
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 października 2015 r.

Poz. 1664

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

Na podstawie art. 60 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220 i 1224) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) karty powołania, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, która jest przeznaczona do powoływania:
a) do zasadniczej służby wojskowej,
b) na przeszkolenie wojskowe,
c) na ćwiczenia wojskowe,
d) do służby przygotowawczej,
e) do okresowej służby wojskowej;

2) karty powołania, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, która jest przeznaczona do powoływania:
a) na ćwiczenia wojskowe prowadzone w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
b) do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
c) do okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
d) żołnierzy rezerwy posiadających przydziały kryzysowe na ćwiczenia wojskowe oraz do okresowej służby woj-

skowej w trybie określonym w art. 60 ust. 8b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

3) obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mobilizacji 
powszechnej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do wezwania w razie ogłoszenia 
powszechnej mobilizacji osób posiadających dany rodzaj karty mobilizacyjnej, żołnierzy w czynnej służbie wojsko-
wej oraz osób obowiązanych do świadczeń na rzecz obrony – do wykonania czynności określonych w obwieszczeniu;

4) obwieszczenia wojskowego komendanta uzupełnień, określony w załączniku:

a) nr 4 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do wezwania w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny 
określonych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony – do osobistego stawienia się w miejscu 
i czasie określonych w obwieszczeniu,

b) nr 5 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 
mobilizacji lub w czasie wojny określonych osób oraz ich stawienia się do tej służby w miejscu i czasie określo-
nych w obwieszczeniu.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart 
powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. Nr 145, poz. 972).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
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Mu/58a
Seria         Nr                                                     

…………………..…….., dnia …………….. 20.…. r.

………………………………………………. 
(pieczęć wojskowego komendanta uzupełnień)

KARTA POWOŁANIA
Na podstawie  art. 60 ust. 1 i 2  w  związku z  art. 83 ust. 1 lub 2, art. 92 ust. 1 lub 2, lub 3, art. 98a 

ust. 1, art. 100 ust. 1 oraz art. 101a ust. 1*) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220 i 1224), zwanej dalej „ustawą”, powołuję:

Pana (Panią) ………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                              (nazwisko i imiona)                                                                                                  (imię ojca)

zamieszkałego (zamieszkałą) 
………………………………………………………………………………………………………………….…………...

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

…………........................................……………………………………..
                                                       (kod pocztowy)                                                                                                           (poczta)

posiadającego (posiadającą) książeczkę wojskową …………………………………………………………….……
(seria i numer)

nr PESEL                                                                           do ………………………………………………………

……………………………….………………… przez okres do**) ……………………………………………………. 

Wyżej wymieniony (wymieniona) jest zobowiązany (zobowiązana) stawić się w dniu ………………………….. 
do godz. ….…….… w jednostce wojskowej nr …………………. w …………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
                                                                                                              (adres jednostki wojskowej) 

UZASADNIENIE

Powołany (powołana) jest zdolny (zdolna) do czynnej służby wojskowej i posiada kategorię zdolności 
do czynnej służby wojskowej …………….…..……….,

(literowe oznaczenie kategorii)

zgodnie z ostatecznym orzeczeniem ……………………………………………………………………………..…,
(nazwa właściwej komisji lekarskiej, nr orzeczenia, data wydania)

o którym mowa w art. 28 ust. 5 ustawy.
Powołanie do czynnej służby wojskowej następuje ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu spełnienia obowiązku służby wojskowej w ramach powszechnego 
obowiązku obrony, o którym mowa w art. 4 ust. 2 oraz w art. 55 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3  lub ust. 2 pkt 1 
lub 2*) ustawy.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Panu (Pani) odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
………………………………………………...….… za  pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta
                                     (uszczegółowienie nazwy organu)

uzupełnień w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania od decyzji nie zwalnia 
powołanego (powołanej) od obowiązku stawienia się do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu 
określonych w karcie powołania.

2. O utracie karty powołania należy niezwłocznie powiadomić właściwego wojskowego komendanta 
uzupełnień. Utrata karty powołania nie zwalnia powołanego (powołanej) od obowiązku stawienia się do
czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonych w tej karcie.

