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Na podstawie art. 41a ust. 5 w zwiàzku z art. 99
ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie woj-
skowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10,
poz. 55, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje oraz wzory kart i tabliczek to˝samoÊci wy-
dawane:

a) ˝o∏nierzom zawodowym,

b) kandydatom na ˝o∏nierzy zawodowych;

2) organy wojskowe w∏aÊciwe do wydawania i ewi-
dencjonowania kart i tabliczek to˝samoÊci;

3) tryb ewidencjonowania, dor´czania i post´powa-
nia w razie zniszczenia lub utraty karty i tabliczki
to˝samoÊci;

4) wzór rozkazu wyjazdu wydawanego ˝o∏nierzom,
wyje˝d˝ajàcym w celach s∏u˝bowych za granic´.

§ 2. Ustala si´ nast´pujàce rodzaje kart to˝samoÊci: 

1) wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia, przeznaczona jest dla ˝o∏nierzy za-
wodowych i kandydatów na ˝o∏nierzy zawodo-
wych, zwanych dalej „˝o∏nierzami”;

2) wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia, przeznaczona jest dla ˝o∏nierzy:

a) przewidzianych do odszukiwania, zbierania,
przenoszenia, przewo˝enia, leczenia rannych
i chorych oraz do zapobiegania chorobom,

b) przewidzianych do zarzàdzania jednostkami lub
zak∏adami medyczno-sanitarnymi,

c) wykonujàcych czynnoÊci duszpasterskie w Si-
∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwa-
nych dalej „Si∏ami Zbrojnymi”.

§ 3. Karty to˝samoÊci wydaje si´ ˝o∏nierzom:

1) wyje˝d˝ajàcym w celach s∏u˝bowych za granic´;

2) w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 4. 1. Tabliczka to˝samoÊci zawiera:

1) numer tabliczki;

2) nazw´ Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej –
„Si∏y Zbrojne RP”.

2. Kart´ to˝samoÊci wydaje si´ wraz z tabliczkà to˝-
samoÊci, której wzór okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia.

§ 5. 1. ˚o∏nierzom wyje˝d˝ajàcym w celach s∏u˝bo-
wych za granic´ wydaje si´ indywidualny rozkaz wyjaz-
du. 

2. Indywidualnego rozkazu wyjazdu mo˝na nie wy-
dawaç ̋ o∏nierzom, o których mowa w ust. 1, je˝eli prze-
∏o˝onemu tych ˝o∏nierzy, wyje˝d˝ajàcemu z nimi za
granic´, wydano zbiorowy rozkaz wyjazdu. 

3. Rozkazy wyjazdu, o których mowa w ust. 1 i 2
i których wzór okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia,
wydaje dowódca jednostki wojskowej.

§ 6. 1. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa
Obrony Narodowej w∏aÊciwej w sprawach zarzàdzania
zasobami osobowymi wydaje karty to˝samoÊci, okre-
Êla termin ich wa˝noÊci oraz zezwala na wydanie tabli-
czek to˝samoÊci na podstawie wniosku, którego wzór
okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

2. Wniosek o wydanie karty i tabliczki to˝samoÊci
dla ˝o∏nierza sk∏ada dowódca jednostki wojskowej,
w której ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´ wojskowà.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´
równie˝ w celu aktualizacji danych zawartych w karcie
to˝samoÊci.

4. Z∏o˝enie wniosku w przypadkach, o których mo-
wa w § 3 pkt 1, powinno nastàpiç co najmniej na 30 dni
przed planowanym terminem wyjazdu lub terminem
utraty wa˝noÊci karty to˝samoÊci.

5. Z∏o˝enie wniosku, o którym mowa w ust. 4, mo-
˝e nastàpiç w przypadkach uzasadnionych terminem
wyjazdu i rodzajem wykonywanych zadaƒ równie˝
w innym terminie.

6. W czasie pokoju mo˝na sk∏adaç wniosek o wyda-
nie karty i tabliczki to˝samoÊci na wypadek og∏oszenia
mobilizacji lub na czas wojny.

7. We wniosku o wydanie karty i tabliczki to˝samo-
Êci dowódca jednostki wojskowej sk∏adajàcy wniosek
podaje numer tabliczki to˝samoÊci, która zostanie wy-
dana wraz z kartà to˝samoÊci.

§ 7. 1. Ewidencj´ wydanych kart to˝samoÊci prowa-
dzi szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107,
poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7,
z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801, z 2002 r.
Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391.
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Narodowej w∏aÊciwej w sprawach zarzàdzania zasoba-
mi osobowymi.

2. Ewidencj´ wydanych kart to˝samoÊci prowadzà
tak˝e dowódcy jednostek wojskowych w stosunku do
podleg∏ych im ˝o∏nierzy, którym wydano karty to˝sa-
moÊci.

3. Ewidencj´, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi
si´ w formie rejestru wydanych kart to˝samoÊci oraz
w formie elektronicznej.

