
                        
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 12 stycznia 2021 r. 

Poz. 68 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1),  OBRONY NARODOWEJ 

ORAZ AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 2) 

z dnia 5 stycznia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń  
o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej 

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374 i 2157) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury 
z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do 
czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 
w brzmieniu: 

„2. Karty powołania do czynnej służby wojskowej w stosunku do osób ubiegających się o powołanie do czynnej 
służby wojskowej mogą zostać doręczone w trybie zwykłym przez wojskowych komendantów uzupełnień właściwych 
według miejsca realizacji czynności związanych z procesem powołania do czynnej służby wojskowej.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński 
Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak 
Minister Aktywów Państwowych: J. Sasin 

 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 

2) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych 
(Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496 i 1746). 