-

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 28 września 2015 r. (poz. 1664)

Załącznik nr 1

WZÓR
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3. Niestawienie się powołanego (powołanej) do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonych 
w karcie powołania jest usprawiedliwione jedynie z powodu obłożnej choroby stwierdzonej w 
zaświadczeniu lekarskim zakładu opieki zdrowotnej. O tym fakcie powołany (powołana) jest obowiązany
(obowiązana) niezwłocznie zawiadomić właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, a po ustaniu 
choroby zgłosić się niezwłocznie do tego organu wraz z kartą powołania i zaświadczeniem lekarskim.

4. Osoba powołana do czynnej służby wojskowej, stawiając się do niej w terminie i miejscu określonych 
w karcie powołania, zabiera ze sobą tę kartę, książeczkę wojskową, dowód osobisty, a także inne
dokumenty, według uznania, które mogą mieć wpływ na przebieg jej służby. Wskazane jest, aby osoba ta 
zabrała ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (np. przybory toaletowe, przybory do pisania).

5. Kto bez usprawiedliwionej przyczyny, będąc żołnierzem rezerwy, nie zgłasza się w określonym terminie 
i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin, podlega karze aresztu do 
trzydziestu dni albo karze grzywny (art. 225 ust. 1 pkt 1 ustawy).

6. Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby
w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu 
karnego).

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

odcisk
pieczęci

Otrzymują: 1. ………………………………………………………………
(powoływany/a)

2. aa.

Potwierdzam odbiór własnoręcznym podpisem***)……………………………………………………….…….…
(data, nazwisko, imiona i podpis przyjmującego)

INFORMACJA DLA OSOBY POWOŁANEJ DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

1. Karta powołania w czasie pokoju nie jest dokumentem uprawniającym do bezpłatnego przejazdu. Zwrotu 
kosztów przejazdu osobom powołanym do czynnej służby wojskowej z miejsca pobytu stałego albo 
pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące do miejsca sławienia się dokonują dowódcy jednostek 
wojskowych na podstawie udokumentowanego oświadczenia lub w drodze wypłaty ekwiwalentu 
pieniężnego. Wojskowy komendant uzupełnień, na udokumentowany wniosek osoby powołanej do 
czynnej służby wojskowej, uzasadniony jej trudną sytuacją materialną, może dokonać, za 
pokwitowaniem, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w celu pokrycia kosztów przejazdu związanego ze 
stawieniem się do tej służby. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje w przypadku zapewnienia 
bezpłatnego przejazdu lub gdy przejazd następuje w granicach miejscowości, w której znajduje się 
miejsce odbywania czynnej służby wojskowej (art. 72 ust. 3–5 ustawy).

2. Osoba powołana do odbycia czynnej służby wojskowej od dnia doręczenia karty powołania do tej służby 
jest obowiązana uzyskać zezwolenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt 
za granicą (art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy).

3. Osoba, której wydano kartę powołania, ma obowiązek powiadomienia wojskowego komendanta 
uzupełnień o:
1) zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
2) wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego 

pobytu;
3) adresie korespondencyjnym, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy 

trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 53 ust. 1 i 5 ustawy).
4. Osobie powołanej do czynnej służby wojskowej oraz jej rodzinie przysługują z tego tytułu szczególne 

uprawnienia określone w przepisach działu III rozdziału 7 ustawy.

*) Niepotrzebne skreślić.
**) Wpisuje się w przypadku, gdy czas trwania danego rodzaju odbywania czynnej służby wojskowej jest krótszy niż 

maksymalny czas trwania tej służby określony w ustawie, a w przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych wpisuje 
się: „zgodnie z wykazem dni, stanowiącym załącznik do karty powołania, o którym mowa w art. 60 ust. 3a ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”.

***) Wypełnia się w przypadku doręczenia karty powołania przez pracownika wojskowej komendy uzupełnień.
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KARTA POWOŁANIA PRZEZNACZONA DLA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ
Mu/58

Seria         Nr                                                                         …………………..…….. , dnia …………….. 20…. r.

