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ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ 
ORAZ INFRASTRUKTURY

z dnia 5 lipca 2002 r.

w sprawie trybu dor´czania kart powo∏ania i rozplakatowania obwieszczeƒ o stawieniu si´ osób 
do czynnej s∏u˝by wojskowej.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 732 i Nr 113, poz. 984 i 985) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

§ 2. Karty powo∏ania do czynnej s∏u˝by wojskowej
w trybie zwyk∏ym dor´czajà w∏aÊciwi ze wzgl´du na
miejsce pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego trwajà-
cego ponad 2 miesiàce osoby powo∏anej wojskowi ko-
mendanci uzupe∏nieƒ, w sposób okreÊlony w Kodeksie
post´powania administracyjnego albo za poÊrednic-
twem komendantów komisariatów Policji.

§ 3. 1. Karty powo∏ania do odbycia çwiczeƒ wojsko-
wych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego
stawiennictwa oraz do czynnej s∏u˝by wojskowej w ra-
zie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny dor´czajà,
za potwierdzeniem odbioru, wójtowie lub burmistrzo-



wie (prezydenci miast) oraz starostowie (prezydenci
miast na prawach powiatu), na terenie obj´tym ich
w∏aÊciwoÊcià.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, karty
powo∏ania mogà dor´czaç równie˝:

1) wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ za poÊrednic-
twem pracowników wojskowych komend uzupe∏-
nieƒ,

2) dowódcy jednostek wojskowych,

3) komendanci komisariatów Policji,

4) paƒstwowe przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci publicz-
nej Poczta Polska, zwane dalej „pocztà”.

§ 4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego za-
rzàdza, w ramach okreÊlonych stanów gotowoÊci bojo-
wej, przekazanie kart powo∏ania przez wojskowych ko-
mendantów uzupe∏nieƒ organom, o których mowa
w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 i 4.

§ 5. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ przekazujà
karty powo∏ania wraz z drukami potwierdzenia ich od-
bioru:

1) starostom w celu niezw∏ocznego ich przekazania
wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast,
z wyjàtkiem prezydentów miast na prawach powia-
tu) do natychmiastowego dor´czenia ich adresa-
tom,

2) bezpoÊrednio wójtom lub burmistrzom (prezyden-
tom miast) w celu natychmiastowego dor´czenia
ich adresatom,

3) komendantom komisariatów Policji,

4) poczcie (kierunkowym urz´dom pocztowym).

§ 6. Dowódcy jednostek wojskowych oraz komen-
danci komisariatów Policji dor´czajà karty powo∏ania
adresatom we w∏asnym zakresie. 

Rozdzia∏ 2

Przekazywanie kart powo∏ania na przechowanie

§ 7. 1. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ przekazu-
jà karty powo∏ania wraz z drukami potwierdzenia ich
odbioru wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast)
w celu czasowego przechowywania tych dokumentów
i dor´czania ich adresatom na podstawie przekazane-
go, wspólnie ustalonego has∏a.

2. W razie braku warunków do czasowego przecho-
wywania przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów
miast) kart powo∏ania, dokumenty te wojskowi komen-
danci uzupe∏nieƒ przekazujà na przechowanie komen-
dantom komisariatów Policji, okreÊlonym przez ko-
mendanta wojewódzkiego Policji, na wniosek szefa
wojewódzkiego sztabu wojskowego. 

3. Przekazanie kart powo∏ania, z podzia∏em na rejo-
ny i trasy dor´czeƒ, nast´puje za potwierdzeniem od-
bioru.

4. O przekazaniu kart powo∏ania wójtom lub burmi-
strzom (prezydentom miast) w celu czasowego ich
przechowania szef wojewódzkiego sztabu wojskowe-
go zawiadamia wojewod´, a wojskowy komendant
uzupe∏nieƒ — starost´.

5. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przyjmu-
jàcy dokumenty wyznacza pracownika i upowa˝nia go
do przyj´cia i przechowywania dokumentów. 

§ 8. 1. Aktualizacji kart powo∏ania dokonujà wojsko-
wi komendanci uzupe∏nieƒ lub osoby przez nich upo-
wa˝nione w pomieszczeniach organów przechowujà-
cych dokumenty.

