
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 stycznia 2019 r. 

Poz. 74 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej  

w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich 
sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. poz. 626), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej roz-
porządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wojewódz-
kich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. poz. 1298). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów 
wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. poz. 1298), który stanowi: 

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

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 30 listopada 2018 r. (poz. 74) 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień 

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe zadania szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień, jako orga-
nów rządowej administracji niezespolonej; 

2) siedziby i terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień; 

3) stanowiska kierownicze i komórki organizacyjne wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. 

§ 2. Określa się następujące wojewódzkie sztaby wojskowe oraz ustala się ich siedziby i terytorialny zasięg działania: 

1) Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu, dla województwa dolnośląskiego; 

2) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy, dla województwa kujawsko-pomorskiego; 

3) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, dla województwa lubelskiego; 

4) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze, dla województwa lubuskiego; 

5) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi, dla województwa łódzkiego; 

6) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, dla województwa małopolskiego; 

7) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie, dla województwa mazowieckiego; 

8) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu, dla województwa opolskiego; 

9) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, dla województwa podkarpackiego; 

10) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku, dla województwa podlaskiego; 

11) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku, dla województwa pomorskiego; 

12) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, dla województwa śląskiego; 

13) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach, dla województwa świętokrzyskiego; 

14) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie, dla województwa warmińsko-mazurskiego; 

15) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, dla województwa wielkopolskiego; 

16) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie, dla województwa zachodniopomorskiego. 

§ 3. Określa się następujące wojskowe komendy uzupełnień oraz ustala się ich siedziby i terytorialny zasięg działania: 

1) w województwie dolnośląskim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: bole-
sławieckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego oraz 
miasta Jelenia Góra, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: głogow-
skiego, górowskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego i wołowskiego oraz miasta Legnica, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: dzierżo-
niowskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego oraz miasta Wałbrzych, 

d) Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: milic-
kiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego i wrocławskiego oraz miasta Wrocław; 
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2) w województwie kujawsko-pomorskim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: brodnic-
kiego, golubsko-dobrzyńskiego i rypińskiego, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: byd-
goskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego oraz miasta Bydgoszcz, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: cheł-
mińskiego, grudziądzkiego, świeckiego i wąbrzeskiego oraz miasta Grudziądz, 

d) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: ino-
wrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego, 

e) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: aleksan-
drowskiego i toruńskiego oraz miasta Toruń, 

f) Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: lip-
nowskiego, radziejowskiego i włocławskiego oraz miasta Włocławek; 

3) w województwie lubelskim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: 
bialskiego, łukowskiego, parczewskiego i radzyńskiego oraz miasta Biała Podlaska, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: chełm-
skiego, krasnostawskiego i włodawskiego oraz miasta Chełm, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: opol-
skiego, puławskiego i ryckiego, 

d) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: janow-
skiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego i świdnickiego oraz miasta Lublin, 

e) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: biłgoraj-
skiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego oraz miasta Zamość; 

4) w województwie lubuskim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania po-
wiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego i sulęcińskiego oraz miasta Go-
rzów Wielkopolski, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: 
krośnieńskiego, świebodzińskiego, wschowskiego i zielonogórskiego oraz miasta Zielona Góra, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: nowosol-
skiego, żagańskiego i żarskiego; 

5) w województwie łódzkim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: brzezińskie-
go, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, poddębickiego i zgierskiego oraz miasta Łódź, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: bełcha-
towskiego, łaskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: 
kutnowskiego, łowickiego, rawskiego i skierniewickiego oraz miasta Skierniewice, 

d) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania 
powiatów: opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego oraz miasta Piotrków Trybu-
nalski; 

6) w województwie małopolskim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: krakow-
skiego, miechowskiego, olkuskiego, proszowickiego i wielickiego oraz miasta Kraków, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Sączu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: gor-
lickiego, limanowskiego i nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz, 
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c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: no-

wotarskiego, suskiego i tatrzańskiego, 

d) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: chrza-
nowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego i wadowickiego, 

e) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: bocheń-
skiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego oraz miasta Tarnów; 