………………………………………………. 
                 (pieczęć wojskowego komendanta uzupełnień)

KARTA POWOŁANIA
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 w związku z art. 60 ust. 8 pkt 1 lub 2 i art. 60 ust. 8a i 8b*) oraz art. 109 ust. 1 

lub 2*) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 827, 1220 i 1224), zwanej dalej „ustawą”, powołuję:

Pana (Panią) …………………………………………………………………………………………………………………...
(nazwisko i imiona)                                                          (imię ojca)

zamieszkałego (zamieszkałą) …………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

…………........................................……………………………………..
(kod pocztowy)                                                                                       (poczta)

posiadającego (posiadającą) książeczkę wojskową …………………… …………………………………...….…………
(seria i numer)

nr PESEL                                                                           do ……………………………………………………...………
(wpisać rodzaj czynnej służby wojskowej)

……………………………………………… na czas niezbędny do sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej 
jednostek wojskowych lub do czasu ustania potrzeby udziału w ramach jednostki wojskowej w zwalczaniu klęsk 
żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych i ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz 
ratowania i ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 
pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego lub do czasu demobilizacji*).
Wyżej wymieniony (wymieniona) jest zobowiązany (zobowiązana) stawić się ……………………………………………

(data stawienia, lub kolejny dzień mobilizacji, lub NATYCHMIAST, lub W TERMINIE OKREŚLONYM W ZAWIADOM ENIU**))

do godz. …………. w jednostce wojskowej nr …………………. w …………………………………………………………
(adres jednostki wojskowej)

miejsce zbiórki***) …………………………………………………………………………………………..…………...
(adres miejsca zbiórki)

UZASADNIENIE
Powołany (powołana) jest zdolny (zdolna) do czynnej służby wojskowej i posiada kategorię zdolności do

czynnej służby wojskowej ………………., zgodnie z ostatecznym orzeczeniem …………………………………………
(literowe oznaczenie kategorii)                                                                                 (nazwa właściwej komisji lekarskiej, nr orzeczenia, data wydania)

………………………………………………………………………………………, o którym mowa w art. 28 ust. 5 ustawy.
Powołanie do czynnej służby wojskowej następuje ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w celu spełnienia obowiązku służby wojskowej w ramach powszechnego obowiązku obrony, o którym 
mowa w art. 4 ust. 2 oraz w art. 55 ust. 1 pkt 1 lub 3 lub ust. 4*) ustawy.

Pierwszy dzień mobilizacji

Nr mobilizacyjny 
lub oddział*) Sposób powołania

Pododdział, NIS rejon trasa

KGS

-

Załącznik nr 2

WZÓR
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POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje Panu (Pani) odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w ................................................................. za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminie
                                                (siedziba  organu)

czternastu dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania od decyzji nie zwalnia powołanego (powołanej) od obowiązku stawienia się do 
czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonych w karcie powołania.
UWAGA: W razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny odwołanie nie przysługuje.

2. O utracie karty powołania należy niezwłocznie powiadomić właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Utrata karty powołania nie 
zwalnia powołanego (powołanej) od obowiązku stawienia się do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonych w tej karcie. 
W przypadku określenia terminu stawiennictwa jako „NATYCHMIAST" fakt utraty karty powołania zgłasza się dowódcy jednostki wojskowej 
po stawieniu się do czynnej służby wojskowej.

3. Niestawienie się powołanego (powołanej) do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonych w karcie powołania jest 
usprawiedliwione jedynie z powodu obłożnej choroby stwierdzonej w zaświadczeniu lekarskim z zakładu opieki zdrowotnej. O tym fakcie 
powołany (powołana) jest zobowiązany (zobowiązana) niezwłocznie zawiadomić właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, a po 
ustaniu choroby zgłosić się niezwłocznie do tego organu wraz z kartą powołania i zaświadczeniem lekarskim.

4. Osoba powołana do czynnej służby wojskowej, stawiając się do niej w terminie i miejscu określonych w karcie powołania, zabiera ze sobą 
tę kartę, książeczkę wojskową, dowód osobisty, a także inne dokumenty, według uznania, które mogą mieć wpływ na przebieg jej służby. 
Wskazane jest, aby osoba ta zabrała ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (np. przybory toaletowe, przybory do pisania), a w razie 
ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny również zapasową bieliznę i dzienną rację żywności.

5. Kto bez usprawiedliwionej przyczyny, będąc żołnierzem rezerwy, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe 
trwające do dwudziestu czterech godzin, podlega karze aresztu do trzydziestu dni a bo karze grzywny (art. 225 ust. 1 pkt 1 ustawy).

6. 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).

