
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r.

Poz. 258

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

Na podstawie art. 59a ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i warunki nadawania i uchylania przydziałów mobilizacyjnych oraz pracowniczych przydziałów mobilizacyj-
nych;

2) warunki, jakie powinni spełniać żołnierze rezerwy, pracownicy lub inne osoby niebędące pracownikami do przezna-
czenia ich do czynnej służby wojskowej lub pracy w jednostkach wojskowych w razie ogłoszenia mobilizacji lub 
w czasie wojny;

3) wzory kart mobilizacyjnych.

§ 2. 1. Przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnierzom rezerwy oraz żołnierzom, o których mowa w art. 59a ust. 1a 
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, 
którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają odpowiednie wyszkolenie wojskowe albo kwalifikacje odpowiadające określonej specjalności (funkcji) 
wojskowej;

2) posiadają odpowiedni stan zdrowia;

3) nie zamieszkują stale za granicą;

4) zamieszkują możliwie blisko miejsca dyslokacji jednostki wojskowej, do której mają być powołani w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny.

2. Przydziały mobilizacyjne nadaje się w pierwszej kolejności:

1) żołnierzom z nadanymi przydziałami kryzysowymi;

2) żołnierzom rezerwy najmłodszym wiekiem, posiadającym najwyższe klasy kwalifikacyjne specjalistów wojskowych, 
zamieszkałym najbliżej miejsca dyslokacji jednostki wojskowej, do której mogą być powołani w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny;

3) ochotnikom.

3. Żołnierzom rezerwy, którzy nie odbywali czynnej służby wojskowej, nadaje się przydziały mobilizacyjne po odbyciu 
przez nich co najmniej krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych i po złożeniu przysięgi wojskowej.
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§ 3. Nadanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy następuje po uprzednim:

1) przeprowadzeniu przez dowódcę jednostki wojskowej analizy potrzeb mobilizacyjnych, w tym analizy możliwości na-
dania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych, i po złożeniu przez niego wojskowemu 
komendantowi uzupełnień zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych jednostki wojskowej, z wyszcze-
gólnieniem stanowisk oraz żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, którym należy nadać przydział mobilizacyjny;

2) wytypowaniu przez wojskowego komendanta uzupełnień, w porozumieniu z zainteresowanym dowódcą jednostki 
wojskowej, żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do przeznaczenia na określone stanowiska służbowe lub do 
pełnienia określonych funkcji wojskowych;

3) skierowaniu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wytypowanych żołnierzy rezerwy na badania lekarskie do właściwej woj-
skowej komisji lekarskiej, w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej;

4) uzyskaniu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, informacji o wytypowanych żołnierzach rezerwy na podstawie danych zgro-
madzonych w Krajowym Rejestrze Karnym;

5) wezwaniu wytypowanych żołnierzy rezerwy lub powołaniu na ćwiczenia wojskowe do jednostki wojskowej, w celu 
sprawdzenia ich przydatności na określonych stanowiskach służbowych lub do pełnienia określonych funkcji wojsko-
wych oraz złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy, którzy tej przysięgi nie składali.

§ 4. Fakt nadania przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi rezerwy wojskowy komendant uzupełnień odnotowuje 
w ewidencji wojskowej i w książeczce wojskowej tego żołnierza, a dowódca jednostki wojskowej – stwierdza w rozkazie 
dziennym.

§ 5. 1. Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłuższy niż:

1) dla szeregowych – 15 lat;

2) dla podoficerów i oficerów – 20 lat.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy żołnierzy rezerwy, którzy wyrazili zgodę na zachowanie tego przydziału, lecz nie dłużej niż 
do osiągnięcia górnej granicy wieku, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zwiększonych potrzeb uzupełnieniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz jeżeli wojskowy komendant uzupełnień nie ma możliwości nadania przydziałów mobilizacyjnych innym żoł-
nierzom rezerwy.

§ 6. Czynności mające na celu ustalenie potrzeb jednostki wojskowej w zakresie przeznaczenia osób na stanowiska 
pracownicze, określone w etacie jednostki wojskowej i występujące w czasie wojny, realizują dowódcy tych jednostek woj-
skowych.

