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Poz. 1444 i 1445

1444
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY
z dnia 27 wrzeÊnia 2002 r.
uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie obowiàzku stosowania niektórych Polskich Norm.
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 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:

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.

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

Minister Kultury: W. Dàbrowski

1445
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 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej 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:

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

2. Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego powiadamia wojewod´ o potrzebie odtworzenia ewidencji
wojskowej, okreÊlajàc zakres, sposób i miejsce odtwarzania tej ewidencji.

§ 3. 1. Odtwarzanie ewidencji wojskowej przeprowadza si´, w zale˝noÊci od potrzeb, na podstawie:
1) danych uzyskanych w drodze wezwania osób podlegajàcych obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej lub ich
zg∏oszenia si´ do wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ i udzieleniu niezb´dnych informacji, okazaniu ksià˝eczki wojskowej (skróconej karty ewidencyjnej) lub innych dokumentów zawierajàcych dane niezb´dne dla 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
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 wojewódzkich komisji lekarskich oraz wojskowych komisji lekarskich;
4) danych uzyskanych od powiatowych i wojewódzkich komisji poborowych;

3. Wojewoda udziela niezb´dnej pomocy w zakresie odtworzenia ewidencji wojskowej, a w razie potrzeby uczestniczy w organizowaniu jej odtwarzania.

5) danych uzyskanych od pracodawców w zakresie zatrudnienia i zwolnienia pracowników oraz ich kwalifikacji zawodowych i zajmowanych stanowisk;

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

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

§ 1. 1. Odtwarzanie ewidencji wojskowej osób podlegajàcych obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej, zwanej dalej „ewidencjà wojskowà”, nast´puje w przypadku
zniszczenia jej w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a tak˝e wystàpienia 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 prowadzono 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.

Dziennik Ustaw Nr 176

— 11227 —

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;
8) danych uzyskanych od sàdów i jednostek prokuratury, zak∏adów karnych, poprawczych i aresztów
Êledczych oraz Krajowego Rejestru Karnego;
9) danych uzyskanych od innych jednostek organów
administracji publicznej obowiàzanych do bezp∏atnego ich udost´pniania w celu przedstawienia
w ewidencji wojskowej.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2—9, udost´pniane sà na podstawie pisemnego wniosku wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ, który okreÊla zakres i przeznaczenie udost´pnianych danych osobowych.
§ 4. Odtwarzanie ewidencji wojskowej obejmuje
nast´pujàce dane osobowe i informacje dotyczàce
osób podlegajàcych powszechnemu obowiàzkowi
obrony:
1) numer ewidencyjny PESEL;
2) nazwisko (nazwisko rodowe i z poprzedniego ma∏˝eƒstwa);
3) imi´ (imiona);
4) imiona rodziców;
5) nazwiska rodowe rodziców;
6) dat´ i miejsce urodzenia;
7) miejsce pobytu sta∏ego (zamieszkania) lub pobytu
czasowego trwajàcego ponad dwa miesiàce, a tak˝e miejsce przebywania w przypadku osób nieposiadajàcych miejsca sta∏ego lub czasowego zameldowania;
8) adres najbli˝szej rodziny — wskazany przez osob´
podlegajàcà obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej;
9) stan cywilny;
10) miejsce i okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko i kwalifikacje zawodowe, nazw´ i adres pracodawcy lub nazw´ i adres szko∏y;
11) wykszta∏cenie oraz zawód wyuczony i wykonywany;
12) uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych;
13) kategori´ zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej
(orzeczenia w∏aÊciwych komisji lekarskich);
14) specjalnoÊç wojskowà;
15) przeznaczenie do czynnej s∏u˝by wojskowej, s∏u˝by
w formacjach uzbrojonych niewchodzàcych
w sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zasadniczej s∏u˝by wojskowej lub przeszkolenia poborowych w obronie cywilnej, s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzowanych;
16) nadanie 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∏nie-

Poz. 1445

nia 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, çwiczeƒ wojskowych lub szkolenia poborowych
w obronie cywilnej, çwiczeƒ w jednostkach organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji lub s∏u˝by w jednostkach zmilitaryzowanych oraz s∏u˝by
zast´pczej;
18) seri´ i numer wydanego wojskowego dokumentu
osobistego;
19) seri´ i numer wydanej karty i tabliczki to˝samoÊci;
20) seri´ i numer wydanej karty mobilizacyjnej;
21) informacje przekazane przez sàdy o prawomocnych orzeczeniach w sprawach karnych oraz
w sprawach o wykroczenia dotyczàcych:
a) skazania na kar´ pozbawienia wolnoÊci lub kar´
aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonywania,
b) orzeczenia Êrodka karnego pozbawienia praw
publicznych, zakazu zajmowania okreÊlonego
stanowiska, zakazu wykonywania okreÊlonego
zawodu, zakazu prowadzenia pojazdów oraz degradacji lub obni˝enia stopnia wojskowego,
c) umieszczenia w zak∏adzie poprawczym,
d) skazania na kar´ aresztu za wykroczenia,
e) zarzàdzenia wykonania kary pozbawienia wolnoÊci lub kary aresztu wojskowego, której wykonanie by∏o warunkowo zawieszone,
f) zarzàdzenia wykonania zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci,
g) zastosowania oraz uchylenia tymczasowego
aresztowania w post´powaniu sàdowym lub
przygotowawczym;
22) informacje przekazane przez zak∏ady karne i poprawcze oraz areszty Êledcze o osadzeniu lub zwolnieniu — z podaniem daty i przyczyny zwolnienia;
23) posiadane ordery i odznaczenia;
24) inne informacje dotyczàce szczególnych umiej´tnoÊci lub uprawnieƒ przydatnych dla potrzeb obowiàzku s∏u˝by wojskowej.
§ 5. Na podstawie danych, o których mowa w § 4,
ponownie zak∏ada si´ ewidencj´ wojskowà.
§ 6. Osoby podlegajàce obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej, których ewidencja wymaga odtworzenia, wzywa si´ za pomocà wezwaƒ, o których mowa w art. 52
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, albo w inny zwyczajowo przyj´ty na danym obszarze sposób.
§ 7. Do dnia 31 sierpnia 2008 r. dane niezb´dne do odtwarzania ewidencji wojskowej mogà byç uzyskiwane
równie˝ od dyrektorów szkó∏ ponadpodstawowych.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

