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1199
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie przydzia∏ów mobilizacyjnych i pracowniczych przydzia∏ów mobilizacyjnych
Na podstawie art. 59a ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb nadawania przydzia∏ów mobilizacyjnych oraz
pracowniczych przydzia∏ów mobilizacyjnych;
2) wzory kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenie.
§ 2. 1. Przydzia∏y mobilizacyjne nadaje si´ ˝o∏nierzom rezerwy, którzy spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce
warunki:
1) posiadajà odpowiednie wyszkolenie wojskowe lub
kwalifikacje odpowiadajàce okreÊlonej specjalnoÊci wojskowej;
2) posiadajà odpowiedni stan zdrowia;
3) nie zamieszkujà stale za granicà;
4) zamieszkujà mo˝liwie blisko miejsca dyslokacji
jednostki wojskowej, do której majà byç powo∏ani
w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 3. Pracownicze przydzia∏y mobilizacyjne nadaje
si´ osobom posiadajàcym kwalifikacje wymagane do
zajmowania stanowisk pracowniczych, okreÊlonych
w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, je˝eli:
1) w przypadku ˝o∏nierzy rezerwy — nie przewiduje
si´ ich powo∏ania do czynnej s∏u˝by wojskowej
w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny;
2) w przypadku pracowników — zajmujà stanowiska,
na których wymagane sà kwalifikacje takie same
lub podobne jak na stanowiskach pracowniczych
okreÊlonych w etacie jednostki wojskowej na czas
wojny;
3) w przypadku osób nieb´dàcych pracownikami —
zamieszkujà w pobli˝u miejsca dyslokacji tej jednostki wojskowej.
§ 4. Fakt nadania przydzia∏u mobilizacyjnego ˝o∏nierzowi rezerwy wojskowy komendant uzupe∏nieƒ
odnotowuje w ewidencji wojskowej i ksià˝eczce wojskowej tego ˝o∏nierza, a dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.

2. Przydzia∏y mobilizacyjne nadaje si´ w pierwszej
kolejnoÊci ˝o∏nierzom rezerwy najm∏odszym wiekiem,
posiadajàcym najwy˝sze klasy kwalifikacyjne specjalistów wojskowych, zamieszka∏ym najbli˝ej miejsca
dyslokacji jednostki wojskowej, do której majà byç powo∏ani w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny,
oraz ochotnikom.

§ 5. Nadanie przydzia∏ów mobilizacyjnych ˝o∏nierzom rezerwy nast´puje po uprzednim:

3. ˚o∏nierzom rezerwy, którzy nie odbywali czynnej s∏u˝by wojskowej, nadaje si´ przydzia∏y mobilizacyjne po odbyciu przez nich co najmniej krótkotrwa∏ych çwiczeƒ wojskowych i z∏o˝eniu przysi´gi wojskowej.

2) wytypowaniu przez wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ, w porozumieniu z zainteresowanym dowódcà jednostki wojskowej, ˝o∏nierzy rezerwy
spe∏niajàcych wymagania do przeznaczenia na
okreÊlone stanowiska s∏u˝bowe lub do pe∏nienia
okreÊlonych funkcji wojskowych;

4. Nie nadaje si´ przydzia∏ów mobilizacyjnych:
1) ˝o∏nierzom rezerwy, o których mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 i 7 oraz art. 100 ust. 2 pkt 2 i 3,
2) osobom, o których mowa w art. 116 ust. 1
— ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej
dalej „ustawà”.
———————
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.

1) przeprowadzeniu przez dowódc´ jednostki wojskowej analizy potrzeb mobilizacyjnych i z∏o˝eniu
przez niego wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ informacji o potrzebach w zakresie uzupe∏nienia jednostki wojskowej ˝o∏nierzami rezerwy;