§ 7. Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się osobom posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania 
stanowisk pracowniczych, określonych w etacie jednostki wojskowej i występujących w czasie wojny, jeżeli:

1) w przypadku żołnierzy rezerwy – nie przewiduje się ich powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny;

2) w przypadku pracowników – zajmują oni stanowiska, na których są wymagane kwalifikacje takie same lub podobne 
jak na stanowiskach pracowniczych określonych w etacie jednostki wojskowej i występujących w czasie wojny;

3) w przypadku osób niebędących pracownikami – zamieszkują one w pobliżu miejsca dyslokacji tej jednostki wojskowej.

§ 8. 1. Nadanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych następuje po uprzednim złożeniu przez dowódcę jednostki 
wojskowej, o którym mowa w § 6, zapotrzebowania w zakresie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, zwanego 
dalej „zapotrzebowaniem”, do właściwego miejscowo wojskowego komendanta uzupełnień.

2. W zapotrzebowaniu ujmuje się:

1) wykaz stanowisk określonych w etacie jednostki wojskowej i występujących w czasie wojny, z uwzględnieniem kwa-
lifikacji i umiejętności wymaganych do ich zajmowania;

2) wykaz pracowników zatrudnionych w jednostce wojskowej, którym proponuje się nadać pracownicze przydziały mo-
bilizacyjne na stanowiska wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 1;
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3) wykaz pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostce wojskowej;

4) dane identyfikacyjne pracowników, o których mowa w pkt 2 i 3, w szczególności imię (imiona), nazwisko i imię ojca, 
numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, zajmowane stanowisko, wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe 
i inne umiejętności.

§ 9. 1. W przypadku gdy część pracowników zatrudnionych w jednostce wojskowej zamieszkuje w miejscowościach 
lub gminach, wobec których właściwy terytorialnie jest inny wojskowy komendant uzupełnień niż dla jednostki wojskowej, 
o którym mowa w § 8 ust. 1, nadanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych następuje po złożeniu przez dowódcę 
jednostki wojskowej zapotrzebowania do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na adres zamieszka-
nia tych pracowników.

2. W zapotrzebowaniu ujmuje się wykazy i dane, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2–4, dotyczące pracowników za-
mieszkałych na terenie działania właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

§ 10. 1. Wojskowy komendant uzupełnień, w porozumieniu z zainteresowanymi dowódcami jednostek wojskowych, na 
podstawie zapotrzebowań nadaje pracownikom, o których mowa w:

1) § 8 ust. 2 pkt 2, pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze, określone w etacie jednostki woj-
skowej, w której są zatrudnieni, i występujące w czasie wojny;

2) § 8 ust. 2 pkt 3, jeżeli zachodzi taka potrzeba, pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze, okreś- 
lone w etacie jednostki wojskowej innej niż jednostka wojskowa, w której są zatrudnieni, i występujące w czasie wojny.

2. Jeżeli zachodzi potrzeba nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych osobom innym niż wskazane w § 8 
ust. 2 pkt 2 i 3, wojskowy komendant uzupełnień może zwrócić się do kierowników powiatowych urzędów pracy oraz pra-
codawców o wskazanie osób spełniających warunki do nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wojskowy komendant uzupełnień, w oparciu o uzyskane dane oraz dane za-
warte w ewidencji wojskowej, w porozumieniu z zainteresowanym dowódcą jednostki wojskowej, nadaje wytypowanym 
osobom pracownicze przydziały mobilizacyjne.

4. Fakt nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień odnotowuje w ewidencji 
wojskowej, a dowódca jednostki wojskowej, do której przydział nadano, fakt ten stwierdza w rozkazie dziennym tej jednost- 
ki wojskowej.

§ 11. 1. Doręczenie karty mobilizacyjnej następuje za potwierdzeniem odbioru, poprzez złożenie własnoręcznego pod-
pisu przez osobę, której wydano tę kartę, na egzemplarzu karty mobilizacyjnej przeznaczonym dla wojskowego komendan-
ta uzupełnień.

