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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie wzywania osób podlegajàcych powszechnemu obowiàzkowi obrony przez organy wojskowe

Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) organy wojskowe w∏aÊciwe w sprawach wzywania
osób podlegajàcych powszechnemu obowiàzkowi
obrony do osobistego stawienia si´ na ich wezwa-
nie;

2) wzór wezwania;

3) przypadki, w których osoby podlegajàce po-
wszechnemu obowiàzkowi obrony sà obowiàzane
do osobistego stawienia si´ na wezwanie orga-
nów;

4) tryb wzywania.

§ 2. Organami w∏aÊciwymi do wzywania osób
podlegajàcych powszechnemu obowiàzkowi obrony
do osobistego stawienia si´ sà:

1) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ;

2) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego.

§ 3. 1. Wezwanie osoby podlegajàcej powszechne-
mu obowiàzkowi obrony do osobistego stawienia si´
nast´puje za pomocà wezwania w sprawie powszech-
nego obowiàzku obrony.

2. Wzór wezwania, o którym mowa w ust. 1, okre-
Êla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 4. Osoba podlegajàca powszechnemu obowiàz-
kowi obrony jest obowiàzana do osobistego stawienia
si´ na wezwanie wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ
w przypadkach:

1) powo∏ania do czynnej s∏u˝by wojskowej lub s∏u˝-
by w obronie cywilnej;

2) wr´czenia lub wycofania karty skierowania do pe∏-
nienia s∏u˝by w formacjach uzbrojonych niewcho-
dzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej;

3) wr´czania, wycofania lub zmiany karty mobiliza-
cyjnej;

4) nadania, uchylenia lub uniewa˝nienia przydzia∏u
mobilizacyjnego;

5) nadania, uchylenia lub uniewa˝nienia pracowni-
czego przydzia∏u mobilizacyjnego;

6) nadania, uchylenia lub uniewa˝nienia przydzia∏u
organizacyjno-mobilizacyjnego;

7) skierowania do wojskowej komisji lekarskiej,
w tym na specjalistyczne badania lekarskie;

8) za∏o˝enia lub uzupe∏nienia ewidencji wojskowej;

9) przeniesienia do rezerwy;

10) odebrania, wymiany lub wydania nowej ksià˝ecz-
ki wojskowej;

11) uregulowania stosunku do powszechnego obo-
wiàzku obrony, w przypadku, o którym mowa
w art. 34 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej;

12) reklamowania od obowiàzku czynnej s∏u˝by woj-
skowej pe∏nionej w razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny;

13) mianowania na wy˝szy stopieƒ wojskowy oraz
wr´czania odznaczeƒ.

§ 5. W przypadkach, o których mowa w § 4 
pkt 1—10, 12 i 13, wojskowy komendant uzupe∏nieƒ
mo˝e wezwaç osob´ podlegajàcà powszechnemu
obowiàzkowi obrony do osobistego stawienia si´ po-
za siedzibà wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ —
w miejscu wskazanym w wezwaniu w sprawie po-
wszechnego obowiàzku obrony, w szczególnoÊci w ra-
zie wezwania wi´kszej liczby:

1) pracowników zatrudnionych u jednego pracodaw-
cy — w takim przypadku wojskowy komendant
uzupe∏nieƒ, za zgodà pracodawcy, mo˝e dokonaç
czynnoÊci b´dàcych powodem wezwania w siedzi-
bie tego pracodawcy lub innym wskazanym przez
niego miejscu;

2) ˝o∏nierzy rezerwy lub innych osób podlegajàcych
powszechnemu obowiàzkowi obrony — w takim
przypadku wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, za
zgodà lub na wniosek w∏aÊciwego dowódcy jed-
nostki wojskowej, mo˝e dokonaç czynnoÊci b´dà-
cych powodem wezwania w jednostce wojsko-
wej;

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166,
poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036
i Nr 223, poz. 2217.



3) osób podlegajàcych powszechnemu obowiàzkowi
obrony — w takim przypadku wojskowy komen-
dant uzupe∏nieƒ, za zgodà wójta, burmistrza (pre-
zydenta miasta) lub starosty, mo˝e dokonaç czyn-
noÊci b´dàcych powodem wezwania odpowied-
nio w urz´dzie gminy lub w starostwie powiato-
wym.

§ 6. Osoba podlegajàca powszechnemu obowiàz-
kowi obrony jest obowiàzana do osobistego stawienia
si´ na wezwanie szefa wojewódzkiego sztabu wojsko-
wego w siedzibie wojewódzkiego sztabu wojskowego
lub w siedzibie wojskowej komendy uzupe∏nieƒ okre-
Êlonej w wezwaniu w sprawie powszechnego obo-
wiàzku obrony, je˝eli osoba ta jest stronà post´powa-
nia w sprawie ustalenia prawa do Êwiadczeƒ z tytu∏u
wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝-
bà wojskowà lub w sprawie prowadzonej przed sze-
fem wojewódzkiego sztabu wojskowego, jako orga-
nem wy˝szego stopnia w stosunku do wojskowego
komendanta uzupe∏nieƒ, a tak˝e w sprawach miano-
wania na wy˝sze stopnie wojskowe.

§ 7. Do dor´czania wezwaƒ w sprawach powszech-
nego obowiàzku obrony, o których mowa w § 4—6,
majà zastosowanie przepisy Kodeksu post´powania
administracyjnego.

§ 8. 1. W przypadku wr´czania odznaczeƒ lub ak-
tów mianowania na wy˝sze stopnie wojskowe mo˝na
stosowaç form´ zaproszenia.

2. Je˝eli osoba podlegajàca powszechnemu obo-
wiàzkowi obrony jest obowiàzana uzyskaç zwolnienie
z pracy, stosuje si´ wezwanie w sprawie powszechne-
go obowiàzku obrony.

§ 9. Wezwania w sprawach powszechnego obo-
wiàzku obrony mogà byç wydawane wed∏ug wzoru
okreÊlonego w dotychczas obowiàzujàcych przepi-
sach, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 2004 r.2)

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego
2000 r. w sprawie wzywania osób podlegajàcych po-
wszechnemu obowiàzkowi obrony przez organy wojsko-
we (Dz. U. Nr 13, poz. 172 oraz z 2002 r. Nr 80, poz. 726),
które utraci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego roz-
porzàdzenia.
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