2. CzynnoÊç, o której mowa w ust. 1, podlega zewi-
dencjonowaniu w wykazie aktualizacji kart powo∏ania
przekazanych na przechowanie urz´dowi gminy lub
miasta, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

Rozdzia∏ 3

Post´powanie z obwieszczeniami w razie og∏oszenia
mobilizacji i w czasie wojny

§ 9. 1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
zarzàdza, w ramach okreÊlonych stanów gotowoÊci bo-
jowej, przekazanie przez wojskowych komendantów
uzupe∏nieƒ pakietów z obwieszczeniami Ministra
Obrony Narodowej w zwiàzku z og∏oszeniem po-
wszechnej mobilizacji. Wojskowi komendanci uzupe∏-
nieƒ przekazujà pakiety z obwieszczeniami wójtom,
burmistrzom (prezydentom miast) bezpoÊrednio lub za
poÊrednictwem starostów.

2. Pakiety z obwieszczeniami przekazuje si´ za po-
kwitowaniem. 

§ 10. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) opra-
cowuje plan rozplakatowania obwieszczeƒ. Kopia pla-
nu podlega przekazaniu w∏aÊciwemu miejscowo staro-
Êcie i wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ. 

2. W planie rozplakatowania obwieszczeƒ uwzgl´d-
nia si´:

1) liczb´ obwieszczeƒ przewidzianych do pierwszego
rozplakatowania,

2) zapas interwencyjny do powtórnego rozplakatowa-
nia,

3) najbardziej ucz´szczane i widoczne miejsca do pla-
katowania,

4) si∏y i Êrodki potrzebne do wykonania zadania.

§ 11. 1. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ, z chwilà
og∏oszenia powszechnej mobilizacji, zarzàdza pisem-
nie rozplakatowanie przechowywanych obwieszczeƒ
lub przekazuje has∏o o ich rozplakatowaniu, okreÊlone
przy pomocy tabeli sygna∏owej, Êrodkami ∏àcznoÊci
przewodowej lub radiowej albo na podstawie doku-
mentu zawiadamiania przekazanego bezpoÊrednio
przez kuriera.
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2. Zarzàdzenie rozplakatowania przechowywanych
obwieszczeƒ, o których mowa w ust. 1, dokonane w in-
ny sposób ni˝ pisemnie, wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ potwierdza niezw∏ocznie na piÊmie i przekazuje
w∏aÊciwemu staroÊcie lub wójtowi albo burmistrzowi
(prezydentowi miasta), a tak˝e powiadamia o tym sze-
fa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

3. O zarzàdzeniu rozplakatowania obwieszczeƒ szef
wojewódzkiego sztabu wojskowego zawiadamia nie-
zw∏ocznie na piÊmie wojewod´.

4. W czasie wojny wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ mo˝e przekazywaç wójtowi lub burmistrzowi (pre-
zydentowi miasta) w∏asne obwieszczenia wzywajàce
osoby do stawienia si´ w celu dor´czenia kart powo∏a-
nia do czynnej s∏u˝by wojskowej. Przepis § 7 ust. 3 sto-
suje si´ odpowiednio.

5. Rozplakatowanie obwieszczeƒ, o których mowa
w ust. 4, nast´puje niezw∏ocznie po ich otrzymaniu,
z uwzgl´dnieniem planu okreÊlonego w § 10 ust. 2.

Rozdzia∏ 4

Dor´czanie kart powo∏ania przez poczt´ 
w trybie szczególnym

§ 12. 1. Poczta dor´cza karty powo∏ania do odbycia
çwiczeƒ wojskowych, przeprowadzanych w trybie na-
tychmiastowego stawiennictwa, oraz do czynnej s∏u˝-
by wojskowej w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie
wojny, w przypadkach przekazania ich przez wojskowe-
go komendanta uzupe∏nieƒ.

2. W celu realizacji dor´czeƒ kierownicy jednostek
organizacyjnych wskazani przez Dyrektora Generalne-
go Poczty Polskiej, na wniosek szefów wojewódzkich
sztabów wojskowych, wyznaczajà kierunkowe urz´dy
pocztowe, które przekazujà karty powo∏ania urz´dom
pocztowym w∏aÊciwym ze wzgl´du na adres osób, dla
których sà wystawione.

