
Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 4 lutego do dnia
30 kwietnia 2008 r. przeprowadzony zostanie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej pobór m´˝czyzn uro-
dzonych w 1989 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 1984—1988, którzy dotàd nie sta-
wili si´ do poboru.

3. Do stawienia si´ do poboru wzywa si´ równie˝
m´˝czyzn, którzy ukoƒczyli 18 lat ˝ycia i zg∏osili si´
ochotniczo do odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej.

§ 2. Do stawienia si´ przed powiatowymi komisja-
mi lekarskimi wzywa si´ poborowych urodzonych
w roku 1988 i latach wczeÊniejszych, 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 poboru wzywa si´ kobiety:
1) urodzone w latach 1980—1990 posiadajàce kwali-

fikacje przydatne do czynnej s∏u˝by wojskowej,
które w roku 2007/2008 koƒczà nauk´ w szko∏ach
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych,

2) posiadajàce zgod´ rektora wy˝szej szko∏y morskiej
na odbywanie zaj´ç wojskowych w tej szkole, je˝e-
li wystàpià z wnioskiem o skierowanie ich do po-
wiatowej komisji lekarskiej

— o których mowa w § 2 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania
kobiet obowiàzkowi stawienia si´ do poboru
(Dz. U. Nr 95, poz. 660).

§ 4. Termin og∏oszenia poboru wyznacza si´ na
dzieƒ 14 stycznia 2008 r.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
W. Stasiak

Minister Obrony Narodowej: A. Szczyg∏o
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ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 paêdziernika 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia poboru w 2008 r.

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176,
poz. 1242).