7. 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).

8. Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu karnego).

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

Otrzymują: 1. ………………………………………………………………
                                                                                        (powoływany/powoływana)
               2. aa.

Potwierdzam odbiór własnoręcznym podpisem****)……………………………………...…………………………………………
                                                                                                                                                                  (data, nazwisko, imiona i podpis przyjmującego)

INFORMACJA DLA OSOBY POWOŁANEJ DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
1. Karta powołania w czasie pokoju nie jest dokumentem uprawniającym do bezpłatnego przejazdu. Zwrotu kosztów przejazdu osobom 

powołanym do czynnej służby wojskowej z miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące do miejsca 
sławienia się dokonują dowódcy jednostek wojskowych na podstawie udokumentowanego oświadczenia lub w drodze wypłaty ekwiwalentu 
pieniężnego. Wojskowy komendant uzupełnień, na udokumentowany wniosek osoby powołanej do czynnej służby wojskowej, uzasadniony 
jej trudną sytuacją materialną, może dokonać, za pokwitowaniem, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w celu pokrycia kosztów przejazdu 
związanych ze stawieniem się do tej służby. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje w przypadku zapewnienia bezpłatnego przejazdu lub 
gdy przejazd następuje w granicach miejscowości, w której znajduje się miejsce odbywania czynnej służby wojskowej (art. 72 ust. 3–5
ustawy).
UWAGA: W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przejazdy na podstawie kart powołania z miejsca pobytu do miejsca 
pełnienia czynnej służby wojskowej określonego w karcie powołania 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 powołana do odbycia czynnej służby wojskowej od dnia doręczenia karty powołania do tej służby jest obowiązana uzyskać 
zezwolenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą (art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy).

3. Termin stawiennictwa określony jako „NATYCHMIAST" oznacza, że powołany jest obowiązany, nie później niż w ciągu czterech godzin od 
chwili doręczenia karty powołania, udać się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa.

4. Termin stawiennictwa określony np. „drugiego dnia mobilizacji do godziny 1200” oznacza, że powołany jest obowiązany stawić się we 
wskazanym kolejnym dniu mobilizacji liczonym samodzielnie w stosunku do pierwszego dnia mobilizacji określonego w prawym górnym 
rogu pierwszej strony karty powołania.

5. Termin stawiennictwa określony datą oznacza obowiązek stawienia się w tym dniu do wskazanej godziny.
6. Osobie powołanej do czynnej służby wojskowej oraz jej rodzinie przysługują z tego tytułu szczególne uprawnienia określone w przepisach 

działu III rozdziału 7 ustawy.

*) Niepotrzebne skreślić.
**) Wpisać właściwe. „W TERMINIE OKREŚLONYM W ZAWIADOMIENIU” wpisuje się w przypadku wydania karty powołania bez 

określonego terminu stawiennictwa na podstawie art. 60 ust. 8b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”. 
***) Wypełnia się w przypadku, gdy organizowany jest dowóz do jednostki wojskowej.
****) Wypełnia się w przypadku doręczenia karty powołania przez pracownika wojskowej komendy uzupełnień.

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
……………………………………………………………………………………………………………...…

(adres)

…………………………………………………………………………………...
                 (kod pocztowy)                                                                                                                       (poczta)

Uwaga: Potwierdzenie odbioru wypełnia się przypadku doręczenia karty powołania w trybie akcji 
kurierskiej i zwraca się je do wojskowej komendy uzupełnień.

-

odcisk 
pieczęci
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KARTA POWOŁANIA PRZEZNACZONA DLA OSOBY POWOŁYWANEJ
Mu/58

Seria         Nr                                                                         …………………..…….. , dnia …………….. 20…. r.

