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Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwiet-
nia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55,
poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121,
poz. 770, z 2000 r.  Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166
oraz 2002 r. Nr 135, poz. 1145) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 15 marca 1994 r. w sprawie obowiàzku

stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. z 1994 r.
Nr 39, poz. 144).

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

Minister Kultury: W. Dàbrowski
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ROZPORZÑDZENIE 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.

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984
i 985, Nr 156, poz. 1301 i Nr 166, poz. 1363) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Odtwarzanie ewidencji wojskowej osób pod-
legajàcych obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej, zwanej da-
lej „ewidencjà wojskowà”, nast´puje w przypadku
zniszczenia jej w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a tak˝e wystàpie-
nia zdarzeƒ, które uniemo˝liwiajà korzystanie z niej
w ca∏oÊci lub cz´Êci.

2. Odtwarzanie ewidencji wojskowej mo˝e nastàpiç
w siedzibie:

1) wojskowej komendy uzupe∏nieƒ, w której prowa-
dzono wczeÊniej zniszczonà ewidencj´;

2) wojskowej komendy uzupe∏nieƒ wskazanej przez
szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego;

3) wojewódzkiego sztabu wojskowego.

§ 2. 1. Odtworzenie ewidencji wojskowej zarzàdza
szef wojewódzkiego sztabu wojskowego.

2. Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego powia-
damia wojewod´ o potrzebie odtworzenia ewidencji
wojskowej, okreÊlajàc zakres, sposób i miejsce odtwa-
rzania tej ewidencji.

3. Wojewoda udziela niezb´dnej pomocy w zakre-
sie odtworzenia ewidencji wojskowej, a w razie potrze-
by uczestniczy w organizowaniu jej odtwarzania.

4. Odtworzenia ewidencji wojskowej dokonuje woj-
skowy komendant uzupe∏nieƒ prowadzàcy wczeÊniej
zniszczonà ewidencj´, a w przypadku zaprzestania dzia-

∏ania przez ten organ odtworzenia ewidencji wojskowej
dokonuje wojskowy komendant uzupe∏nieƒ wyznaczo-
ny przez szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

§ 3. 1. Odtwarzanie ewidencji wojskowej przepro-
wadza si´, w zale˝noÊci od potrzeb, na podstawie:
1) danych uzyskanych w drodze wezwania osób pod-

legajàcych obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej lub ich
zg∏oszenia si´ do wojskowego komendanta uzu-
pe∏nieƒ i udzieleniu niezb´dnych informacji, okaza-
niu ksià˝eczki wojskowej (skróconej karty ewiden-
cyjnej) lub innych dokumentów zawierajàcych da-
ne niezb´dne dla ewidencji wojskowej;

2) danych posiadanych przez organy gminy, po z∏o˝e-
niu 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
rejestrów przedpoborowych oraz wykazów osób
stajàcych do poboru;

3) danych zawartych w ksi´gach orzeczeƒ lekarskich
i innych dokumentów dotyczàcych orzecznictwa
zdrowotnego, uzyskanych od powiatowych i woje-
wódzkich komisji lekarskich oraz wojskowych ko-
misji lekarskich;

4) danych uzyskanych od powiatowych i wojewódz-
kich komisji poborowych;

5) danych uzyskanych od pracodawców w zakresie za-
trudnienia i zwolnienia pracowników oraz ich kwali-
fikacji zawodowych i zajmowanych stanowisk;

6) danych uzyskanych od rektorów szkó∏ wy˝szych,
dyrektorów zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli i dy-
rektorów szkó∏ ponadgimnazjalnych;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY

z dnia 27 wrzeÊnia 2002 r.

uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku stosowania niektórych Polskich Norm.


