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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 maja 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej
osób podlegajàcych obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej
Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 paêdziernika 2002 r. w sprawie zakresu,
sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegajàcych obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej (Dz. U. Nr 176, poz. 1445 oraz z 2006 r. Nr 92,
poz. 643) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 3 w ust. 1:
a) zdanie wprowadzajàce do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Odtwarzanie ewidencji wojskowej przeprowadza si´ na podstawie danych uzyskanych z informatycznej bazy ewidencyjnej prowadzonej
na szczeblu wojewódzkim lub centralnym oraz,
w zale˝noÊci od potrzeb, na podstawie:”,
b) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) danych uzyskanych w drodze wezwania
osób podlegajàcych obowiàzkowi s∏u˝by
wojskowej lub ich zg∏oszenia si´ do wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ i udzielenia
niezb´dnych informacji, okazania ksià˝eczki
wojskowej lub innych dokumentów zawierajàcych dane niezb´dne do ewidencji wojskowej;
2) danych posiadanych przez organy gminy,
po z∏o˝eniu pisemnego wniosku o udost´pnienie danych osobowych osób podlegajàcych powszechnemu obowiàzkowi obrony,
ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL,
ewidencji wydanych i utraconych dowodów
osobistych, jak równie˝ o udost´pnienie rejestru osób obj´tych rejestracjà oraz wykazów osób podlegajàcych wezwaniu do kwalifikacji wojskowej;”,
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) danych uzyskanych od organów bioràcych
udzia∏ w kwalifikacji wojskowej;”,
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180 poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) danych uzyskanych od w∏aÊciwych dowódców jednostek wojskowych, w szczególnoÊci kopii wtórników kart ewidencyjnych ˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà
w tych jednostkach, ˝o∏nierzy rezerwy, którym nadano przydzia∏ mobilizacyjny, oraz
osób, którym nadano pracowniczy przydzia∏
mobilizacyjny;”;
2) w § 4:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub
pobytu czasowego trwajàcego ponad trzy
miesiàce, a tak˝e miejsca przebywania
w przypadku osób nieposiadajàcych miejsca sta∏ego lub czasowego zameldowania;”,
b) po pkt 13 dodaje si´ pkt 13a i 13b w brzmieniu:
„13a) dotyczàce szkodliwego u˝ywania alkoholu lub u˝ywania Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych lub Êrodków
zast´pczych;
13b) dotyczàce orzeczeƒ lub opinii psychologicznych;”,
c) pkt 16 i 17 otrzymujà brzmienie:
„16) nadanie przydzia∏u mobilizacyjnego lub
pracowniczego przydzia∏u mobilizacyjnego
do jednostki wojskowej albo przydzia∏u organizacyjno-mobilizacyjnego do s∏u˝by
w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej lub jednostce organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji lub jednostce zmilitaryzowanej oraz reklamowanie od obowiàzku pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej
w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie
wojny;
17) przebieg czynnej s∏u˝by wojskowej, s∏u˝by
w formacjach uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, s∏u˝by lub szkolenia w obronie
cywilnej, çwiczeƒ w jednostkach organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji
lub s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzowanych oraz s∏u˝by zast´pczej;”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