§ 13. 1. Karty powo∏ania, o których mowa w § 12,
otrzymane przez urzàd pocztowy do godz. 800 danego
dnia, dor´cza si´ adresatom w miejscu ich pobytu sta-
∏ego lub pobytu czasowego trwajàcego ponad 2 mie-
siàce lub ewentualnie pracodawcy w tym samym dniu
do godz. 1500, a otrzymane po godz. 800 powinny byç do-
r´czone w godzinach popo∏udniowych, najpóêniej
w ciàgu 24 godzin od chwili ich otrzymania.

2. Karty powo∏ania dor´cza si´ za potwierdzeniem
odbioru w pierwszej kolejnoÊci przed innymi przesy∏-
kami.

3. Poczta jest obowiàzana do rozliczenia si´ z woj-
skowym komendantem uzupe∏nieƒ z dor´czenia kart
powo∏ania przed up∏ywem wyznaczonego przez niego
terminu od zakoƒczenia akcji dor´czania, z podaniem
przyczyny niedor´czenia dokumentów i dokonaniem
ich zwrotu.

§ 14. Nale˝noÊci za przekazane do dor´czenia karty
powo∏ania realizuje w∏aÊciwy szef wojewódzkiego

sztabu wojskowego na rzecz w∏aÊciwego miejscowo
kierunkowego urz´du pocztowego najpóêniej w termi-
nie 14 dni od dnia ich przekazania.

Rozdzia∏ 5

Dor´czanie kart powo∏ania w trybie akcji kurierskiej

§ 15. Dor´czanie kart powo∏ania do odbycia çwi-
czeƒ wojskowych przeprowadzanych w trybie natych-
miastowego stawiennictwa oraz do czynnej s∏u˝by
wojskowej w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie
wojny mo˝e nast´powaç za poÊrednictwem kurierów,
w trybie akcji kurierskiej.

§ 16. 1. Za∏o˝enia i schemat akcji kurierskiej dla te-
renu województwa opracowuje wojewoda przy wspó∏-
udziale szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, wo-
jewódzkiego komendanta Policji, wojskowych komen-
dantów uzupe∏nieƒ, wójtów, burmistrzów (prezyden-
tów miast) i starostów.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, podpisuje
wojewoda, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego
i komendant wojewódzki Policji.

§ 17. 1. Plan akcji kurierskiej, uwzgl´dniajàcy za∏o-
˝enia i schemat, o którym mowa w § 16 ust. 1, opraco-
wuje w uzgodnieniu z w∏aÊciwym wojskowym komen-
dantem uzupe∏nieƒ i terenowym organem Policji:

1) starosta — w zakresie tras dor´czania dokumentów
zawiadamiania lub pakietów kart powo∏ania wój-
tom lub burmistrzom (prezydentom miast, z wyjàt-
kiem prezydentów miast na prawach powiatu),

2) wójt lub burmistrz (prezydent miasta) — w zakresie
rejonów i tras bezpoÊredniego dor´czania kart po-
wo∏ania adresatom. 

2. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu)
przekazuje wojewodzie, a wójt, burmistrz (prezydent
miasta) — staroÊcie kopi´ planu akcji kurierskiej.

3. Organy, o których mowa w ust. 2, przekazujà ko-
pi´ planu akcji kurierskiej równie˝ wojskowemu ko-
mendantowi uzupe∏nieƒ.

4. W planie akcji kurierskiej okreÊla si´:

1) rejony i trasy dor´czeƒ kart powo∏ania w gminach
(miastach) oraz trasy przejazdu kurierów starostw
powiatowych, przy wykorzystaniu mapy terenu, 

2) niezb´dne si∏y i Êrodki,

3) zasady przekazywania informacji o uruchomieniu
akcji, jej przebiegu i wynikach,

4) warianty dzia∏ania w ró˝nych porach roku i doby.