3) skierowaniu, je˝eli zachodzi taka potrzeba, wytypowanych ˝o∏nierzy rezerwy na badania lekarskie
do w∏aÊciwej wojskowej komisji lekarskiej, w celu
okreÊlenia zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej;
4) uzyskaniu, je˝eli zachodzi taka potrzeba, informacji
o wytypowanych ˝o∏nierzach rezerwy na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym;
5) wezwaniu wytypowanych ˝o∏nierzy rezerwy lub
powo∏aniu na çwiczenia wojskowe do jednostki
wojskowej, w celu sprawdzenia ich przydatnoÊci
na okreÊlonych stanowiskach s∏u˝bowych lub do
pe∏nienia okreÊlonych funkcji wojskowych oraz
z∏o˝enia przysi´gi wojskowej przez ˝o∏nierzy, którzy tej przysi´gi nie sk∏adali.
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§ 6. 1. ˚o∏nierze rezerwy mogà mieç nadane przydzia∏y mobilizacyjne przez ∏àczny okres nie d∏u˝szy ni˝:
1) dla podoficerów i szeregowych — 15 lat;
2) dla oficerów — 20 lat.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli wojskowy
komendant uzupe∏nieƒ nie ma mo˝liwoÊci nadania
przydzia∏ów mobilizacyjnych innym ˝o∏nierzom rezerwy.
§ 7. CzynnoÊci majàce na celu ustalenie potrzeb
jednostki wojskowej w zakresie przeznaczania osób na
stanowiska pracownicze, okreÊlone w etacie jednostki
wojskowej na czas wojny, realizujà dowódcy tych jednostek wojskowych.
§ 8. 1. Nadanie pracowniczych przydzia∏ów mobilizacyjnych nast´puje po uprzednim z∏o˝eniu przez dowódc´ jednostki wojskowej, o którym mowa w § 7, zapotrzebowania w zakresie pracowniczych przydzia∏ów mobilizacyjnych, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”, do w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ jednostki wojskowej wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ.
2. W zapotrzebowaniu ujmuje si´:
1) wykaz stanowisk okreÊlonych w etacie jednostki
wojskowej na czas wojny, z uwzgl´dnieniem kwalifikacji i umiej´tnoÊci wymaganych do ich zajmowania;
2) wykaz pracowników zatrudnionych w jednostce
wojskowej, którym proponuje si´ nadaç pracownicze przydzia∏y mobilizacyjne na stanowiska wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 1;
3) wykaz pozosta∏ych pracowników zatrudnionych
w jednostce wojskowej;
4) dane identyfikacyjne pracowników, o których mowa w pkt 2 i 3, a w szczególnoÊci imi´ (imiona), nazwisko i imi´ ojca, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, zajmowane stanowisko, wykszta∏cenie oraz kwalifikacje zawodowe i inne
umiej´tnoÊci.
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zane w § 8 ust. 2 pkt 2 i 3, wojskowy komendant uzupe∏nieƒ mo˝e zwróciç si´ do kierowników powiatowych urz´dów pracy oraz pracodawców o wskazanie
osób spe∏niajàcych warunki do nadania pracowniczych przydzia∏ów mobilizacyjnych.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, w oparciu o uzyskane dane oraz dane zawarte w ewidencji wojskowej, po konsultacjach z zainteresowanym dowódcà jednostki wojskowej, nadaje wytypowanym osobom pracownicze
przydzia∏y mobilizacyjne.
4. Fakt nadania pracowniczego przydzia∏u mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupe∏nieƒ odnotowuje w ewidencji wojskowej wojskowej komendy uzupe∏nieƒ, a w∏aÊciwy dowódca jednostki wojskowej
stwierdza w rozkazie dziennym podleg∏ej mu jednostki.
§ 10. 1. Dor´czenie karty mobilizacyjnej nast´puje
za potwierdzeniem odbioru, poprzez z∏o˝enie w∏asnor´cznego podpisu przez osob´, której wydano t´ kart´,
na egzemplarzu karty mobilizacyjnej przeznaczonym
dla wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ.
2. Karty mobilizacyjne stanowià druk Êcis∏ego zarachowania.
3. Dor´czenie kart mobilizacyjnych ˝o∏nierzom rezerwy, odbywajàcym çwiczenia wojskowe, oraz pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych,
w miejscu pracy, mo˝e nastàpiç za poÊrednictwem
w∏aÊciwego dowódcy jednostki wojskowej.
4. W celu dor´czenia kart mobilizacyjnych osobom, o których mowa w ust. 3, wojskowy komendant
uzupe∏nieƒ przekazuje, za pokwitowaniem, dowódcy
jednostki wojskowej po dwa egzemplarze wype∏nionych kart mobilizacyjnych.
5. W pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 4, ujmuje si´ liczb´ kart mobilizacyjnych oraz ich serie i numery.

