawie wydawania zawiado-
mieƒ i zaÊwiadczeƒ jest zwolnione z kosztów i op∏at
administracyjnych.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2004 r.3)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.

3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
niem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie za-
wiadamiania wojskowych komendantów uzupe∏nieƒ
o osobach podlegajàcych obowiàzkowi czynnej s∏u˝by
wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 256 oraz z 2001 r. Nr 50,
poz. 514), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 15 czerwca 2004 r. (poz. 1539)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR
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Za∏àcznik nr 2
WZÓR
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