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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r.
Poz. 2053
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie 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 2017 r. poz. 1430) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. poz. 1664 oraz z 2017 r. poz. 495) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 października 2017 r. (poz. 2053)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 października 2017 r. (poz. ...)

Załącznik nr 1
Załącznik
nr 1

WZÓR

WZÓR

Seria

Mu/58a

Nr

……………………………………………….

…………………..…….., dnia …………….. 20.…. r.

(oznaczenie organu)

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. 98k 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 2017 poz. 1430), 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***) …………………………………..………
na stanowisko ......................................................................................................................................................
(stanowisko służbowe występujące w etacie jednostki wojskowej, przeznaczone dla żołnierza OT)****)

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 2a, lub 3 lub ust. 2
pkt 1 lub 2**) ustawy.
POUCZENIE

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

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.
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W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie
wnosi się w formie pisemnej do organu, który wydał decyzję. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest
prawomocność decyzji.
O utracie karty powołania należy niezwłocznie zawiadomić 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 razie niestawienia się osoby powołanej do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem
ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce
pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta
uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie osoby powołanej przez Policję do wskazanej jednostki
wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy).
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. Jest wskazane, aby osoba ta zabrała ze sobą niezbędne
rzeczy osobiste (np. przybory toaletowe, przybory do pisania).
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 30 dni albo karze grzywny
(art. 225 ust. 1 pkt 1 ustawy).
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 3 (art. 144 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.)) – tylko w przypadku obowiązkowych form służby
wojskowej.
………………………………………………………………….………….
(stopień wojskowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)
odcisk
pieczęci

1.
2.

3.

4.
5.

Otrzymują: 1. ………………………………………………
(powołany/powołana)
2. aa.
Potwierdzam odbiór własnoręcznym podpisem*****) ……………………………………………….…….………………
(data, imię i nazwisko 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 stawienia 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, gdy
został zapewniony bezpłatny przejazd 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 sześć miesięcy 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, 5 i 5a ustawy).
4. Osobie powołanej do czynnej służby wojskowej oraz jej rodzinie przysługują z tego tytułu szczególne uprawnienia
określone w dziale III w rozdziale 7 ustawy.

*)
)

**
***)
****)
*****)

W przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych do karty powołania dołącza się wykaz dni odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych,
który stanowi załącznik do niniejszej karty.
Niepotrzebne skreślić.
Wypełnia 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, który stanowi
załącznik do karty powołania, o którym mowa w art. 60 ust. 3a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”.
Wypełnia się w przypadku żołnierzy powoływanych do terytorialnej służby wojskowej.
Wypełnia się w przypadku doręczenia karty powołania przez pracownika wojskowej komendy uzupełnień.

(oznaczenie organu)

od

do

Liczba dni ćwiczeń

– 4 – 	
POUCZENIE:
1. Zgodnie z art. 60 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej wykaz dni, w których w danym roku kalendarzowym odbywają się
ćwiczenia wojskowe rotacyjne, jest wyciągiem ze zbiorowego wykazu, o którym mowa w art. 101c
ust. 1 ustawy.
2. Żołnierz rezerwy informuje niezwłocznie swojego pracodawcę o dniach, w których będzie odbywał
ćwiczenia wojskowe rotacyjne, a także powiadamia pracodawcę o powołaniu na te ćwiczenia
(art. 101c ust. 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Potwierdzam odbiór własnoręcznym podpisem ………………………………………….…….….....
(data, czytelny podpis przyjmującego)

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

od

Termin ćwiczeń

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

Lp.

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

do

Liczba dni ćwiczeń

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

Termin ćwiczeń

Dziennik Ustaw

POUCZENIE:
1. Zgodnie z art. 60 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej wykaz dni, w których w danym roku kalendarzowym odbywają się
ćwiczenia wojskowe rotacyjne, jest wyciągiem ze zbiorowego wykazu, o którym mowa w art. 101c
ust. 1 tej ustawy.
2. Żołnierz rezerwy informuje niezwłocznie swojego pracodawcę o dniach, w których będzie odbywał
ćwiczenia wojskowe rotacyjne, a także powiadamia pracodawcę o powołaniu na te ćwiczenia
(art. 101c ust. 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Lp.

(nazwisko i imiona)

Pan/Pani .........................................................................................................................

Pan/Pani .........................................................................................................................

(nazwisko i imiona)

WYKAZ DNI ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH ROTACYJNYCH
W ...................... ROKU

nr: ......................................................

nr: ......................................................

……..….............….., dnia …………….. 20.…. r.
Załącznik do karty powołania

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

Załącznik do karty powołania

………..….............….., dnia …………….. 20.…. r.

EGZ. PRZEZNACZONY DLA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

WYKAZ DNI ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH ROTACYJNYCH
W ...................... ROKU

(oznaczenie organu)

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

EGZ. PRZEZNACZONY DLA ŻOŁNIERZA REZERWY
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Załącznik nr 2
Załącznik nr 2

WZÓR
WZÓR
KARTA POWOŁANIA PRZEZNACZONA DLA OSOBY POWOŁYWANEJ
Seria

Mu/58

Nr

POTWIERDZENIE ODBIORU
Otrzymałem (otrzymałam) w dniu .............................................................................................. 20............ r. o godz. .......................
.............................................................................

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

(imię i nazwisko osoby przyjmującej)

(podpis przyjmującego)

UWAGI O NIEDORĘCZENIU .............................................................................................................................................................
Seria

Nr

………………..….. , dnia …………….. 20…. r.

