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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 marca 2017 r.
Poz. 486
Rozporządzenie
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony
przez organy wojskowe
Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających
powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. poz. 484, z 2006 r. poz. 1157, z 2009 r. poz. 602,
z 2010 r. poz. 567 oraz z 2015 r. poz. 448) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 4:
a)

po pkt 6c dodaje się pkt 6d i 6e w brzmieniu:
„6d) prowadzenia czynności związanych:
a)	z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych,
b)	ze skierowaniem żołnierzy OT na kurs lub szkolenie specjalistyczne prowadzone poza Siłami Zbrojnymi;
6e) konieczności pełnienia terytorialnej służby wojskowej w trybie natychmiastowego stawiennictwa;”,

b)

pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11)	uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony, w przypadku, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej
„ustawą”;”;

2)

w § 6a:
a)

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) określonych w art. 53 ust. 5 oraz 132i ustawy;”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową jest obowiązany do osobistego stawienia się na wezwanie
dowódcy jednostki wojskowej:
1)

w trybie natychmiastowego stawiennictwa do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie;

2)

w sprawach:
a)

określonych w art. 53 ust. 5a ustawy,

b)

opiniowania służbowego,

c)

mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz wręczenia odznaczeń i wyróżnień,

d)

skierowania na kurs, szkolenie, staż lub specjalizację,
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e)

związanych z postępowaniem dyscyplinarnym,

f)

finansowych,
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g)	wydania lub zwrotu umundurowania, wyekwipowania, uzbrojenia i wyposażenia oraz w celu udziału
w postępowaniu związanym z ustaleniem szkody w mieniu.”;
3)

załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

/

.........................................................
(data wystawienia)

Mu/59

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

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

POUCZENIE:
Niniejszy egzemplarz wystawionego wezwania przechowuje się przez okres dwóch lat. Po upływie
tego terminu egzemplarz wystawionego wezwania niszczy się protokolarnie.
Wezwanie jest drukiem formatu A5. Przystosowane jest do drukowania na papierze formatu A4
i kopert formatu C6, posiadających okienko adresowe.

EGZEMPLARZ WEZWANIA PRZEZNACZONY DLA ORGANU WZYWAJĄCEGO

Stawił(a) się dnia .............................. r. o godz. ...............
Zwolniony(-na) dnia .............................. r. o godz. ...............

(kod pocztowy, poczta)

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

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

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

/

PODSTAWA PRAWNA WEZWANIA:
Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. ....................................................................................................)**, zwanej dalej „ustawą”.
POUCZENIE:
1. Jeżeli stawiennictwo Pana(-ni) jest niemożliwe w wyznaczonym terminie, uprzejmie proszę o niezwłoczny
kontakt telefoniczny (tel. .............................................. ) w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.
2. Wezwany jest obowiązany do:
1) osobistego stawienia się w terminie i miejscu określonym w wezwaniu,
2) powiadomienia niezwłocznie organu wzywającego o niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie i miejscu, przedstawiając dowody usprawiedliwiające nie zgłoszenie się, oraz
zwrócenia wezwania,
3) zabrania ze sobą książeczki wojskowej ..............................................................................................
......................................................................................................................................................***
3. 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, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności – art. 224 pkt 3
ustawy.
4. Kto w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej albo innej służby przewidzianej w
ustawie nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach
dotyczących powszechnego obowiązku obrony, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 – art. 228
ustawy.
5. 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 5 lat
– art. 241 ust. 1 pkt 3 ustawy.
UPRAWNIENIA:
1. Pracownikowi wezwanemu przysługuje, na jego żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone
zarobki, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy.
2. Osobie wezwanej przysługuje, na jej żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu
do miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy.
* Zamieszcza się właściwą nazwę organu.
** Zamieszcza się aktualne miejsce publikacji ustawy oraz jej zmian.
*** Wypełnia się według potrzeb.

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

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

(kod pocztowy, poczta)

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

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

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

Stawił(a) się dnia .............................. r. o godz. ...............
Zwolniony(-na) dnia .............................. r. o godz. ...............

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

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

mp.

(imię i nazwisko)

.........................................................
(data wystawienia)
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Wzywa się do osobistego stawienia się w dniu ..............................r. o godzinie .......................
w ...............................................................................................................................................
w celu .......................................................................................................................................
Pana(-nią)
Nr PESEL .............................
.........................................................................

WEZWANIE Nr

w sprawie powszechnego obowiązku obrony

ORGAN WZYWAJĄCY*
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Dziennik Ustaw

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

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

mp.

(imię i nazwisko)

Wzywa się do osobistego stawienia się w dniu ..............................r. o godzinie .......................
w ...............................................................................................................................................
w celu .......................................................................................................................................
Pana(-nią)
Nr PESEL .............................
.........................................................................

w sprawie powszechnego obowiązku obrony

WEZWANIE Nr

ORGAN WZYWAJĄCY*
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

WZÓR

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 lutego 2017 r. (poz. 486)
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