5. Aktualizacji planu akcji kurierskiej dokonujà or-
gany, o których mowa w ust. 1.

§ 18. 1. Akcjà kurierskà kieruje starosta, wójt lub
burmistrz (prezydent miasta) albo upowa˝niony przez
nich pracownik urz´du.
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2. Realizujàc zadania, o których mowa w § 15, kie-
rujàcy akcjà kurierskà pos∏uguje si´:

1) spisem dokumentów akcji kurierskiej urz´du gmi-
ny, miasta lub starostwa powiatowego, którego
wzór okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

2) tabelà czynnoÊci kierujàcego akcjà kurierskà, której
wzór okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia,

3) wykazem kurierów-∏àczników i kurierów-wykonaw-
ców urz´du gminy, miasta lub starostwa powiato-
wego, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 4 do roz-
porzàdzenia,

4) zestawieniem przekazanych dokumentów powo∏a-
nia, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 19. 1. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ wyst´pu-
je do w∏aÊciwego wójta lub burmistrza (prezydenta
miasta) z wnioskiem, o którym mowa w art. 203 ust. 1
ustawy, o przeznaczenie w pierwszej kolejnoÊci do
funkcji kurierów (kurierów-wykonawców i kurierów-
-∏àczników) m´˝czyzn b´dàcych pracownikami staro-
stwa powiatowego lub urz´du gminy (miasta).

2. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ uwzgl´dnia
we wniosku o przeznaczenie osoby do funkcji kuriera
— osoby zamieszka∏e najbli˝ej siedziby urz´du, o któ-
rym mowa w ust. 1. Osoby te po ich przeznaczeniu sà
kurierami urz´du i w wyjàtkowych przypadkach mogà
pe∏niç funkcje wykonawców i ∏àczników.

§ 20. W celu zapewnienia sprawnego przeprowa-
dzenia akcji kurierskiej wydziela si´ w urz´dzie odpo-
wiednie Êrodki ∏àcznoÊci i pomieszczenia dla osoby kie-
rujàcej akcjà, kurierów i kierowców, tak aby istnia∏ ∏a-
twy kontakt pomi´dzy uczestnikami akcji bez zak∏óca-
nia pracy pozosta∏ych pracowników urz´du.

§ 21. 1. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ przeka-
zujà organom realizujàcym akcje kurierskie tabele sy-
gna∏owe okreÊlajàce has∏a oraz zakres przedsi´wzi´ç
do realizacji na rzecz powszechnego obowiàzku obro-
ny.

2. Z treÊcià tabeli sygna∏owej zapoznaje si´ tylko
pracowników starostwa powiatowego lub urz´du gmi-
ny (miasta) wyznaczonych do uruchomienia akcji ku-
rierskiej. Fakt zapoznania si´ z treÊcià tabeli sygna∏o-
wej pracownik potwierdza w∏asnor´cznym podpisem.

§ 22. 1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
zarzàdza uruchomienie akcji kurierskiej, a szef woje-
wódzkiego sztabu wojskowego i wojskowy komendant
uzupe∏nieƒ przekazujà has∏a o uruchomieniu akcji,
okreÊlone przy pomocy tabeli sygna∏owej, Êrodkami
∏àcznoÊci przewodowej lub radiowej albo na podsta-
wie dokumentu zawiadamiania, przekazanego bezpo-
Êrednio przez kuriera.

2. Zarzàdzenie uruchomienia akcji kurierskiej,
o którym mowa w ust. 1, wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ potwierdza niezw∏ocznie na piÊmie i przekazuje
w∏aÊciwemu staroÊcie lub wójtowi, burmistrzowi (pre-
zydentowi miasta) oraz wojewodzie.

§ 23. 1. O uruchomieniu akcji kurierskiej wójt lub
burmistrz (prezydent miasta) zawiadamia niezw∏ocznie
na piÊmie starost´, a starosta (prezydent miasta na
prawach powiatu) — wojewod´.

2. W przypadku uruchomienia akcji kurierskiej
przez starost´, zawiadamia on o tym niezw∏ocznie na
piÊmie wojewod´ i organy samorzàdu terytorialnego
obj´te tà akcjà.

3. Do zadaƒ starosty, oprócz dokonania zawiado-
mieƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, nale˝y w szczegól-
noÊci przekazywanie wójtom lub burmistrzom (prezy-
dentom miast, z wyjàtkiem prezydentów miast na pra-
wach powiatu) has∏a do uruchomienia akcji kurierskiej,
okreÊlonego przy pomocy tabeli sygna∏owej, Êrodkami
∏àcznoÊci przewodowej lub radiowej albo na podsta-
wie dokumentu zawiadamiania, przekazanego bezpo-
Êrednio przez kuriera, którego wzór okreÊla za∏àcznik
nr 6 do rozporzàdzenia.

4. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zawiada-
mia o akcji kurierskiej tak˝e so∏tysów w celu udzielenia
kurierom niezb´dnej pomocy w dor´czaniu kart powo-
∏ania.