2. Karty mobilizacyjne stanowią druk ścisłego zarachowania.

3. Doręczenie kart mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzom, o których 
mowa w art. 59a ust. 1a ustawy, a także pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych – w miejscu pracy, może 
nastąpić za pośrednictwem właściwego dowódcy jednostki wojskowej.

4. W celu doręczenia kart mobilizacyjnych osobom, o których mowa w ust. 3, wojskowy komendant uzupełnień przeka-
zuje, za pokwitowaniem, dowódcy jednostki wojskowej po dwa egzemplarze wypełnionych kart mobilizacyjnych.

5. W pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 4, ujmuje się liczbę kart mobilizacyjnych oraz ich serie i numery.

6. Po doręczeniu kart mobilizacyjnych osobom, o których mowa w ust. 3, dowódca jednostki wojskowej zwraca egzem-
plarze kart mobilizacyjnych przeznaczone dla wojskowego komendanta uzupełnień.

7. Karty mobilizacyjne, które nie zostały doręczone w sposób określony w ust. 3–6, dowódca jednostki wojskowej 
zwraca niezwłocznie wojskowemu komendantowi uzupełnień.

§ 12. 1. Przydziały mobilizacyjne uchyla się w przypadku:

1) osiągnięcia przez żołnierza górnej granicy wieku, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy;

2) upływu czasu, o którym mowa w § 5 ust. 1; przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio;
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3) zgonu żołnierza rezerwy;

4) utraty przez żołnierza rezerwy obywatelstwa polskiego;

5) uznania żołnierza rezerwy za trwale niezdolnego do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobiliza-
cji i w czasie wojny;

6) zwolnienia, w drodze reklamowania, żołnierza rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

7) powołania żołnierza rezerwy do zawodowej, kandydackiej lub okresowej służby wojskowej;

8) stwierdzenia nieprzydatności żołnierza rezerwy na określonym stanowisku służbowym lub do pełnienia określonej 
funkcji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

9) skreślenia stanowiska służbowego lub funkcji wojskowej w etacie jednostki wojskowej i występujących w czasie woj-
ny;

10) wyjazdu żołnierza rezerwy na stałe za granicę;

11) zmiany miejsca zamieszkania żołnierza rezerwy poza obszar będący we właściwości miejscowej wojskowego komen-
danta uzupełnień;

12) zaistnienia możliwości uzupełnienia jednostki wojskowej żołnierzami rezerwy o wyższych kwalifikacjach lub predys-
pozycjach do zajmowania określonego stanowiska służbowego lub do pełnienia określonej funkcji wojskowej;

13) skazania żołnierza rezerwy prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia 
jej wykonania.

2. Wojskowy komendant uzupełnień, z urzędu lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej albo żołnierza rezerwy, 
może w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ust. 1, uchylić przydział mobilizacyjny, jeżeli nie narusza to 
możliwości mobilizacyjnych jednostki wojskowej.

§ 13. 1. W przypadku uchylenia przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień:

1) niezwłocznie zawiadamia o tym dowódcę jednostki wojskowej;

2) odbiera od żołnierza rezerwy, któremu uchylono przydział mobilizacyjny, kartę mobilizacyjną i niszczy ją protokolar-
nie oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej.

2. Dowódca jednostki wojskowej, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdza w rozkazie 
dziennym fakt uchylenia przydziału mobilizacyjnego oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej pro-
wadzonej w tej jednostce.

§ 14. 1. Pracowniczy przydział mobilizacyjny uchyla się, jeżeli osoba, której nadano ten przydział:

1) jest żołnierzem rezerwy i otrzymała przydział mobilizacyjny;

2) została powołana do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych;

3) utraciła obywatelstwo polskie;

4) wyjechała na stałe za granicę;

5) spełnia przesłanki, o których mowa w art. 59a ust. 3 pkt 2 i 4–8 ustawy;

6) zmieniła miejsca zamieszkania poza obszar będący we właściwości miejscowej wojskowego komendanta uzupełnień;

7) została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

2. Uchylenia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego dokonuje wojskowy komendant uzupełnień z urzędu lub na 
wniosek właściwego dowódcy jednostki wojskowej.

