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PODSTAWA PRAWNA 
 
- art. 31b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004, Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie 
rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1565). 

I.  SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

 
     Stanowisko ds. wojskowości i obrony cywilnej, pokój nr 23/24 (piętro) Urzędu Gminy w Santoku  
ul. Gorzowska 59,   66-431 Santok,  tel. (95) 728-75-21 
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY  
 

Nie wymaga się. 

 

III. OPŁATY 
 

Nie pobiera się. 

 
IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
 
1. Rejestracja odbywa się bez udziału osób (mężczyzn i kobiet), które zostały objęte rejestracją. 
2. Rejestracji podlegają mężczyźni i kobiety, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 18 lat 

życia. 
3. Rejestr sporządza się corocznie, w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku, w którym 

osoby ukończyły 18 lat życia. 
4. Rejestr sporządza się na podstawie zbiorów meldunkowych w postaci wydruku na papierowym 

nośniku informacji oddzielnie dla każdego rocznika mężczyzn i każdego rocznika kobiet. Jeden 
egzemplarz rejestru przekazuje się wojskowemu komendantowi uzupełnień niezwłocznie po 
sporządzeniu. 

5. Komórka urzędu gminy ds. ewidencji ludności przekazuje komórce ds. wojskowości i obrony 
cywilnej, w terminie do 30 listopada każdego roku, dane osób, które ukończyły lub ukończą do dnia 
31 grudnia 18 lat życia, niezbędne do sporządzenia rejestru. 

6. Dane osób objętych rejestracją ujmuje się w rejestrze najwcześniej w dniu następującym po dniu, w 
którym osoba ukończyła 18 lat życia. 

7. Rejestr jest aktualizowany na bieżąco do czasu stawienia się osób danego rocznika do kwalifikacji 
wojskowej. Po tym okresie rejestr podlega zamknięciu i jest przekazany do archiwum. 

8. Po wpisaniu do rejestru osoby podlegającej rejestracji, która jest zameldowana na pobyt czasowy 
ponad trzy miesiące na terenie gminy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie urząd stosownie do 
stałego miejsca pobytu. Zawiadomienie to stanowi podstawę do skreślenia osoby z wykazu w miejscu 
stałego pobytu. 

9. Komórka urzędu gminy do spraw ewidencji ludności przekazuje dla komórki zajmującej się 
rejestracją dane o osobach, które w danym roku kalendarzowym ukończyły lub ukończą 18 lat życia, i 
zameldowały się na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące. 

10. Po sporządzeniu rejestru w terminie do 20 stycznia każdego roku przesyła się do WSOiC LUW 
informacje o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru. 

 

 

http://www.santok.pl/


 
 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 
     Rejestrację przeprowadza się corocznie  od 30 listopada do 05 stycznia roku następującego po roku, 

w którym osoby ukończyły 18 lat życia. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Nie przysługuje 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

Może zostać wprowadzony obowiązek osobistego zgłaszania się osób do rejestracji i w tej sytuacji 
rejestrację przeprowadza się niezwłocznie: 

 Rejestr sporządza się w trakcie trwania rejestracji, na podstawie informacji uzyskanych od osób, 
które zgłosiły się do rejestracji. 

 Wójt wzywa do rejestracji za pomocą obwieszczeń o rejestracji jak również za pomocą imiennych 
wezwań, doręczanych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 Nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji 
w terminie i miejscu rejestracji, wskazanym w obwieszczeniu (wezwaniu imiennym). 

 Wezwana osoba obowiązana jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby 
wójta o przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji – najpóźniej w dniu 

wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji. 

 Osoba trwale niezdolna do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności 
może ten obowiązek spełnić za pomocą pełnoletniego członka najbliższej rodziny. 

 W razie niezgłoszenia się do rejestracji w wyznaczonym terminie, przystępuje się niezwłocznie do 

ustalenia miejsca pobytu osoby oraz przyczyny niedopełnienia przez niego obowiązku zgłoszenia 
się do rejestracji. 

 Osobie, która nie zgłosiła się do rejestracji w terminie określonym w obwieszczeniu o rejestracji lub 
wezwaniu imiennym, termin ten zostaje przedłużony do końca roku kalendarzowego, w którym 
osoba kończy 24 lata życia. 

 Sprawozdanie z wyników rejestracji przekazuje się niezwłocznie po zakończeniu rejestracji do 
WSOiC LUW w Gorzowie Wlkp. 

 

 
VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

 

 Stanowisko ds. wojskowości i obrony cywilnej pokój nr 23/24 (piętro),          tel. (95) 7287521 
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