………………………………………………. 
                 (pieczęć wojskowego komendanta uzupełnień)

KARTA POWOŁANIA
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 w związku z art. 60 ust. 8 pkt 1 lub 2 i art. 60 ust. 8a i 8b*) oraz art. 109 ust. 1 

lub 2*) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 827, 1220 i 1224), zwanej dalej „ustawą”, powołuję:

Pana (Panią) ………………………………………………………………………………………………………..………...
(nazwisko i imiona)                                                          (imię ojca)

zamieszkałego (zamieszkałą) …………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

…………........................................……………………………………..
(kod pocztowy)                                                                                       (poczta)

posiadającego (posiadającą) książeczkę wojskową …………………… ……………………………...……….…………
(seria i numer)

nr PESEL                                                                           do …………………………………………………….………
(wpisać rodzaj czynnej służby wojskowej)

……………………………………………… na czas niezbędny do sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej 
jednostek wojskowych lub do czasu ustania potrzeby udziału w ramach jednostki wojskowej w zwalczaniu klęsk 
żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych i ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz 
ratowania i ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 
pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego lub do czasu demobilizacji*).
Wyżej wymieniony (wymieniona) jest zobowiązany (zobowiązana) stawić się ……………………………………………

(data stawienia, lub kolejny dzień mobilizacji, lub NATYCHMIAST, lub W TERMINIE OKREŚLONYM W ZAWIADOM ENIU**))

do godz. …………. w jednostce wojskowej nr …………………. w …………………………………………………………
(adres jednostki wojskowej)

miejsce zbiórki***) …………………………………………………………………………………………..…………...
(adres miejsca zbiórki)

UZASADNIENIE
Powołany (powołana) jest zdolny (zdolna) do czynnej służby wojskowej i posiada kategorię zdolności do

czynnej służby wojskowej ………………., zgodnie z ostatecznym orzeczeniem …………………………………………
(literowe oznaczenie kategorii)                                                                                 (nazwa właściwej komisji lekarskiej, nr orzeczenia, data wydania)

………………………………………………………………………………………, o którym mowa w art. 28 ust. 5 ustawy.
Powołanie do czynnej służby wojskowej następuje ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w celu spełnienia obowiązku służby wojskowej w ramach powszechnego obowiązku obrony, o którym 
mowa w art. 4 ust. 2 oraz w art. 55 ust. 1 pkt 1 lub 3 lub ust. 4*) ustawy.

Pierwszy dzień mobilizacji

Nr mobilizacyjny 
lub oddział*) Sposób powołania

Pododdział, NIS rejon trasa

KGS

-

Seria         Nr
POTWIERDZENIE ODBIORU

Otrzymałem (otrzymałam) w dniu …………………………………   20…… r. o godz. ……….…...…

…………………………………………………………….          …………………………………………
                          (imię i nazwisko osoby przyjmującej)                                                                                               (podpis przyjmującego)

UWAGI O NIEDORĘCZENIU …………………………………………………………………………...
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POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje Panu (Pani) odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w ................................................................. za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminie
                                                (siedziba  organu)

czternastu dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania od decyzji nie zwalnia powołanego (powołanej) od obowiązku stawienia się do 
czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonych w karcie powołania.
UWAGA: W razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny odwołanie nie przysługuje.

2. O utracie karty powołania należy niezwłocznie powiadomić właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Utrata karty powołania nie 
zwalnia powołanego (powołanej) od obowiązku stawienia się do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonych w tej karcie. 
W przypadku określenia terminu stawiennictwa jako „NATYCHMIAST" fakt utraty karty powołania zgłasza się dowódcy jednostki wojskowej 
po stawieniu się do czynnej służby wojskowej.

3. Niestawienie się powołanego (powołanej) do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonych w karcie powołania jest 
usprawiedliwione jedynie z powodu obłożnej choroby stwierdzonej w zaświadczeniu lekarskim z zakładu opieki zdrowotnej. O tym fakcie 
powołany (powołana) jest zobowiązany (zobowiązana) niezwłocznie zawiadomić właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, a po 
ustaniu choroby zgłosić się niezwłocznie do tego organu wraz z kartą powołania i zaświadczeniem lekarskim.

4. Osoba powołana do czynnej służby wojskowej, stawiając się do niej w terminie i miejscu określonych w karcie powołania, zabiera ze sobą 
tę kartę, książeczkę wojskową, dowód osobisty, a także inne dokumenty, według uznania, które mogą mieć wpływ na przebieg jej służby. 
Wskazane jest, aby osoba ta zabrała ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (np. przybory toaletowe, przybory do pisania), a w razie
ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny również zapasową bieliznę i dzienną rację żywności.

5. Kto bez usprawiedliwionej przyczyny, będąc żołnierzem rezerwy, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe 
trwające do dwudziestu czterech godzin, podlega karze aresztu do trzydziestu dni albo karze grzywny (art. 225 ust. 1 pkt 1 ustawy).