3. Wojskowy komendant uzupełnień, z urzędu lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej albo osoby, której nadano 
pracowniczy przydział mobilizacyjny, może w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ust. 1, uchylić pra-
cowniczy przydział mobilizacyjny, jeżeli nie narusza to możliwości mobilizacyjnych jednostki wojskowej.
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4. Po uchyleniu pracowniczego przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień:

1) niezwłocznie zawiadamia właściwego dowódcę jednostki wojskowej;

2) odbiera od osoby, której uchylono pracowniczy przydział mobilizacyjny, kartę mobilizacyjną i niszczy ją protokolar-
nie oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej.

5. Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, stwierdza w rozkazie 
dziennym fakt uchylenia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji 
wojskowej prowadzonej w podległej mu jednostce.

6. Odebranie karty mobilizacyjnej następuje w trybie art. 52 ustawy. W przypadku żołnierzy rezerwy odbywających 
ćwiczenia wojskowe oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych odebrania kart mobilizacyjnych może 
dokonać właściwy dowódca jednostki wojskowej, który przekazuje je niezwłocznie wojskowemu komendantowi uzupeł-
nień.

§ 15. Ustala się wzór:

1) karty mobilizacyjnej, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, która jest dokumentem wydawanym w czasie 
pokoju, stwierdzającym przydział mobilizacyjny żołnierza rezerwy do określonej jednostki wojskowej, na podstawie 
której żołnierz rezerwy jest obowiązany stawić się do czynnej służby wojskowej w terminie w niej określonym, w ra-
zie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny;

2) karty mobilizacyjnej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, która jest dokumentem wydawanym w czasie 
pokoju, stwierdzającym przydział mobilizacyjny żołnierza rezerwy, polegający na przeznaczeniu tego żołnierza do 
powołania do czynnej służby wojskowej za pomocą karty powołania lub w drodze obwieszczenia w początkowym 
okresie po ogłoszeniu mobilizacji lub wybuchu wojny;

3) karty mobilizacyjnej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, która jest dokumentem stwierdzającym pracow-
niczy przydział mobilizacyjny, wydawanym w czasie pokoju pracownikowi lub osobie niebędącej pracownikiem, któ-
rzy są przeznaczeni do pracy w jednostce wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie 
przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. Nr 115, poz. 1199 oraz z 2010 r. Nr 87, 
poz. 568), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 773).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. (poz. 258)

Załącznik nr 1  

WZÓR

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. (poz. 

). 

ZAŁĄCZNIK Nr 1   
WZÓR 

 

 
 

Seria ............... Nr ...................

(pieczęć wojskowej komendy uzupełnień)

........................., dnia .......................... r.

Nr mob. lub
Oddział *
Pododdział, Lp.
KGS
Symbol funkcji

KARTA MOBILIZACYJNA
Na podstawie art. 59a ust. 1 i 5 i art. 60 ust. 1 oraz w związku z art. 109 ust. 1 i art. 109a ust. 1 ustawy 

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z ...... r.
poz. ......., z późn. zm.*)**, zwanej dalej „ustawą”:  

Panu  (Pani)
(stopień wojskowy, nazwisko i imiona) 

 Nr PESEL 
(imię ojca)

posiadającemu(-cej) książeczkę wojskową
(seria, numer)

nadaje się przydział mobilizacyjny na 
(stanowisko lub funkcja oraz nr specjalności wojskowej) 

w
(numer i adres jednostki wojskowej)

Wyżej wymieniony(-na) jest obowiązany(-na), w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny, stawić się
do czynnej służby wojskowej w terminie NATYCHMIAST* albo ................. dnia mobilizacji 
do  godz. ..................* 
w

(adres jednostki wojskowej) 
miejsce zbiórki***

(adres miejsca zbiórki)