5. Do zadaƒ wójta lub burmistrza (prezydenta mia-
sta) oprócz dokonania zawiadomieƒ, o których mowa
w ust. 1 i 4, nale˝y:

1) zawiadomienie w∏aÊciwego miejscowo terenowe-
go organu Policji o uruchomieniu akcji w celu za-
bezpieczenia porzàdku w czasie jej przebiegu,

2) wydawanie dokumentów do wype∏nienia kurie-
rom-wykonawcom,

3) przyjmowanie informacji o przebiegu akcji i kiero-
wanie nià na bie˝àco.

6. W toku realizacji zadaƒ wójt lub burmistrz (pre-
zydent miasta) jest uprawniony do uzyskiwania telefo-
nicznych po∏àczeƒ priorytetowych i prowadzenia roz-
mów w publicznej sieci telekomunikacyjnej, na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach prawa telekomunika-
cyjnego.

§ 24. Zadaniem kurierów-∏àczników jest jak naj-
szybsze wezwanie osób przeznaczonych do funkcji ku-
riera do udzia∏u w akcji kurierskiej oraz posiadaczy
Êrodków transportowych do ich udost´pnienia na po-
trzeby akcji.

§ 25. 1. Do zadaƒ kurierów-wykonawców w czasie
akcji kurierskiej nale˝y w szczególnoÊci:

1) wype∏nianie i wydawanie dokumentów kurierom,

2) przygotowywanie kart powo∏ania do dor´czenia
wed∏ug rejonów i tras,

3) wysy∏anie kurierów i kurierów-∏àczników,

4) odnotowywanie przebiegu i wyników akcji.

2. Kurier-wykonawca w czasie akcji kurierskiej po-
s∏uguje si´:
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1) wykazem kurierów i ich zast´pców, którego wzór
okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia,

2) wykazem posiadaczy Êrodków transportowych na
potrzeby akcji kurierskiej, którego wzór okreÊla za-
∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia,

3) tabelà rozes∏ania kurierów, której wzór okreÊla za-
∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia,

4) spisem ulic z oznaczonymi rejonami, trasami dor´-
czeƒ, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 10 do roz-
porzàdzenia,

5) spisem numerów telefonów w starostwach powia-
towych, w urz´dach miast i urz´dach gmin obj´-
tych akcjà kurierskà, którego wzór okreÊla za∏àcznik
nr 11 do rozporzàdzenia,

6) spisem so∏ectw znajdujàcych si´ na terenie gminy,
którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 12 do rozporzà-
dzenia.

§ 26. 1. Do zadaƒ kurierów nale˝y dostarczenie ha-
s∏a lub pakietów kart powo∏ania do wskazanego urz´-
du oraz kart powo∏ania osobom, dla których zosta∏y
one wystawione.

2. Kurier w czasie akcji kurierskiej okazuje legityma-
cj´, której wzór okreÊla za∏àcznik nr 13 do rozporzàdze-
nia.

3. Po zakoƒczeniu akcji kurier jest obowiàzany
zwróciç legitymacj´, potwierdzenia odbioru kart powo-
∏ania oraz przekazaç karty niedor´czone — wykonawcy
lub kierujàcemu akcjà kurierskà.

§ 27. Dor´czania kart powo∏ania osobom, dla któ-
rych zosta∏y wystawione, dokonuje si´ w sposób okre-
Êlony w Kodeksie post´powania administracyjnego
i z uwzgl´dnieniem przepisu art. 60 ust. 7 ustawy.

§ 28. 1. O zakoƒczeniu dor´czania kart powo∏ania
lub pakietów kart powo∏ania wójt lub burmistrz (pre-
zydent miasta) oraz starosta zawiadamia wojskowego
komendanta uzupe∏nieƒ. Zawiadamianie o zakoƒcze-
niu akcji kurierskiej organu wy˝szego stopnia przez
organ, który jà uruchomi∏, odbywa si´ na zasadach
okreÊlonych w § 23 ust. 1 i 2. Zawiadomienie o zakoƒ-
czeniu dor´czania kart powo∏ania oraz o zakoƒczeniu
akcji kurierskiej potwierdza si´ niezw∏ocznie na pi-
Êmie.