§ 9. 1. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, po konsultacjach z zainteresowanymi dowódcami jednostek
wojskowych, na podstawie zapotrzebowaƒ, nadaje
pracownikom, o których mowa w:

6. Po dor´czeniu kart mobilizacyjnych osobom,
o których mowa w ust. 3, dowódca jednostki wojskowej zwraca egzemplarze kart mobilizacyjnych przeznaczone dla wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ, na
których ˝o∏nierze rezerwy lub pracownicy potwierdzili
ich odbiór.

1) § 8 ust. 2 pkt 2, pracownicze przydzia∏y mobilizacyjne na stanowiska pracownicze okreÊlone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, w której sà
zatrudnieni;

7. Karty mobilizacyjne, które nie zosta∏y dor´czone
w sposób okreÊlony w ust. 3—6, dowódca jednostki
wojskowej zwraca niezw∏ocznie wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ.

2) § 8 ust. 2 pkt 3, je˝eli zachodzi taka potrzeba, pracownicze przydzia∏y mobilizacyjne na stanowiska
pracownicze okreÊlone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, innej ni˝ jednostka wojskowej,
w której sà zatrudnieni.

§ 11. 1. Uniewa˝nienia przydzia∏ów mobilizacyjnych dokonuje si´ w przypadku:

2. Je˝eli zachodzi potrzeba nadania pracowniczych
przydzia∏ów mobilizacyjnych osobom innym ni˝ wska-

2) up∏ywu czasu, o którym mowa w § 6 ust. 1; przepis
§ 6 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio;

1) osiàgni´cia przez ˝o∏nierza górnej granicy wieku,
o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy;
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3) zgonu ˝o∏nierza rezerwy;

3) utraci∏a obywatelstwo polskie;

4) utraty przez ˝o∏nierza rezerwy obywatelstwa polskiego;

4) wyjecha∏a na sta∏e za granic´;

5) uznania ˝o∏nierza rezerwy za trwale niezdolnego
do czynnej s∏u˝by wojskowej pe∏nionej w razie
og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny;
6) zwolnienia, w drodze reklamowania, ˝o∏nierza rezerwy od obowiàzku pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie
wojny;
7) powo∏ania ˝o∏nierza rezerwy do zawodowej, kandydackiej lub okresowej s∏u˝by wojskowej;
8) stwierdzenia nieprzydatnoÊci ˝o∏nierza rezerwy na
okreÊlonym stanowisku s∏u˝bowym lub do pe∏nienia okreÊlonej funkcji wojskowej w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny;
9) skreÊlenia stanowiska s∏u˝bowego lub funkcji wojskowej w etacie jednostki wojskowej na czas wojny;
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5) spe∏nia przes∏anki, o których mowa w art. 59a
ust. 3 pkt 2 i pkt 4—8 ustawy;
6) odbywa kar´ pozbawienia wolnoÊci.
2. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, z urz´du lub
na wniosek dowódcy jednostki wojskowej albo osoby,
której nadano pracowniczy przydzia∏ mobilizacyjny,
mo˝e w uzasadnionych przypadkach, innych ni˝ wymienione w ust. 1, uniewa˝niç pracowniczy przydzia∏
mobilizacyjny, je˝eli nie narusza to mo˝liwoÊci mobilizacyjnych jednostki wojskowej.
3. Uniewa˝nienia pracowniczego przydzia∏u mobilizacyjnego dokonuje wojskowy komendant uzupe∏nieƒ z urz´du lub na wniosek w∏aÊciwego dowódcy
jednostki wojskowej.
4. Po uniewa˝nieniu pracowniczego przydzia∏u
mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupe∏nieƒ:

10) wyjazdu ˝o∏nierza rezerwy na sta∏e za granic´;

1) niezw∏ocznie zawiadamia w∏aÊciwego dowódc´
jednostki wojskowej;

11) zaistnienia mo˝liwoÊci uzupe∏nienia jednostki wojskowej ˝o∏nierzami rezerwy o wy˝szych kwalifikacjach lub predyspozycjach do zajmowania okreÊlonego stanowiska s∏u˝bowego lub pe∏nienia
okreÊlonej funkcji wojskowej.