7) w województwie mazowieckim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: cie-
chanowskiego, mławskiego, płońskiego i żuromińskiego, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: garwo-
lińskiego i otwockiego, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powia-
tów: mińskiego i węgrowskiego, 

d) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: makow-
skiego, ostrołęckiego i przasnyskiego oraz miasta Ostrołęka, 

e) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: gostyniń-
skiego, płockiego, sierpeckiego i sochaczewskiego oraz miasta Płock, 

f) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: biało-
brzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego oraz miasta 
Radom, 

g) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: łosickie-
go, siedleckiego i sokołowskiego oraz miasta Siedlce, 

h) Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: 
grójeckiego i piaseczyńskiego oraz części miasta stołecznego Warszawy, dzielnice: Mokotów, Ursynów i Wila-
nów, 

i) Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: 
grodziskiego, nowodworskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego oraz części mia-
sta stołecznego Warszawy, dzielnice: Ochota, Ursus i Włochy, 

j) Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatu woło-
mińskiego oraz części miasta stołecznego Warszawy, dzielnice: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rem-
bertów, Targówek, Wawer i Wesoła, 

k) Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Śródmieście, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatu 
legionowskiego oraz części miasta stołecznego Warszawy, dzielnice: Bemowo, Bielany, Śródmieście, Wola 
i Żoliborz, 

l) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: 
ostrowskiego, pułtuskiego i wyszkowskiego; 

8) w województwie opolskim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: brzeskiego, 
kluczborskiego, namysłowskiego i nyskiego, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powia-
tów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, prudnickiego i strzeleckiego, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: krapkowic-
kiego, oleskiego i opolskiego oraz miasta Opole; 

9) w województwie podkarpackim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: jaro-
sławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego oraz miasta Przemyśl, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: jasielskiego, 
krośnieńskiego i strzyżowskiego oraz miasta Krosno, 
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c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: dębickiego, 

kolbuszowskiego, mieleckiego i ropczycko-sędziszowskiego, 

d) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: leżajskiego, 
niżańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzeg, 

e) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: łańcuc-
kiego i rzeszowskiego oraz miasta Rzeszów, 

f) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: biesz-
czadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego; 

10) w województwie podlaskim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: biało-
stockiego, monieckiego i sokólskiego oraz miasta Białystok, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: 
bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: grajewskie-
go, kolneńskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego oraz miasta Łomża, 

d) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: augu-
stowskiego, sejneńskiego i suwalskiego oraz miasta Suwałki; 

11) w województwie pomorskim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: bytow-
skiego, chojnickiego i człuchowskiego, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: gdańskie-
go, kościerskiego i starogardzkiego oraz miasta Gdańsk, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: kartuskiego, 
puckiego i wejherowskiego oraz miast: Gdynia i Sopot, 

d) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: kwi-
dzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, sztumskiego i tczewskiego, 

e) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: lęborskie-
go i słupskiego oraz miasta Słupsk; 

12) w województwie śląskim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: będziń-
skiego i zawierciańskiego oraz miast: Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: biel-
skiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania miast: Chorzów, 
Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice, 

d) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: czę-
stochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego oraz miasta Częstochowa, 

e) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: gliwic-
kiego i tarnogórskiego oraz miast: Bytom, Gliwice i Zabrze, 

f) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach, dla miast: Jaworzno, Katowice i Mysłowice, 

g) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: racibor-
skiego, rybnickiego i wodzisławskiego oraz miast: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory, 

h) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: bieruńsko-
-lędzińskiego, mikołowskiego i pszczyńskiego oraz miasta Tychy; 

13) w województwie świętokrzyskim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: bu-
skiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego i pińczowskiego, 
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b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: kieleckie-

go, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego i włoszczowskiego oraz miasta Kielce, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: opa-
towskiego, ostrowieckiego, sandomierskiego i staszowskiego; 

14) w województwie warmińsko-mazurskim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: braniew-
skiego i elbląskiego oraz miasta Elbląg, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: ełckiego, 
oleckiego i piskiego, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: giżyckie-
go, gołdapskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego, 

d) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania po-
wiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego i lidzbarskiego, 

e) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: nidzic-
kiego, olsztyńskiego i szczycieńskiego oraz miasta Olsztyn, 

f) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: dział-
dowskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego; 

15) w województwie wielkopolskim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: jarociń-
skiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i pleszewskiego oraz miasta 
Kalisz, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: gnieźnień-
skiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego i wrzesińskiego oraz miasta Konin, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: gostyń-
skiego, kościańskiego, leszczyńskiego i rawickiego oraz miasta Leszno, 

d) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: 
grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, szamotulskiego i wolsztyńskiego, 

e) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: chodzieskiego, 
czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego, 

f) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: obornic-
kiego, poznańskiego, średzkiego i śremskiego oraz miasta Poznań; 

16) w województwie zachodniopomorskim: 

a) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: biało-
gardzkiego, kołobrzeskiego, łobeskiego i świdwińskiego, 

b) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: kosza-
lińskiego i sławieńskiego oraz miasta Koszalin, 

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: chosz-
czeńskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego, 

d) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: draw-
skiego, szczecineckiego i wałeckiego, 

e) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: gole-
niowskiego, gryfińskiego i polickiego oraz miasta Szczecin, 

f) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świnoujściu, dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: gry-
fickiego i kamieńskiego oraz miasta Świnoujście. 