2. Wojskowy komendant uzupe∏nieƒ przekazuje
wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) oraz
starostom has∏o o zakoƒczeniu akcji kurierskiej na tere-
nie obj´tym ich w∏aÊciwoÊcià, w sposób okreÊlony
w § 22.

3. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) oraz staro-
sta, po zakoƒczeniu akcji kurierskiej, sporzàdza nast´-
pujàce dokumenty:

1) rozliczenie dor´czenia kart powo∏ania lub pakietów
kart powo∏ania, którego wzór okreÊla za∏àcznik
nr 14 do rozporzàdzenia,

2) meldunek z przebiegu i wyników akcji kurierskiej na
terenie gminy, miasta lub powiatu, którego wzór
okreÊla za∏àcznik nr 15 do rozporzàdzenia,

3) rozliczenie kosztów akcji kurierskiej, którego wzór
okreÊla za∏àcznik nr 16 do rozporzàdzenia.

4. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1,
otrzymuje odpowiednio wojskowy komendant uzupe∏-
nieƒ, starosta oraz wojewoda. 

5. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wraz
z niedor´czonymi kartami powo∏ania oraz potwierdze-
niami odbioru dor´czonych kart powo∏ania wojskowy
komendant uzupe∏nieƒ powinien otrzymaç za pokwito-
waniem przed up∏ywem ustalonego terminu od zakoƒ-
czenia akcji kurierskiej.

§ 29. W∏aÊciwi miejscowo wojskowi komendanci
uzupe∏nieƒ przekazujà organom bioràcym udzia∏
w systemie akcji kurierskiej normy czasowe dor´czania
i rozliczania kart powo∏ania.

§ 30. Organy, o których mowa w § 17 ust. 1, mogà
przeprowadziç na terenie swego dzia∏ania akcj´ kurier-
skà bez dor´czania kart powo∏ania, w celach szkolenia
osób przewidzianych do udzia∏u w akcji kurierskiej, po
uzyskaniu zezwolenia wojewody.

§ 31. Do zadaƒ wojewody, w zakresie uregulowa-
nym w rozporzàdzeniu, nale˝y w szczególnoÊci:

1) prowadzenie zbiorczej dokumentacji planów akcji
kurierskich, sporzàdzonych przez starostów (prezy-
dentów miast na prawach powiatu),

2) szkolenie i pomoc merytoryczna organom w zak∏a-
daniu i prowadzeniu dokumentacji,

3) kontrola prawid∏owoÊci i aktualnoÊci dokumentacji
w zakresie organizacji i przebiegu akcji kurierskich
w starostwach powiatowych i urz´dach gmin
(miast), 

4) opracowanie i przekazanie ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych oraz Szefowi Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego w terminie do dnia
31 stycznia ka˝dego roku sprawozdania z realizacji
zadaƒ zwiàzanych z dor´czaniem kart powo∏ania
w trybie akcji kurierskiej na terenie województwa
za rok ubieg∏y, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 17
do rozporzàdzenia.

§ 32. 1. Wydatki administracyjne zwiàzane z opra-
cowaniem planów akcji kurierskiej, o których mowa
w § 17 ust. 1, oraz z przeznaczaniem osób do funkcji ku-
riera pokrywa si´ z bud˝etu wojewody.

2. Z bud˝etu wojewody pokrywa si´ równie˝ wy-
datki zwiàzane z dor´czaniem przez kurierów kart po-
wo∏ania do czynnej s∏u˝by wojskowej i wezwaƒ do wy-
konywania Êwiadczeƒ osobistych lub rzeczowych —
w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

3. Wydatki zwiàzane z dor´czaniem przez kurierów
w czasie pokoju kart powo∏ania ˝o∏nierzom rezerwy
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oraz wezwaƒ do wykonywania Êwiadczeƒ osobistych
lub rzeczowych podczas çwiczeƒ wojskowych prowa-
dzonych w celu sprawdzenia gotowoÊci mobilizacyjnej
Si∏ Zbrojnych pokrywa si´ z bud˝etu podmiotu, na
rzecz którego wykonane zosta∏o dane Êwiadczenie.