6. 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).

7. 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).

8. Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu karnego).

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

Otrzymują: 1. ………………………………………………………………
                                                                                        (powoływany/powoływana)
               2. aa.

Potwierdzam odbiór własnoręcznym podpisem****)……………………………………...…………………………………………
                                                                                                                                                                          (data, nazwisko, imiona i podpis przyjmującego)

INFORMACJA DLA OSOBY POWOŁANEJ DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
1. Karta powołania w czasie pokoju nie jest dokumentem uprawniającym do bezpłatnego przejazdu. Zwrotu kosztów przejazdu osobom 

powołanym do czynnej służby wojskowej z miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące do miejsca
sławienia się dokonują dowódcy jednostek wojskowych na podstawie udokumentowanego oświadczenia lub w drodze wypłaty ekwiwalentu 
pieniężnego. Wojskowy komendant uzupełnień, na udokumentowany wniosek osoby powołanej do czynnej służby wojskowej, uzasadniony 
jej trudną sytuacją materialną, może dokonać, za pokwitowaniem, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w celu pokrycia kosztów przejazdu 
związanych ze stawieniem się do tej służby. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje w przypadku zapewnienia bezpłatnego przejazdu lub 
gdy przejazd następuje w granicach miejscowości, w której znajduje się miejsce odbywania czynnej służby wojskowej (art. 72 ust. 3–5
ustawy).
UWAGA: W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przejazdy na podstawie kart powołania z miejsca pobytu do miejsca
pełnienia czynnej służby wojskowej określonego w karcie powołania 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 powołana do odbycia czynnej służby wojskowej od dnia doręczenia karty powołania do tej służby jest obowiązana uzyskać 
zezwolenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą (art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy).

3. Termin stawiennictwa określony jako „NATYCHMIAST" oznacza, że powołany jest obowiązany, nie później niż w ciągu czterech godzin od 
chwili doręczenia karty powołania, udać się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa.

4. Termin stawiennictwa określony np. „drugiego dnia mobilizacji do godziny 1200” oznacza, że powołany jest obowiązany stawić się we 
wskazanym kolejnym dniu mobilizacji liczonym samodzielnie w stosunku do pierwszego dnia mobilizacji określonego w prawym górnym 
rogu pierwszej strony karty powołania.

5. Termin stawiennictwa określony datą oznacza obowiązek stawienia się w tym dniu do wskazanej godziny.
6. Osobie powołanej do czynnej służby wojskowej oraz jej rodzinie przysługują z tego tytułu szczególne uprawnienia określone w przepisach 

działu III rozdziału 7 ustawy.

*) Niepotrzebne skreślić.
**) Wpisać właściwe. „W TERMINIE OKREŚLONYM W ZAWIADOMIENIU” wpisuje się w przypadku wydania karty powołania bez 

określonego terminu stawiennictwa na podstawie art. 60 ust. 8b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”. 
***) Wypełnia się w przypadku, gdy organizowany jest dowóz do jednostki wojskowej.
****) Wypełnia się w przypadku doręczenia karty powołania przez pracownika wojskowej komendy uzupełnień.

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
……………………………………………………………………………………………………………...…

(adres)

…………………………………………………………………………………...
                 (kod pocztowy)                                                                                                                       (poczta)

Uwaga: Potwierdzenie odbioru wypełnia się przypadku doręczenia karty powołania w trybie akcji 
kurierskiej i zwraca się je do wojskowej komendy uzupełnień.

-

odcisk 
pieczęci
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Mu/88a

NIE ZRYWAĆ!

NIE ZAKLEJAĆ!

OBWIESZCZENIE O MOBILIZACJI
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

na podstawie art. 136 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZIŁ

MOBILIZACJĘ POWSZECHNĄ
W WYKONANIU POWYŻSZEGO ZARZĄDZAM:

I. Dni mobilizacji

Pierwszym dniem mobilizacji jest .........................................................................................

Następne dni liczą się kolejno jako drugi, trzeci, czwarty i kolejny dzień mobilizacji.

