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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 paêdziernika 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organów prowadzàcych ewidencj´ ˝o∏nierzy, którzy polegli, zmarli
lub zostali uznani za zmar∏ych albo zagin´li w razie og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego
i w czasie wojny
Na podstawie art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie organów prowadzàcych ewidencj´ ˝o∏nierzy, którzy polegli, zmarli
lub zostali uznani za zmar∏ych albo zagin´li w razie
og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego
i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 35) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ — w stosunku do ˝o∏nierzy, którzy posiadali miejsce pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego trwajàcego
ponad trzy miesiàce na obszarze dzia∏ania
wojskowej komendy uzupe∏nieƒ;”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ewidencj´ ˝o∏nierzy prowadzi si´ w formie:
1) imiennego spisu poleg∏ych, zmar∏ych
lub uznanych za zmar∏ych albo zaginionych, zwanego dalej „imiennym spisem strat” — we wszystkich jednostkach wojskowych;

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) dat´, miejsce i okolicznoÊci zgonu (znalezienia zw∏ok), uznania za zmar∏ego albo
zagini´cia, ze wskazaniem dok∏adnego
miejsca pochowania zw∏ok (przybli˝one
wspó∏rz´dne topograficzne i skala mapy,
po∏o˝enie cmentarza, grobu wspólnego
lub pojedynczego);”,
— pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) adnotacje o przes∏aniu zawiadomienia
o poleg∏ym, zmar∏ym lub uznanym za
zmar∏ego albo zaginionym.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wzór imiennego spisu strat okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.”;
4) w § 5:
a) w ust. 1:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„W ksi´dze alfabetycznej strat ujmuje si´:”,
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) stopieƒ wojskowy, nazwisko i imi´ (imiona), imiona rodziców, seria i numer karty
to˝samoÊci, numer tabliczki to˝samoÊci;”,

2) ksi´gi alfabetycznej strat — w wojskowych komendach uzupe∏nieƒ;

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

3) zbiorczej ewidencji strat — w Biurze
Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego.

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

2. Ewidencj´ w Biurze Ewidencji Osobowej
Wojska Polskiego, w jednostkach wojskowych i w wojskowych komendach uzupe∏nieƒ prowadzi si´ równie˝ w formie elektronicznej, je˝eli umo˝liwiajà to warunki
wyst´pujàce po og∏oszeniu mobilizacji,
og∏oszeniu stanu wojennego i w czasie
wojny.”;
3) w § 4:
a) w ust. 1:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„W imiennym spisie strat ujmuje si´:”,

„2a) numer PESEL;”,
„5) dat´, miejsce i okolicznoÊci zgonu (znalezienia zw∏ok), uznania za zmar∏ego albo
zagini´cia, ze wskazaniem dok∏adnego
miejsca pochowania zw∏ok (przybli˝one
wspó∏rz´dne topograficzne i skala mapy,
po∏o˝enie cmentarza, grobu wspólnego
lub pojedynczego);”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wzór ksi´gi alfabetycznej strat okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.”;
5) za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 1 i 2 do niniejszego rozporzàdzenia.

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) stopieƒ wojskowy, nazwisko i imi´ (imiona), imiona rodziców, seria i numer karty
to˝samoÊci, numer tabliczki to˝samoÊci;”,

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

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) numer PESEL;”,
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