POUCZENIE
1. O utracie karty mobilizacyjnej należy niezwłocznie zawiadomić właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Utrata karty

mobilizacyjnej nie zwalnia powołanego(-nej) od obowiązku stawienia się do czynnej służby wojskowej w określonym terminie 
i miejscu. W przypadku utraty po ogłoszeniu mobilizacji lub w czasie wojny karty mobilizacyjnej, w której termin stawiennictwa
określono jako NATYCHMIAST, fakt ten zgłasza się dowódcy jednostki wojskowej po stawieniu się do czynnej służby wojskowej.„” 

2. W razie niemożności natychmiastowego stawienia się do czynnej służby wojskowej w miejscu i terminie określonym w tej karcie 
z powodu obłożnej choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim zakładu opieki zdrowotnej, posiadacz karty mobilizacyjnej jest
obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie właściwego dowódcę jednostki wojskowej lub wojskowego komendanta uzupełnień. 
Po ustaniu choroby należy zgłosić się niezwłocznie do właściwego dowódcy jednostki wojskowej, a w razie zmiany dyslokacji
jednostki wojskowej - do wojskowego komendanta uzupełnień, wraz z kartą mobilizacyjną i zaświadczeniem lekarskim.

3. Posiadacz karty mobilizacyjnej, stawiając się do czynnej służby wojskowej, zabiera ze sobą kartę mobilizacyjną, książeczkę
wojskową, a także inne dokumenty, według uznania, które mogą mieć wpływ na przebieg jego służby. Wskazane jest, aby 
posiadacz karty mobilizacyjnej zabrał ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (np. przybory toaletowe, zapasową bieliznę, przybory
do pisania) i dzienną rację żywności.

4. Kto w czasie mobilizacji lub wojny będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym
terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat dwóch (art. 240 ustawy).

5. Kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej będąc powołany do czynnej
służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie
krótszy od lat pięciu (art. 241 ust. 1 pkt 9 ustawy).

odcisk
pieczęci (stopień wojskowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)

Otrzymują:  egz. nr 1  ...............................................................................................................................................................................................
(stopień, imię, nazwisko żołnierza rezerwy)

egz. nr 2   a/a 
Potwierdzam odbiór karty mobilizacyjnej 

(data i czytelny podpis przyjmującego(-cej) 

......................................................

MON-Mu/13

.....................................................................................................................................................................

...............................................................

...........................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.......................................................................... ............................................................ 

............................................................................................................................................................. 
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INFORMACJA DLA POSIADACZA KARTY MOBILIZACYJNEJ 

 1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przejazdy na podstawie kart mobilizacyjnych 
z miejsca pobytu do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej określonego w karcie 
mobilizacyjnej są bezpłatne (art. 72 ust. 6 ustawy). Przejazd przysługuje każdorazowo 
w przededniu i w dniu stawiennictwa. Karta nie podlega ostemplowaniu w kasie biletowej. 

 2. Osoba posiadająca kartę mobilizacyjną jest obowiązana, na podstawie art. 53 ust. 1 i 3 ustawy, 
do zgłaszania wojskowemu komendantowi uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej, do której 
nadany ma przydział, niezwłocznie osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej: 
1) zmiany imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu; 
2) zmiany miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy 

miesiące lub adresu do korespondencji; 
3)  wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu. 

 3. Termin „NATYCHMIAST” oznacza, że posiadacz karty mobilizacyjnej powinien nie później niż 
w ciągu czterech godzin od powzięcia wiadomości o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub 
wybuchu wojny udać się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa, wybierając taką 
drogę i środki komunikacji, które zapewniają terminowe przybycie do miejsca przeznaczenia. 

 4. Termin stawiennictwa określony np. „drugiego dnia mobilizacji do godz. 1200” oznacza, że 
posiadacz karty mobilizacyjnej jest obowiązany stawić się do miejsca określonego w karcie 
mobilizacyjnej w kolejnym dniu mobilizacji powszechnej liczonym samodzielnie w terminie 
określonym w stosunku do pierwszego dnia mobilizacji powszechnej. 

