
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r.

Poz. 1499

RozpoRządzenie
MinistRa spRaw wewnętRznych1) 

z dnia 13 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej  
oraz założenia ewidencji wojskowej 

Na podstawie art. 31b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji 
osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1565) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rejestr sporządza się na podstawie rejestru mieszkańców, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 wrześ-
nia 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.3)). Wzór rejestru określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rejestr jest aktualizowany na bieżąco do czasu stawienia się osób z danego rocznika do kwalifikacji woj-
skowej. Po tym okresie rejestr podlega zamknięciu i jest przekazywany do archiwum na zasadach i w trybie okreś- 
lonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, 
poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).”;

3)  załączniki nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniej-
szego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
 

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

1)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. 
Nr 248, poz. 1491). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445.
3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195 

i Nr 288, poz. 1689 oraz z 2012 r. poz. 921 i 1407. 
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Załączniki do rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych  
z dnia 13 grudnia 2012 r. (poz  1499)   

załącznik nr 1

WZÓR

Załączniki o rozporz dz nia  
Mini t a Spra    
       

    

WZ  

REJESTR MĘŻCZYZN/KOBIET1) ur. w ............... r., OBJĘTYCH REJESTRACJĄ 
 
Lp. 
 

a) Imię  
i nazwisko,  
nazwisko  
rodowe, 
b) imiona  
i nazwiska  
rodowe  
rodziców 
 

a) Data  
i miejsce  
urodzenia, 
b) numer  
PESEL 
 

Adres  
i data  
zameldowania  
na pobyt stały 
 

a) Adres  
zameldowania  
na pobyt  
czasowy  
trwający  
ponad trzy 
miesiące  
wraz  
z określeniem  
okresu  
zameldowania, 
b) tryb  
wymeldowania 
 

Data 
ujęcia 

w 
rejestrze 

 

a) Data 
zgłoszenia  
się do  
rejestracji, 
b) pokwitowanie 
odbioru 
potwierdzenia 2) 

a) Stopień wojskowy, 
b) nazwa, seria i numer 
wojskowego 
dokumentu osobistego, 
c) oznaczenie 
wojskowej komendy 
uzupełnień,  
w ewidencji której 
pozostaje osoba  

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
1 
 

a) .......... 
............., 
b) .......... 
............. 
 

a) ......... 
............, 
b) ......... 
............ 
 
 

 a) ............ 
..............., 
b) ............ 
................ 
 

 
 

a)…....… 
…..……, 
b)……… 
............... 

a)……….. 
…………, 
b)……….. 
…………, 
c)……….. 
………….. 

 
______ 
1) Niepotrzebne skreślić. 
2) Wypełnia się w przypadku wprowadzenia obowiązków, o których mowa w art. 31a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445). 

  

 

  ...….....……………………… 
 (pieczęć, data i podpis organu) 
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załącznik nr 2 

WZÓR WEZWANIA DO REJESTRACJI
    

    

str. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
str. 2 

 
 

 
 
 

 
POUCZENIE 

 
Osoba zgłaszająca się do rejestracji przedstawia organowi prowadzącemu rejestrację dowód 
osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie jej tożsamości. 

 
Niezgłoszenie się do rejestracji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienia 
dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, jest zagrożone karą pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od 5 lat (art. 241 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 
1101, 1407 i 1445). 

 
Uprzednio wobec osoby, która nie zgłosiła się do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny, 
może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe 
doprowadzenie przez Policję do urzędu gminy (art. 31a ust. 9 ww. ustawy). 

 
…………………………………………….. 
(pieczęć nagłówkowa organu wzywającego) 
 
 

Pan(i) …………………………………… 
     (imię i nazwisko, nazwisko rodowe) 

zam. …………………………………….. 
(dokładny adres) 

…………………………………….. 

 
WEZWANIE Nr ………….. 

 
Na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445) oraz  
w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji 
wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1565 oraz z 2012 r. 
poz. 1499) wzywam Pana(-nią) do osobistego zgłoszenia się w dniu ……........……….  
o godzinie ……………. w celu dokonania obowiązku rejestracji, która odbędzie się  
w ……………………………………………….……..………. . 

(dokładny adres miejsca rejestracji) 
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załącznik nr 3 

WZÓR POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA SIĘ DO REJESTRACJI

  3  

      

 

okładka str. 1                                                                                        okładka str. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           str. 1                                                                                                    str. 2 
 

 

 
 
 

POTWIERDZENIE 
 
 
 
 

zgłoszenia się do rejestracji 

POUCZENIE 
 

1. Potwierdzenie należy przechowywać do czasu 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz 
okazywać na każde żądanie uprawnionych organów 
administracji publicznej. 

2. Osoba, w roku, w którym kończy 19 lat życia, 
obowiązana jest stawić się przed wójtem lub 
burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową 
komisją lekarską i wojskowym komendantem 
uzupełnień, nawet gdyby nie otrzymała imiennego 
wezwania do kwalifikacji wojskowej. 

3. Osoba obowiązana jest zawiadomić właściwego  
wójta, burmistrza (prezydenta miasta) o zmianach 
imienia lub nazwiska oraz o zmianach ewidencyjno-
-meldunkowych dotyczących pobytu stałego lub 
pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. 
Osoba, która nie stawi się do kwalifikacji wojskowej 
(pkt 2) lub nie dopełni obowiązku meldunkowego 
(pkt 3), podlega karze pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od 5 lat (art. 241 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. 
z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445). Uprzednio 
wobec osoby, która nie zgłosiła się do kwalifikacji 
wojskowej, może być nałożona grzywna w celu 
przymuszenia albo zarządzone przymusowe 
doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji 
wojskowej (art. 32 ust. 10 ww. ustawy). 

 
…………………………… 

(pieczęć nagłówkowa) 
 
 
Pan(i) ………………………………….………….. 

(imię i nazwisko, nazwisko rodowe) 
 

s (c) ………………………………………………. 
(imię ojca) 
 

PESEL …………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
(seria i nr dowodu osobistego lub innego    

dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości) 
 
Zamieszkały(ła)....................................................... 

(dokładny adres) 
 

…………………………………………………… 
 
Zgłosił(a) się do rejestracji w dniu ……………… 
 
i został(a) ujęty w rejestrze pod poz. ……………. 
 
 

………………… 
   (data i podpis) 

 
Adnotacje o ujęciu                Adnotacje o skreśleniu 
w ewidencji wojskowej        z ewidencji wojskowej 




