
OBWIESZCZENIE MOBILIZACJI 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ ZARZĄDZIŁ 

M  O B  I  L  I  Z  A  C  J  Ę    P  O  W  S  Z E  C  H N  Ą  
W WYKONANIU POWYŻSZEGO W POROZUMIENIU Z WŁAŚCIWYMI MINISTRAMI 

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e  : 

    I. Dnie mobilizacji 

1-szym dniem mobilizacji jest: CZWARTEK 31 SIERPIEŃ 1939 r.  
………………………………………..……………………………..…………. 

Następne dni liczą się kolejno jako 2-gi, 3-ci, 4-ty i t. d. dzień mobilizacji. 

    II. Powołanie do czynnej służby wojskowej. 
A. Powołuję do czynnej służby wojskowej WSZYSTKICH TYCH: 

- oficerów rezerwy, pospolitego ruszenia i stanu spoczynku 

- podchorążych rezerwy i pospolitego ruszenia 

- podoficerów, starszych szeregowców i szeregowców rezerwy oraz pospolitego ruszenia 

- podoficerów stanu spoczynku 

- zaliczonych do pomocniczej służby wojskowej 

BEZ WZGLĘDU NA WIEK, KATEGORIĘ ZDROWIA I RODZAJ BRONI (SŁUŻBY), którzy otrzymali BIAŁE  

KARTY MOBILIZACYJNE BEZ CZERWONEGO PASA. 

B. Powołani wykonują rozkaz podróży podany na stronie 2-giej białej karty mobilizacyjnej, który wskazuje KIEDY, GDZIE i W JAKIEJ 

FORMACJI WOJSKOWEJ LUB NIEWOJSKOWEJ powołany ma się zameldować, w jaki sposób - pieszo lub koleją - odbyć podróż i co ma 

zabrać ze sobą. Powołani, którzy są kierowcami lub właścicielami i kierowcami pojazdów mechanicznych, a w myśl otrzymanych imiennych 

kart powołania lub ogłoszonego planu poboru mają dostarczyć te pojazdy do komisyj poborowych, winni zastosować się do wskazówek 

podanych w punkcie 3-cim na stronie 3-ciej karty mobilizacyjnej. 

C. Powołani, którzy przed rozplakatowaniem niniejszego obwieszczenia lub równocześnie z rozplakatowaniem otrzymali kolorowe karty 

powołania, winni wykonać rozkaz podróży podany w tych kolorowych kartach powołania. 

D. 1) Oficerowie, podchorążowie, podoficerowie, starsi szeregowcy i szeregowcy rezerwy do 40 roku życia włącznie, którzy nie otrzymali kart 

mobilizacyjnych ani niebieskich zaświadczeń mobilizacyjnych, winni BEZZWŁOCZNIE zgłosić się w tych komendach rejonów uzupełnień, na 

terenie których w chwili obwieszczenia mobilizacji się znajdują. 

2) Oficerowie, podchorążowie, podoficerowie, starsi szeregowcy i szeregowcy rezerwy, pospolitego ruszenia, stanu spoczynku oraz zaliczeni do 

pomocniczej służby wojskowej, którzy otrzymali karty mobilizacyjne, a w chwili obwieszczenia mobilizacji z jakichkolwiek powodów ich nie 

posiadają, winni udać się BEZZWŁOCZNIE: -ci, którzy pamiętają do jakiej jednostki otrzymali przydział mobilizacyjny - do tych jednostek, -ci, 

którzy nie pamiętają, do jakiej jednostki otrzymali przydział mobilizacyjny - do tych komend rejonów uzupełnień, na terenie których w chwili 

obwieszczenia mobilizacji się znajdują. Udający się w myśl niniejszego punktu D, do jednostek lub komend rejonów uzupełnień wini zabrać ze 

sobą wszystkie posiadane przez nich dokumenty wojskowe (książeczki stanu służby, książeczki wojskowe), a w razie posiadania - również 

legitymacje osobiste. Ponadto ci z pośród nich, którzy w chwili obwieszczenia mobilizacji znajdują się w miejscowościach położonych ponad 20 

kilometrów od miejsca stawiennictwa, winni przed wyruszeniem zgłosić się do najbliższego zarządu gminy lub posterunku policji państwowej, 

gdzie otrzymają zaświadczenie uprawniające do przejazdu koleją. 

    III. Cofnięcie urlopów. 
A. Przebywający na urlopach czasowych: 

- oficerowie służby stałej 

- podoficerowie służby stałej i nadterminowi 

- podoficerowie i szeregowcy odbywający zasadniczą służbę wojskową mają BEZZWŁOCZNIE powrócić do swych oddziałów.  

B. Podoficerowie i szeregowcy STALE URLOPOWANI z powodu skrócenia czasokresu zasadniczej służby wojskowej, którzy posiadają 

dokumenty urlopowe, a nie otrzymali kart mobilizacyjnych, mają BEZZWŁOCZNIE udać się do oddziałów podanych w punkcie II pouczenia 

dla urlopowanego na dokumencie urlopowym. 

C. Podoficerowie i szeregowcy STALE URLOPOWANI z powodu czasowej niezdolności do służby wojskowej pozostają w swych miejscach 

zamieszkania do terminu wyznaczonego w dokumencie urlopowym, a następnie zgłaszają się w terminie i miejscu podanym w punkcie II 

pouczenia dla urlopowanego na dokumencie urlopowym. 

    IV. Nie podlegają powołaniu do czynnej służby wojskowej w myśl niniejszego obwieszczenia: 
wszyscy ci oficerowie, podchorążowie, podoficerowie, starsi szeregowcy i szeregowcy, którzy posiadają:  

białe karty mobilizacyjne z czerwonym pasem, 

niebieskie zaświadczenia mobilizacyjne 

wszyscy ci oficerowie rezerwy ponad 40 lat życia, pospolitego ruszenia i stanu spoczynku, podchorążowie, podoficerowie, starsi szeregowcy i 

szeregowcy pospolitego ruszenia, podoficerowie stanu spoczynku, oraz zaliczeni do pomocniczej służby wojskowej, którzy nie otrzymali w 

ogóle kart mobilizacyjnych 

osoby korzystające z odroczenia odbycia zasadniczej służby wojskowej 

Odroczeni pozostają - aż do dalszych zarządzeń - w swych miejscach zamieszkania. 

    V. Odpowiedzialność za niezgłoszenie się do czynnej służby wojskowej: 
Winny niezgłoszenia się do czynnej służby wojskowej w myśl niniejszego obwieszczenia BĘDZIE UKARANY według przepisów kodeksu 

karnego wojskowego, przewidującego - zależnie od kwalifikacji czynu - KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO WIĘZIENIA 

BEZTERMINOWEGO WŁĄCZNIE LUB KARĘ ŚMIERCI. 

 

Warszawa, dn.: 30 SIERPIEŃ 1939 r.    Minister Spraw Wojskowych 