 5. Pkt 3 i 4 stosuje się odpowiednio w razie ogłoszenia mobilizacji częściowej, jeżeli z treści aktu 
o jej zarządzeniu wynika, że posiadacz karty mobilizacyjnej ma obowiązek stawienia się 
w terminie i miejscu określonym w karcie mobilizacyjnej lub taki obowiązek wynika z odrębnego 
wezwania (obwieszczenia). 

 6. Osobie powołanej do czynnej służby wojskowej oraz jej rodzinie przysługują z tego tytułu 
szczególne uprawnienia określone w przepisach działu III rozdziału 7 ustawy. 

Prosi się organy, osoby lub inne podmioty, którym zostanie okazana karta mobilizacyjna, 
o umożliwienie w pierwszej kolejności dowozu osoby powołanej do czynnej służby wojskowej 
do miejsca przeznaczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić. 
** Uzupełnia WKU. 
*** Wypełnia się w przypadku, gdy jest organizowany dowóz do jednostki wojskowej. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2   

WZÓR 
 
 

 
 

Seria .............. Nr ............. 

(pieczęć wojskowej komendy uzupełnień)

.........................., dnia ........................ r.

Nr mob. lub
Oddział *

Pododdział, Lp.
KGS 
Symbol funkcji

KARTA MOBILIZACYJNA
Na podstawie art.  59a ust. 1  i 5 i art. 60 ust. 1 oraz w związku z art. 109 ust. 1 i art. 109a ust. 1

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z ......... r. poz. ........., z późn. zm.*)**, zwanej dalej „ustawą”:  

Panu  (Pani)
(stopień wojskowy, nazwisko i imiona)

 Nr PESEL  
(imię ojca)

posiadającemu(-cej) książeczkę wojskową
(seria, numer) 

nadaje się przydział mobilizacyjny  na 
(stanowisko lub funkcja oraz nr specjalności wojskowej)

w
(numer i adres jednostki wojskowej)

Wyżej  wymieniony(-na)  jest  obowiązany(-na)  w  razie  ogłoszenia  mobilizacji  lub  w  czasie  wojny,  po 

POUCZENIE 

odcisk 
pieczęci

(stopień wojskowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)

Otrzymują:  egz. nr 1.....................................................................................................................................................
(stopień, imię, nazwisko żołnierza rezerwy)

egz. nr 2 a/a

Potwierdzam odbiór karty mobilizacyjnej 
(data i czytelny podpis przyjmującego(-cej)

.......................................................

MON-Mu/13a

.................................................................................................................................................... 

...............................................................

................................................................................................... 
............................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................

................................................................................................................... 

otrzymaniu karty powołania lub powołania w drodze obwieszczenia, stawić się w miejscu i terminie 
określonym w karcie powołania lub w obwieszczeniu, w celu pełnienia czynnej służby wojskowej.

1. O utracie karty mobilizacyjnej należy niezwłocznie osobiście powiadomić właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.
Utrata lub nieprzyjęcie karty mobilizacyjnej nie zwalnia z obowiązku stawienia się na wezwanie wojskowego komendanta
uzupełnień. 

2. W razie niemożności stawienia się do czynnej służby wojskowej w miejscu i terminie określonym w wezwaniu (obwieszczeniu)
wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu posiadacza karty mobilizacyjnej z powodu obłożnej choroby stwierdzonej 
zaświadczeniem lekarskim zakładu opieki zdrowotnej, posiadacz karty mobilizacyjnej jest obowiązany zawiadomić o tym
niezwłocznie wojskowego komendanta uzupełnień, a po ustaniu choroby - zgłosić się niezwłocznie do tego organu, wraz z kartą
mobilizacyjną i zaświadczeniem lekarskim.

3. Posiadacz karty mobilizacyjnej, stawiając się na wezwanie (obwieszczenie) wojskowego komendanta uzupełnień, zabiera
ze sobą kartę mobilizacyjną, książeczkę wojskową, a także inne dokumenty, według uznania, mogące mieć wpływ na przebieg
jego służby. Wskazane jest, aby posiadacz karty mobilizacyjnej zabrał ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (np. przybory
toaletowe, zapasową bieliznę, przybory do pisania) i dzienną rację żywności.