4. Zbiory ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, sta-
nowià tajemnic´ s∏u˝bowà.

§ 8. 1. Ewidencj´ tabliczek to˝samoÊci prowadzi
szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Na-
rodowej w∏aÊciwej w sprawach zarzàdzania zasobami
osobowymi.

2. Wydawanie i ewidencjonowanie wydanych lub
zdeponowanych tabliczek to˝samoÊci prowadzà,
w stosunku do podleg∏ych im ˝o∏nierzy, dowódcy jed-
nostek wojskowych.

3. Ewidencj´, o której mowa w ust. 1, prowadzi si´
w formie zbiorczego rejestru tabliczek to˝samoÊci oraz
w formie elektronicznej, z podzia∏em na liczb´ wyda-
nych tabliczek i ich numerów oraz nazw´ dowódcy jed-
nostki wojskowej, o którym mowa w ust. 2.

4. Ewidencj´, o której mowa w ust. 2, prowadzi si´
w formie rejestru wydanych lub zdeponowanych tabli-
czek to˝samoÊci oraz w formie elektronicznej.

5. Zbiory ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, sta-
nowià tajemnic´ s∏u˝bowà.

§ 9. 1. Karty to˝samoÊci dor´cza si´, za potwierdze-
niem odbioru, dowódcy jednostki wojskowej sk∏adajà-
cemu wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Tabliczki to˝samoÊci wydaje wraz z kartami to˝-
samoÊci, za potwierdzeniem odbioru, dowódca jed-
nostki wojskowej sk∏adajàcy wniosek, o którym mowa
w § 6 ust. 1.

3. Dowódca jednostki wojskowej sk∏adajàcy wnio-
sek, o którym mowa w § 6 ust. 1, deponuje karty to˝sa-
moÊci i tabliczki to˝samoÊci wydawane w razie og∏o-
szenia mobilizacji i w czasie wojny do czasu ich wyda-
nia uprawnionym osobom. 

§ 10. 1. ˚o∏nierz, któremu wydano kart´ i tabliczk´
to˝samoÊci, w razie jej utraty lub zniszczenia, zawiada-
mia niezw∏ocznie o tym fakcie oraz o okolicznoÊciach
tego zdarzenia szefa komórki organizacyjnej Minister-
stwa Obrony Narodowej w∏aÊciwej w sprawach zarzà-

dzania zasobami osobowymi, za poÊrednictwem do-
wódcy jednostki wojskowej sk∏adajàcego wniosek,
o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Po ustaniu przyczyny uzasadniajàcej wydanie
karty i tabliczki to˝samoÊci lub po up∏ywie terminu
wa˝noÊci karty to˝samoÊci albo z powodu zmiany da-
nych zawartych w tej karcie, karty i tabliczki to˝samo-
Êci zwraca si´ niezw∏ocznie do organu wydajàcego. 

3. Karty to˝samoÊci, których termin wa˝noÊci jesz-
cze nie up∏ynà∏, po ustaniu przyczyny uzasadniajàcej
wydanie karty to˝samoÊci, deponuje dowódca jed-
nostki wojskowej sk∏adajàcy wniosek, o którym mowa
w § 6 ust. 1. Wraz z kartà to˝samoÊci zwrotowi podlega
tabliczka to˝samoÊci.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz
zwrot, o którym mowa w ust. 2, stanowià podstaw´ do
skreÊlenia karty i tabliczki to˝samoÊci z ewidencji wy-
danych kart i tabliczek to˝samoÊci.

5. Karty i tabliczki to˝samoÊci, w razie ich zwrotu:

1) mogà byç ponownie wydane, o ile ich stan pozwa-
la na ich dalsze u˝ywanie;

2) niszczy si´ protokolarnie po skreÊleniu z ewidencji
wydanych kart i tabliczek to˝samoÊci, je˝eli ich stan
nie pozwala na ich ponowne wydanie.

6. Zniszczenia dokonuje dowódca jednostki woj-
skowej, sk∏adajàcy wniosek, o którym mowa w § 6
ust. 1, o czym zawiadamia szefa komórki organizacyj-
nej Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwej w spra-
wach zarzàdzania zasobami osobowymi.

§ 11. Dotychczasowe karty to˝samoÊci przeznaczo-
ne do wydania na wypadek og∏oszenia mobilizacji
i czas wojny zachowujà wa˝noÊç do czasu ich zastàpie-
nia nowymi kartami to˝samoÊci, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
31 grudnia 2010 r. 

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

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone zarzàdzeniem

Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewn´trznych
z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie kart i tabliczek to˝sa-
moÊci (M.P. Nr 65, poz. 585), które utraci∏o moc z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 13 listopada 2002 r. o zmia-
nie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz ustawy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy
zawodowych (Dz. U. Nr 200, poz. 1687).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r.
(poz. 1241)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR

Skala wzoru: 1 x 1
Wymiary: 85,6 mm x 53,98 mm
GruboÊç: 0,76 mm
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Za∏àcznik nr 2
WZÓR

Skala wzoru: 1 x 1
Wymiary: 85,6 mm x 53,98 mm
GruboÊç: 0,76 mm
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
WZÓR
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Za∏àcznik nr 5
WZÓR
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