2) odbiera od osoby, której uniewa˝niono pracowniczy przydzia∏ mobilizacyjny, kart´ mobilizacyjnà
i niszczy jà protokolarnie oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej.

2. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, z urz´du lub
na wniosek dowódcy jednostki wojskowej albo ˝o∏nierza rezerwy, mo˝e w uzasadnionych przypadkach, innych ni˝ wymienione w ust. 1, uniewa˝niç przydzia∏
mobilizacyjny, je˝eli nie narusza to mo˝liwoÊci mobilizacyjnych jednostki wojskowej.

5. Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, stwierdza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej fakt
uniewa˝nienia pracowniczego przydzia∏u mobilizacyjnego oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej prowadzonej w podleg∏ej mu jednostce.

§ 12. 1. W przypadku uniewa˝nienia przydzia∏u
mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupe∏nieƒ:
1) niezw∏ocznie zawiadamia o tym dowódc´ jednostki wojskowej;
2) odbiera od ˝o∏nierza rezerwy, któremu uniewa˝niono przydzia∏ mobilizacyjny, kart´ mobilizacyjnà
i niszczy jà protokolarnie 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 jednostki wojskowej fakt
uniewa˝nienia przydzia∏u mobilizacyjnego oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej
prowadzonej w tej jednostce.
§ 13. 1. Pracowniczy przydzia∏ mobilizacyjny podlega uniewa˝nieniu, je˝eli osoba, której nadano ten
przydzia∏:
1) jest ˝o∏nierzem rezerwy i otrzyma∏a przydzia∏ mobilizacyjny;
2) zosta∏a powo∏ana do czynnej s∏u˝by wojskowej,
z wyjàtkiem çwiczeƒ wojskowych;

6. Odebranie karty mobilizacyjnej nast´puje w trybie art. 52 ustawy. W przypadku ˝o∏nierzy rezerwy odbywajàcych çwiczenia wojskowe oraz pracowników
zatrudnionych w jednostkach wojskowych odebrania
kart mobilizacyjnych mo˝e dokonaç w∏aÊciwy dowódca jednostki wojskowej, który przekazuje je niezw∏ocznie wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ.
§ 14. Ustala si´ wzór:
1) karty mobilizacyjnej, okreÊlony w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia, która jest dokumentem wydawanym w czasie pokoju, stwierdzajàcym przydzia∏
mobilizacyjny ˝o∏nierza rezerwy do okreÊlonej jednostki wojskowej, na podstawie której ˝o∏nierz rezerwy jest obowiàzany stawiç si´ do czynnej s∏u˝by wojskowej w terminie w niej okreÊlonym, w razie og∏oszenia mobilizacji lub wybuchu wojny;
2) karty mobilizacyjnej, okreÊlony w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia, która jest dokumentem wydawanym w czasie pokoju, stwierdzajàcym przydzia∏
mobilizacyjny ˝o∏nierza rezerwy, polegajàcy na
przeznaczeniu tego ˝o∏nierza do powo∏ania do
czynnej s∏u˝by wojskowej za pomocà karty powo-
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∏ania lub w drodze obwieszczenia w poczàtkowym
okresie po og∏oszeniu mobilizacji lub wybuchu
wojny;
3) karty mobilizacyjnej, okreÊlony w za∏àczniku nr 3
do rozporzàdzenia, która jest dokumentem stwierdzajàcym pracowniczy przydzia∏ mobilizacyjny,
wydawanym w czasie pokoju pracownikowi lub
osobie nieb´dàcej pracownikiem, przeznaczonym
do pracy w jednostce wojskowej w razie og∏oszenia mobilizacji lub w czasie wojny.
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§ 15. Obowiàzujàce dotychczas druki formularzy
kart mobilizacyjnych wykorzystuje si´ do wyczerpania
zapasów, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez jeden rok od dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 2004 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. (poz. 1199)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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