II. Powołanie do czynnej służby wojskowej

Wzywam:

1. Żołnierzy rezerwy posiadających karty mobilizacyjne z czerwonym paskiem do zgłoszenia się 
w miejscach określonych w tych kartach. Należy wybrać takie drogi i środki komunikacji, które 
zapewnią przybycie do tych miejsc w terminie określonym w karcie mobilizacyjnej.

2. Wszystkich żołnierzy przebywających czasowo poza jednostkami wojskowymi do natychmiastowego 
powrotu do miejsc pełnienia służby.

3. Wszystkich żołnierzy rezerwy posiadających karty mobilizacyjne z zielonym paskiem o przygotowanie 
się do stawienia się w terminach i miejscach określonych w dodatkowo doręczanych kartach powołania 
lub w dodatkowych obwieszczeniach (komunikatach). Natomiast tych żołnierzy, którzy zmienili 
miejsce pobytu w czasie mobilizacji i wojny – do zgłoszenia się we właściwej ze względu na nowe 
miejsce pobytu wojskowej komendzie uzupełnień lub do zawiadomienia o tym fakcie właściwego 
wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w ciągu czterdziestu ośmiu godzin od momentu przybycia.

4. Osoby posiadające kartę mobilizacyjną z niebieskim paskiem – do zgłoszenia się w miejscu i terminie 
określonych w karcie.

5. Osoby, którym wydano ostateczne decyzje o przeznaczeniu ich do wykonania świadczeń na rzecz 
obrony – do wykonania świadczenia w czasie i miejscu określonych w decyzji.

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI WSZYSTKIM OSOBOM PODLEGAJĄCYM 
POWSZECHNEMU OBOWIĄZKOWI OBRONY:

1. 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 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”.

2. 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.

3. Kto w czasie mobilizacji lub wojny uchyla się od wykonania obowiązku świadczenia osobistego lub 
rzeczowego, nie zawiadamia właściwego organu o rozporządzeniu nieruchomością lub rzeczą ruchomą 
przeznaczoną na cele świadczeń rzeczowych oraz utrudnia lub uniemożliwia wykonanie świadczenia 
osobistego lub rzeczowego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech – art. 242 ustawy.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Załącznik nr 3

WZÓR
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WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ Mu/88

………………………………..……………….

NIE ZRYWAĆ! 
NIE ZAKLEJAĆ!

OBWIESZCZENIE
WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

o wezwaniu w sprawie powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 109 ust. 1 oraz art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanej dalej „ustawą”:
1. Wzywam do stawienia się osoby:

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

2. Osoby wezwane są obowiązane stawić się w dniu ………………………. 20.….. r.
do godz. ……………. w …………………………………………………….……..………..
wraz z książeczką wojskową lub dowodem osobistym.

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI WSZYSTKIM OSOBOM PODLEGAJĄCYM 
POWSZECHNEMU OBOWIĄZKOWI OBRONY:

Kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku 
służby wojskowej nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie 
właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat pięciu – art. 241 ust. 1
pkt 3 ustawy.

………………………..
(stopień wojskowy  nazwisko i imię)

Załącznik nr 4

WZÓR
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WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ Mu/88b

………………………………..………………. NIE ZRYWAĆ! 
NIE ZAKLEJAĆ!

OBWIESZCZENIE
WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

o powołaniu do czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 w związku z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanej dalej „ustawą”, powołuję do czynnej służby wojskowej:

OSOBY PODLEGAJĄCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ/ŻOŁNIERZY REZERWY*)

Posiadających karty mobilizacyjne z czerwonym/zielonym*) paskiem

− WSZYSTKICH,
− posiadających specjalność wojskową …………………………………………..
− posiadających kwalifikacje lub zawody .………………………………………..
− urodzonych w latach ………………………………………………………………..
− zamieszkałych ……………………………………………………………..………**)

                                              (powiat, gmina, miejscowość, dzielnica, osiedle lub ulica)

Wyżej wymienionym osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej i żołnierzom 
rezerwy*) nakazuje się natychmiastowe stawienie się do czynnej służby wojskowej 
nie później niż do dnia ………………………………………………….. do godz. ………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………...………

(adres miejsca stawiennictwa)

1. 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.

2. 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.

……………..………………..
(stopień wojskowy, nazwisko i imię)

*) Pozostawić lub niepotrzebne skreślić.
**) Wypełnić lub skreślić według potrzeb.

Załącznik nr 5

WZÓR