……………………………………………….
(oznaczenie organu)

Pierwszy dzień mobilizacji
Nr mobilizacyjny
lub oddział*)
Pododdział, numer
identyfikacyjny
stanowiska
Korpus, grupa,
stanowisko

Sposób powołania
rejon

trasa

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 2017 r.
poz. 1430), 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 ZAWIADOMIENIU**))

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.


Dziennik Ustaw

– 6 – 	

Poz. 2053

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
............................................................................................................................................................
(adres)

(kod pocztowy)

………………………………….……......................................................
(poczta)

Uwaga: Potwierdzenie odbioru wypełnia się w przypadku doręczenia karty powołania w trybie akcji
kurierskiej i zwraca się je do wojskowej komendy uzupełnień.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje Panu (Pani) odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w ................................................................. za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminie
(siedziba organu)

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

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.
W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie wnosi się
w formie pisemnej do organu, który wydał decyzję. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji.
UWAGA: W razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny odwołanie nie przysługuje.
O utracie karty powołania należy niezwłocznie zawiadomić 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.
W razie niestawienia się osoby powołanej do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny starosta (prezydent miasta na
prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na
wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie osoby powołanej przez Policję do wskazanej
jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy).
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. Jest wskazane, 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.
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 30 dni albo karze grzywny (art. 225 ust. 1 pkt 1
ustawy).
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 2 (art. 240 ustawy).
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 5 (art. 241 ust. 1 pkt 9 ustawy).
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 3 (art. 144 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.)).
……………………………………………………………………...…
(stopień wojskowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)

odcisk
pieczęci
Otrzymują: 1. ………………………………………………………………

2. aa.

(powoływany/powoływana)

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

1.

2.
3.
4.
5.
6.

INFORMACJA DLA OSOBY POWOŁANEJ DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
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 stawienia 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, gdy został zapewniony bezpłatny przejazd 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.
Osoba powołana do odbycia czynnej służby wojskowej od dnia doręczenia karty powołania do tej służby jest zobowiązana uzyskać
zezwolenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą (art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy).
Termin stawiennictwa określony jako „NATYCHMIAST” oznacza, że osoba powołana jest zobowiązana, nie później niż w ciągu
czterech godzin od chwili doręczenia karty powołania, udać się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa.
Termin stawiennictwa określony np. „drugiego dnia mobilizacji do godziny 1200” oznacza, że osoba powołana jest zobowiązana
stawić się we wskazanym kolejnym dniu mobilizacji liczonym samodzielnie w stosunku do pierwszego dnia mobilizacji
określonego w prawym górnym rogu pierwszej strony karty powołania.
Termin stawiennictwa określony datą oznacza obowiązek stawienia się w tym dniu do wskazanej godziny.
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.
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KARTA POWOŁANIA PRZEZNACZONA DLA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

Seria

Nr

Mu/58

………………..….., dnia …………….. 20…. r.

……………………………………………….

Pierwszy dzień mobilizacji

(oznaczenie organu)

Nr mobilizacyjny
Sposób powołania
lub oddział*)
Pododdział, numer
identyfikacyjny
rejon
trasa
stanowiska
Korpus, grupa,
stanowisko
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 2017 r.
poz. 1430), 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 ZAWIADOMIENIU**))

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.
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WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
............................................................................................................................................................
(adres)

(kod pocztowy)

………………………………….……................................................................
(poczta)

Uwaga: Potwierdzenie odbioru wypełnia się w przypadku doręczenia karty powołania w trybie akcji
kurierskiej i zwraca się je do wojskowej komendy uzupełnień.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje Panu (Pani) odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w ................................................................. za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminie
(siedziba organu)

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

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.
W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie wnosi się
w formie pisemnej do organu, który wydał decyzję. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji.
UWAGA: W razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny odwołanie nie przysługuje.
O utracie karty powołania należy niezwłocznie zawiadomić 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.
W razie niestawienia się osoby powołanej do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny starosta (prezydent miasta na
prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na
wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie osoby powołanej przez Policję do wskazanej
jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy).
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. Jest wskazane, 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.
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 30 dni albo karze grzywny (art. 225 ust. 1 pkt 1
ustawy).
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 2 (art. 240 ustawy).
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 5 (art. 241 ust. 1 pkt 9 ustawy).
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 3 (art. 144 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.)).
……………………………………………………………………...…
(stopień wojskowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)

odcisk
pieczęci
Otrzymują: 1. ………………………………………………………………

2. aa.

(powoływany/powoływana)

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

1.

2.
3.
4.
5.
6.
*)
**)

INFORMACJA DLA OSOBY POWOŁANEJ DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
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 stawienia 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, gdy został zapewniony bezpłatny przejazd 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.
Osoba powołana do odbycia czynnej służby wojskowej od dnia doręczenia karty powołania do tej służby jest zobowiązana uzyskać
zezwolenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą (art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy).
Termin stawiennictwa określony jako „NATYCHMIAST” oznacza, że osoba powołana jest zobowiązana, nie później niż w ciągu
czterech godzin od chwili doręczenia karty powołania, udać się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa.
Termin stawiennictwa określony np. „drugiego dnia mobilizacji do godziny 1200” oznacza, że osoba powołana jest zobowiązana
stawić się we wskazanym kolejnym dniu mobilizacji liczonym samodzielnie w stosunku do pierwszego dnia mobilizacji
określonego w prawym górnym rogu pierwszej strony karty powołania.
Termin stawiennictwa określony datą oznacza obowiązek stawienia się w tym dniu do wskazanej godziny.
Osobie powołanej do czynnej służby wojskowej oraz jej rodzinie przysługują z tego tytułu szczególne uprawnienia określone
w dziale III w rozdziale 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.