§ 4. Do zadań szefów wojewódzkich sztabów wojskowych należy: 

1) wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
oraz z 2019 r. poz. 60): 

a) powoływanie do czynnej służby wojskowej, 
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b) udzielanie odroczeń czynnej służby wojskowej, 

c) kierowanie osób przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej do odbywania szkolenia (kursu) 
w celu uzyskania przez nie kwalifikacji przydatnych w wojsku, 

d) wzywanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony, 

e) wydawanie zaświadczeń, 

f) nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, 

g) nadawanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, 

h) nadawanie przydziałów kryzysowych, 

i) reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 

j) udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą; 

2) zapewnienie operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, w tym: 

a) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem wojewódzkiego sztabu wojskowe-
go oraz podległych wojskowych komend uzupełnień do zapewnienia procesu ich mobilizacyjnego rozwinięcia, 

b) nadzorowanie procesu uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych powierzonych mu do takie-
go zabezpieczenia w toku mobilizacyjnego rozwinięcia, 

c) utrzymanie stałej gotowości bojowej wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz podległych wojskowych komend 
uzupełnień, 

d) ustalanie głównych czynności zapewniających sprawne wykonanie zadań w zakresie osiągania wyższych stanów 
gotowości bojowej oraz kontrolowanie i dokonywanie okresowych ich analiz; 

3) koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywioło-
wych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia 
i życia ludzkiego przez: 

a) współdziałanie z wojewodą w zakresie planowania i koordynacji udziału wydzielonych jednostek Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w akcjach ratowniczych oraz przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk 
żywiołowych, 

b) współdziałanie z wojewodą i dowódcami jednostek wojskowych w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć 
logistycznych pozamilitarnych ogniw obronnych na rzecz jednostek wojskowych przegrupowujących się przez 
obszar województwa lub prowadzących na nim działania bojowe, 

c) współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności województwa, w tym ewa-
kuacji rodzin kadry zawodowej i pracowników; 

4) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie przez: 

a) uczestniczenie w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, 

b) uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ra-
mach wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego, 

c) współpracę z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie woje-
wództwa oraz planowania ochrony infrastruktury krytycznej określonej w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560), 

d) uzgadnianie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy, o której mowa 
w lit. c; 

5) koordynowanie przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób 
zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji) przez: 

a) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie rekonwersji dla byłych żołnierzy zawodowych, 

b) realizowanie zadań z zakresu pośrednictwa pracy wynikających z art. 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138), 

c) współpracę z organami wojskowymi właściwymi w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, o któ-
rych mowa w art. 120 ustawy, o której mowa w lit. b; 
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6) organizowanie szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe oraz żołnierzy 

pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w tym przed ich powołaniem do czynnej służby wojskowej 
w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, w tym wykorzystując współpracę 
z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy przez: 

a) pozyskiwanie i aktualizację informacji o potrzebach w tym zakresie, w tym przez wykorzystywanie doświadczeń 
wynikających ze współpracy z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy oraz dowódcami jednostek woj-
skowych, do których mają nadane przydziały kryzysowe, a także ośrodkami aktywizacji zawodowej, 

b) określanie potrzeb finansowo-rzeczowych w tym zakresie, 

c) współuczestniczenie w wyborze podmiotów realizujących szkolenia lub kursy, 

d) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie zaplanowanych szkoleń lub kursów; 

7) gromadzenie informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa-
-gospodarza oraz planowanie użycia przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych, w tym: 

a) współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć obronnych, 

b) planowanie i uzgadnianie wykorzystania pozamilitarnych zasobów obronnych województwa do wsparcia sił so-
juszniczych, 

c) pozyskiwanie i aktualizacja informacji o zasobach wojskowych i cywilnych możliwych do wykorzystania; 