4. Kto w czasie mobilizacji lub wojny będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym 
terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat dwóch (art. 240 ustawy).

5. Kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej będąc powołany do czynnej
służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas
nie krótszy od lat pięciu (art. 241 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Załącznik nr 2

WZÓR
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INFORMACJA DLA POSIADACZA KARTY MOBILIZACYJNEJ 

1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przejazdy na podstawie kart mobilizacyjnych 
z miejsca pobytu do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej określonego w karcie 
mobilizacyjnej są bezpłatne (art. 72 ust. 6 ustawy). Przejazd przysługuje każdorazowo 
w przededniu i w dniu stawiennictwa. Karta nie podlega ostemplowaniu w kasie biletowej. 

2.  Osoba posiadająca kartę mobilizacyjną jest obowiązana, na podstawie art. 53 ust. 1 i 3 ustawy, 
do zgłaszania wojskowemu komendantowi uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej, do której 
nadany ma przydział, niezwłocznie osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej: 
1) zmiany imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu; 
2) zmiany miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy 

miesiące lub adresu do korespondencji; 
3)  wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu. 

3. W przypadku zmiany miejsca pobytu po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny, powodującej 
zmianę właściwości miejscowej wojskowego komendanta uzupełnień, posiadacz karty zgłasza 
się osobiście we właściwej ze względu na miejsce pobytu wojskowej komendzie uzupełnień lub 
zawiadamia o tym fakcie właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w ciągu czterdziestu 
ośmiu godzin od momentu przybycia. 

4. Osobie powołanej do czynnej służby wojskowej oraz jej rodzinie przysługują z tego tytułu 
szczególne uprawnienia określone w przepisach działu III rozdziału 7 ustawy. 

Prosi się organy, osoby lub inne podmioty, którym zostanie okazana karta mobilizacyjna, 
o umożliwienie w pierwszej kolejności dowozu osoby powołanej do czynnej służby wojskowej 
do miejsca przeznaczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić. 
** Uzupełnia WKU. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3   

WZÓR 

 
 

Seria ............... Nr ...................

(pieczęć wojskowej komendy uzupełnień)

........................., dnia ......................... r.

KARTA MOBILIZACYJNA
Na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 oraz w związku z art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.

(nazwisko i imiona)

 Nr PESEL
(imię ojca)

posiadającemu(-cej) dowód osobisty (paszport)

(seria, numer) 

nadaje się pracowniczy przydział mobilizacyjny na stanowisko 

(nazwa lub numer jednostki wojskowej)

w 
(adres jednostki wojskowej) 

odcisk
pieczęci

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

(imię i nazwisko osoby, której nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny)
Otrzymują: egz. nr 1 ....................................................................................................................................................................

egz. nr 2   a/a
Potwierdzam odbiór karty mobilizacyjnej 

(data i czytelny podpis przyjmującego(-cej)

............................................................

................................................................................................................................................................

........................................

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Nr mob. lub
Oddział*

Pododdział, Lp.
Specjalność 
(zawód) 
Symbol
stanowiska

MON-Mu/13b

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z ........... r. poz. ........, z późn.  
zm. )  , zwanej dalej „ustawą”:  * **

...............................................................................

..............................................................................................................................................do jednostki wojskowej

1. O utracie karty mobilizacyjnej należy niezwłocznie zawiadomić właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Utrata karty
mobilizacyjnej nie zwalnia posiadacza karty od obowiązku stawienia się w miejscu i czasie określonym w karcie mobilizacyjnej. 
W przypadku utraty karty mobilizacyjnej po ogłoszeniu mobilizacji lub w czasie wojny fakt ten zgłasza się dowódcy jednostki 
wojskowej po stawieniu się do jednostki wojskowej.