4. Zwrotu kosztów, na rzecz wójtów lub burmi-
strzów (prezydentów miast) i starostów, poniesionych
w zwiàzku dor´czeniem kart powo∏ania oraz wezwaƒ,
w przypadku, o którym mowa w ust. 3:

1) na potrzeby jednostek organizacyjnych Minister-
stwa Obrony Narodowej — dokonuje szef woje-
wódzkiego sztabu wojskowego,

2) na potrzeby innych jednostek organizacyjnych ni˝
wymienione w pkt 1 — dokonuje jednostka organi-
zacyjna, na rzecz której wykonane zosta∏o to Êwiad-
czenie.

5. Zwrotu kosztów dokonuje si´ w terminie 30 dni
od dnia z∏o˝enia przez wójtów lub burmistrzów (prezy-
dentów miast) i starostów rozliczenia kosztów akcji ku-
rierskiej:

1) do wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ — w od-
niesieniu do jednostek organizacyjnych Minister-
stwa Obrony Narodowej,

2) do jednostki organizacyjnej, na rzecz której wyko-
nane zosta∏o Êwiadczenie — w odniesieniu do jed-
nostek innych ni˝ wymienione w pkt 1. 

§ 33. Kontroli w zakresie prawid∏owoÊci dokumen-
tacji akcji kurierskiej, zasad jej przechowywania oraz
przebiegu uruchamianych akcji mogà dokonywaç oso-
by upowa˝nione przez ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych lub Ministra Obrony Narodowej.

Rozdzia∏ 6

Przepisy koƒcowe

§ 34. 1. Karty powo∏ania, o których mowa w § 7
ust. 3 i § 8, oraz tabele sygna∏owe, o których mowa
w § 21, przekazuje si´ w opiecz´towanych kopertach
i przechowuje wraz z dokumentami akcji kurierskiej.

2. Na kopertach wpisuje si´ nazw´ organu, który
przechowuje dokumenty, liczb´ kart powo∏ania
umieszczonych wewnàtrz koperty, czas i miejsce sta-

wiennictwa poborowych i ˝o∏nierzy rezerwy oraz
ewentualnie numer jednostki wojskowej.

§ 35. Przepis § 26 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do
kuriera dowódcy jednostki wojskowej.

§ 36. Dokumenty, o których mowa w § 16 ust. 1 oraz
§ 17 ust. 1, zawierajà informacje niejawne, stanowiàce
tajemnic´ s∏u˝bowà.

§ 37. Przepisy rozporzàdzenia dotyczàce dor´cza-
nia kart powo∏ania:

1) przez wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ — sto-
suje si´ odpowiednio do dor´czania:

a) skierowaƒ do s∏u˝by w formacjach uzbrojonych,

b) kart powo∏ania do odbycia zasadniczej s∏u˝by
w obronie cywilnej,

c) wezwaƒ w sprawie obowiàzku wojskowego,

2) przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast)
— stosuje si´ odpowiednio do dor´czania wezwaƒ
do wykonania Êwiadczeƒ na rzecz obrony.

§ 38. Dor´czanie kart skierowania do s∏u˝by zast´p-
czej oraz wzory kart mobilizacyjnych, karty powo∏ania
i obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej o wezwa-
niu obywateli do czynnej s∏u˝by wojskowej w zwiàzku
z og∏oszeniem powszechnej mobilizacji oraz obwiesz-
czenia wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ regulujà
odr´bne przepisy.

§ 39. Traci moc rozporzàdzenie Ministrów Spraw
Wewn´trznych i Administracji, Obrony Narodowej
oraz ¸àcznoÊci z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie do-
r´czania kart powo∏ania, rozplakatowania obwieszczeƒ
lub powo∏ywania w inny sposób do czynnej s∏u˝by
wojskowej (Dz. U. Nr 9, poz. 129 i z 2001 r. Nr 20,
poz. 245). 

§ 40. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

Minister Infrastruktury: M. Pol
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministrów Spraw Wewn´trznych
i Administracji, Obrony Narodoweji oraz Infrastruktury z dnia
5 lipca 2002 r. (poz. 1049)

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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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR
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Za∏àcznik nr 10

WZÓR
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Za∏àcznik nr 11

WZÓR
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Za∏àcznik nr 12

WZÓR
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Za∏àcznik nr 13

WZÓR
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Za∏àcznik nr 14

WZÓR
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Za∏àcznik nr 15

WZÓR
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Za∏àcznik nr 16

WZÓR
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Za∏àcznik nr 17

WZÓR