8) koordynowanie czynności realizowanych w ramach pozyskiwania kandydatów i gromadzenia zasobów osobowych na 
potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego, wojennego oraz Narodowych Sił Rezerwowych przez: 

a) planowanie i nadzór nad realizacją pozyskiwania przez wojskowych komendantów uzupełnień kandydatów do 
wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, 

b) koordynowanie działań wojskowych komendantów uzupełnień w zakresie gromadzenia zasobów osobowych na 
potrzeby mobilizacyjnego, pokojowego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych, 

c) prowadzenie analiz oraz sporządzanie opracowań dotyczących stanu jakości mobilizacyjnego i wojennego uzu-
pełnienia Sił Zbrojnych oraz stanu zasobów osobowych na administrowanym terenie, 

d) planowanie przedsięwzięć terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych oraz prowadzenie zestawień w tym za-
kresie, 

e) współdziałanie z dowódcami jednostek wojskowych w zakresie ustalania potrzeb i możliwości przedsięwzięć 
szkoleniowych, 

f) stosownie do potrzeb planowanie szkolenia kursowego oraz innych szkoleń w ramach ćwiczeń wojskowych oraz 
prowadzenie działalności promocyjnej w tym zakresie, 

g) organizowanie i utrzymywanie elementów wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych; 

9) osobowe zabezpieczenie potrzeb uzupełnieniowych jednostek wojskowych, w tym: 

a) prowadzenie promocji służby wojskowej, 

b) koordynowanie prac wojskowych komend uzupełnień związanych z rekrutacją do ochotniczych form służby woj-
skowej; 

10) planowanie wykorzystywania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne poprzez: 

a) koordynowanie planów wykorzystania potencjału pozamilitarnych ogniw obronnych województwa do wsparcia 
i zabezpieczenia działań bojowych Sił Zbrojnych, 

b) uczestnictwo w realizacji przygotowań obronnych na terenie województwa oraz uczestniczenie w organizacji 
i prowadzeniu ćwiczeń kompleksowych z udziałem jednostek wojskowych Sił Zbrojnych i układem pozamilitarnym; 

11) administracja rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony, w tym: 

a) współudział w powoływaniu wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich, ustalaniu wojewódzkiego planu 
kwalifikacji wojskowej oraz jej przeprowadzaniu, sprawowanie kontroli prowadzenia kwalifikacji wojskowej 
realizowanej przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie oraz wojskowych komendantów uzupełnień lub 
ich przedstawicieli, a także sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości i wyników kwalifikacji wojskowej, 

b) planowanie i nadzór nad realizacją przez wojskowe komendy uzupełnień pozyskiwania i naboru kandydatów do 
czynnej służby wojskowej, 
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c) wykonywanie zadań w zakresie administrowania rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku 

obrony, a w szczególności: 

– sporządzanie analiz stanu zasobów, 

– udział w organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny, 

d) nadzorowanie nadawania przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, przydzia-
łów kryzysowych i przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania 
jednostek wojskowych z zasobów rezerw osobowych, a także nadzorowanie reklamowania osób od obowiązku 
pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w celu zabezpieczenia po-
trzeb osobowych urzędów, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności 
lub bezpieczeństwa państwa, 

e) sporządzanie analiz wykorzystania zasobów rezerw osobowych na uzupełnienie mobilizacyjne i wojenne jedno-
stek wojskowych, 

f) koordynowanie prac związanych z planowaniem przez wojskowe komendy uzupełnień świadczeń osobistych 
i rzeczowych na potrzeby jednostek wojskowych, 

g) planowanie i nadzorowanie uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobiera-
nymi z gospodarki narodowej, 

h) prowadzenie bilansu i sporządzanie analiz wykorzystywania zasobów środków transportowych i maszyn znajdu-
jących się w gospodarce narodowej, 

i) zarządzanie odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, 

j) udział w planowaniu w czasie pokoju przedsięwzięć związanych z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji woj-
skowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na obszarze województwa oraz prowadzenie dokumenta-
cji na potrzeby tej kwalifikacji; 

12) uczestniczenie w planowaniu przestrzennego zagospodarowania ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 
państwa, w tym pełnienie roli właściwego organu wojskowego w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym; 

13) utrzymywanie współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym z: 

a) jednostkami wojskowymi, terenowymi organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i komba-
tanckimi, żołnierzami rezerwy i przedsiębiorcami, sprzyjającej wspieraniu wojska w realizacji jego zadań oraz 
utrzymywaniu więzi ze społeczeństwem, 

b) jednostkami Aeroklubu Polskiego i podmiotami przekazującymi samoloty (śmigłowce) lub jednostki taboru pły-
wającego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 

c) przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym – w sprawie utrzymania i wykorzystania re-
zerw paliw płynnych. 