2. W razie niemożności stawienia się do jednostki wojskowej w miejscu i w czasie określonym w tej karcie z powodu obłożnej
choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim zakładu opieki zdrowotnej, posiadacz karty mobilizacyjnej jest obowiązany
zawiadomić o tym niezwłocznie właściwego dowódcę jednostki wojskowej lub wojskowego komendanta uzupełnień. Po ustaniu
choroby należy zgłosić się niezwłocznie do właściwego dowódcy jednostki wojskowej, a w razie ustania przyczyny powołania lub
zmiany dyslokacji jednostki wojskowej - do wojskowego komendanta uzupełnień, wraz z kartą mobilizacyjną i zaświadczeniem
lekarskim.

3. Posiadacz karty mobilizacyjnej, stawiając się w miejscu i czasie określonym w karcie mobilizacyjnej, zabiera ze sobą kartę
mobilizacyjną, dokument tożsamości, a także inne dokumenty, według uznania, które mogą mieć wpływ na zatrudnienie
w jednostce wojskowej. 

4.

Wyżej wymieniony(-na) jest obowiązany(-na), w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny, stawić się
do  jednostki wojskowej  w terminie NATYCHMIAST* albo ................ dnia mobilizacji 
do godz. .................*
w

miejsce zbiórki*** 
(numer i adres jednostki wojskowej)

................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
(adres miejsca zbiórki)

POUCZENIE

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie zgłasza się w określonym terminie 
i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony lub nie zgłasza 
wojskowemu komendantowi uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego 
(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za 
granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności 
(art. 224 pkt 3 i 4 ustawy). 

Panu (Pani)

Załącznik nr 3

WZÓR
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INFORMACJA DLA POSIADACZA KARTY MOBILIZACYJNEJ 

 1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przejazdy na podstawie kart mobilizacyjnych 
z miejsca pobytu do miejsca stawiennictwa w jednostce wojskowej określonego w karcie 
mobilizacyjnej są bezpłatne (art. 72 ust. 6 ustawy). Przejazd przysługuje każdorazowo 
w przededniu i w dniu stawiennictwa. Karta nie podlega ostemplowaniu w kasie biletowej. 

 2. Osoba posiadająca kartę mobilizacyjną jest obowiązana, na podstawie art. 53 ust. 1 i 3 ustawy, 
do zgłaszania wojskowemu komendantowi uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej, do której 
nadany ma przydział, niezwłocznie osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej: 
1) zmiany imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu; 
2) zmiany miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy 

miesiące lub adresu do korespondencji; 
3) wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu. 

 3. Termin „NATYCHMIAST” oznacza, że posiadacz karty mobilizacyjnej powinien nie później niż 
w ciągu czterech godzin od powzięcia wiadomości o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub 
wybuchu wojny udać się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa, wybierając taką 
drogę i środki komunikacji, które zapewniają terminowe przybycie do miejsca przeznaczenia. 

 4. Termin stawiennictwa określony np. „drugiego dnia mobilizacji do godz. 1200” oznacza, że 
posiadacz karty mobilizacyjnej jest obowiązany stawić się do miejsca określonego w karcie 
mobilizacyjnej w kolejnym dniu mobilizacji powszechnej liczonym samodzielnie w terminie 
określonym w stosunku do pierwszego dnia mobilizacji powszechnej. 

 5. Pkt 3 i 4 stosuje się odpowiednio w razie ogłoszenia mobilizacji częściowej, jeżeli z treści aktu 
o jej zarządzeniu wynika, że posiadacz karty mobilizacyjnej ma obowiązek stawienia się 
w terminie i miejscu określonym w karcie mobilizacyjnej lub taki obowiązek wynika z odrębnego 
wezwania (obwieszczenia). 

Prosi się organy, osoby oraz inne podmioty, którym zostanie okazana karta mobilizacyjna, 
o umożliwienie w pierwszej kolejności dowozu posiadacza karty do miejsca przeznaczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić. 
** Uzupełnia WKU. 
*** Wypełnia się w przypadku, gdy jest organizowany dowóz do jednostki wojskowej. 