§ 5. Do zadań wojskowych komendantów uzupełnień należy: 

1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez: 

a) kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem 
wyższych stanów gotowości bojowej i zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, 

b) planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi 
i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej; 

2) administrowanie rezerwami osobowymi, w tym: 

a) uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz planowanie przedsięwzięć związa-
nych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 

b) nadawanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej, 

c) kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich 
oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej, 

d) wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojsko-
wej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej, 

e) przeprowadzanie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 
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f) orzekanie o udzieleniu odroczenia osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej 

(przeszkolenia wojskowego), 

g) przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, 

h) nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyj-
nych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, 

i) reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 

j) sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych, 

k) prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, 

l) udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 

m) współpraca z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji (jednostek zmilitaryzowanych) w zakresie 
uzgadniania możliwości nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek żołnierzom 
rezerwy; 

3) wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez: 

a) prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych danych, 

b) administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komen-
dy uzupełnień, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia, 

c) organizowanie przy współudziale organów administracji publicznej kontroli stanu technicznego środków trans-
portowych i maszyn u posiadaczy wydzielających je do jednostek wojskowych, 

d) organizowanie wykorzystania zasobów paliw płynnych utrzymywanych w stacjach paliwowych do pojazdów 
przekazywanych z gospodarki narodowej; 

4) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym: 

a) utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi 
organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz sto-
warzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa, 

b) współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i prze-
prowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień, 

c) sporządzanie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wyka-
zów osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które należy wezwać przed powiatową komisję lekarską, 

d)1) utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa 
w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w forma-
cjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych; 

5) udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej 
i służby kandydackiej; 

6) gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych, w tym: 

a) gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia 
Sił Zbrojnych, 

b) prowadzenie analiz oraz sporządzanie opracowań dotyczących stanu jakości mobilizacyjnego i wojennego uzu-
pełnienia Sił Zbrojnych oraz stanu zasobów osobowych na administrowanym terenie, 

c) planowanie przedsięwzięć terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych oraz prowadzenie zestawień w tym za-
kresie, 

d) współdziałanie z dowódcami jednostek wojskowych w zakresie ustalania potrzeb i możliwości przedsięwzięć 
szkoleniowych, 

e) stosownie do potrzeb planowanie szkolenia kursowego oraz innych szkoleń w ramach ćwiczeń wojskowych oraz 
prowadzenie działalności promocyjnej w tym zakresie, 

f) organizowanie i utrzymywanie elementów wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych; 
                                                           
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie 
z dniem 20 lipca 2018 r.  
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7) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych 

komend uzupełnień przez: 

a) uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na 
szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie, 

b) przedstawianie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów do prowadzonej przez woje-
wodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządza-
nia kryzysowego; 

8) promocja obronności i służby wojskowej przez: 

a) współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdzia-
łaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie, 

b) organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach oraz w ramach uroczystości 
i imprez rozrywkowych realizowanych na administrowanym terenie, 

c) współpracę z powiatowymi urzędami pracy. 

§ 6. 1. Strukturę organizacyjną wojewódzkiego sztabu wojskowego tworzą: 

1) wydział operacyjny; 

2) wydział mobilizacji i uzupełnień; 

3) sekcja kadr; 

4) sekcja łączności i informatyki. 

2. W wojewódzkich sztabach wojskowych Katowice i Warszawa, w strukturze organizacyjnej, występuje dodatkowo 
wydział prawny. 

3. Do kierowniczych stanowisk wojewódzkiego sztabu wojskowego należą: 

1) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego; 

2) zastępca szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego − szef wydziału operacyjnego; 

3) szef wydziału mobilizacji i uzupełnień; 

4) kierownicy sekcji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4; 

5) naczelnik wydziału, o którym mowa w ust. 2. 

§ 7. 1. Strukturę organizacyjną wojskowej komendy uzupełnień tworzą wydziały: 

1) planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami; 

2) rekrutacji. 

2. Do kierowniczych stanowisk wojskowej komendy uzupełnień należą: 

1) wojskowy komendant uzupełnień; 

2) zastępca wojskowego komendanta uzupełnień – szef wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami; 

3) szef wydziału rekrutacji. 

§ 8. Wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień, utworzone na podstawie rozporządzenia Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzu-
pełnień (Dz. U. z 2014 r. poz. 1433 oraz z 2015 r. poz. 709 i 2131), są odpowiednio wojewódzkimi sztabami wojskowymi, 
o których mowa w § 2, i wojskowymi komendami uzupełnień, o których mowa w § 3 niniejszego rozporządzenia. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)
 

                                                           
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 marca 2017 r. 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie woje-

wódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014 r. poz. 1433 oraz z 2015 r. poz. 709 i 2131), które 
na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2138), utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 




