
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 1627

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

Na podstawie art. 54a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości 
(Dz. U. Nr 79, poz. 472 i Nr 105, poz. 676) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w pkt 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„ich wyjazdu w celach służbowych za granicę, w szczególności w związku z udziałem w:”;

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień, 
zwany dalej „szefem komórki”, wydaje poliwęglanowe karty tożsamości na podstawie złożonego w tej sprawie wniosku, 
którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia, oraz określa termin ich ważności.”;

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ewidencję wydanych poliwęglanowych kart tożsamości na szczeblu centralnym prowadzi szef komórki.”;

4) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba, której wydano poliwęglanową kartę i tabliczkę tożsamości, w razie jej utraty lub zniszczenia, 
zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie oraz okolicznościach tego zdarzenia szefa komórki, za pośrednictwem 
organów składających wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości, o których mowa w § 9 ust. 5 i 6.”,

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Po upływie ważności poliwęglanowej karty tożsamości albo z powodu zmiany danych zawartych w tej karcie 
kartę tożsamości zwraca się niezwłocznie, za pośrednictwem organów, o których mowa w § 9 ust. 5 i 6, do szefa 
komórki w celu jej zniszczenia.”;

5) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 
i 1355.
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AWERS 
.........................................., dnia  ......................... roku 

Nr .............. 
W N I O S E K 

o wydanie karty tożsamości  
UWAGA: pola w rubrykach należy wypełniać czytelnie pismem drukowanym lub wielkimi literami. 

 

CZĘŚĆ A.  
 WYPEŁNIA OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ  
O WYDANIE KARTY I TABLICZKI TOŻSAMOŚCI 
 

 
 

          

Nr PESEL 

                            
1. Nazwisko 1 człon 

                            
2. Nazwisko 2 człon 

                            
3. Imię (pierwsze) 

                            
4. Imię (drugie) 

                            
5. Nazwisko rodowe 
                            

6. Imię ojca 
Dzień      Miesiąc       Rok 
  -   -     

7. Data urodzenia 

                            
8. Miejsce urodzenia 

                            
9. Stan cywilny 

      /       
10. Grupa krwi1    

11. Pieczęć służby zdrowia potwierdzająca grupę krwi2 
      ......................................................... 

podpis przedstawiciela służby zdrowia 

Adres zamieszkania najbliższej rodziny 

                            
12. Stopień pokrewieństwa 
                            

13. Nazwisko 
                            

14. Imię 
  -     

15. Kod pocztowy 
                            

16. Poczta  
                            

17. Miejscowość 
                            

18. Ulica 
                     

19. Numer domu     20. Numer lokalu  

  

 
 

         
 

Seria i Nr dowodu osobistego 

 

podpis osoby ubiegającej się o wydanie karty tożsamości 
/nieprzekraczający granic pola/ 

 
 
 

Fotografia 
35x45 mm 

Mu/140 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 18 grudnia 2013 r. (poz. 1627)

wzór
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REWERS 

CZĘŚĆ B.  
WYPEŁNIA ORGAN ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK 

.................................................................... 
       pieczęć organu zgłaszającego 
 
1. Podstawa formalnoprawna lub cel wydania karty i tabliczki tożsamości ................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................... 

2. Status osoby3:.......................................................................................................................................................................... 

3. Rodzaj karty 

a) karta tożsamości wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia  
  

b) karta tożsamości wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia  
   

c)  karta tożsamości wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia 

4. Nazwa jednostki ...................................................................................................................................................................... 

5. Stopień wojskowy4 .................................................................................................................................................................. 

                            
6. Seria i numer wojskowego dokumentu osobistego5 

       
7. Numer tabliczki tożsamości6 

8. Powód wydania karty tożsamości: 
a) wyjazd służbowy za granicę  
   

b) utrata7  
   

c)  uszkodzenie  
   

d) utrata ważności  

............................................................ 
podpis dowódcy (kierownika, szefa) 

komórki organizacyjnej 
 
CZĘŚĆ C.  

WYPEŁNIA SZEF KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ WŁAŚCIWEJ 
W  SPRAWACH ORGANIZACJI, UZUPEŁNIEŃ I MOBILIZACJI 

1. Seria i numer ewidencyjny wydanej karty tożsamości          
 

2. Termin ważności karty tożsamości  
                   Dzień           Miesiąc                  Rok                                              Dzień             Miesiąc               Rok 

od   -   -     do   -   -     
           

3. Numer tabliczki tożsamości          
 

                                                                                                                            Dzień              Miesiąc              Rok  
4. Data zwrotu karty tożsamości8 i tabliczki tożsamości8   -   -     

 
5. Numer protokołu zniszczenia zwróconej karty tożsamości8           

i  tabliczki tożsamości8 
                                                                                                                            Dzień               Miesiąc              Rok  

6. Data utraty karty tożsamości8 i tabliczki tożsamości7,8   -   -     
 

  7.   Meldunek o utracie karty tożsamości ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

Wymiana  z powodu ..................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
podpis i pieczęć imienna szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej  

właściwej w sprawach organizacji, uzupełnień i mobilizacji lub osoby przez niego upoważnionej 

                                                           
1 Wpisuje się grupę krwi – 0, A, B, AB z oznaczeniem „POZ” (pozytywny "Rh+"), „NEG” (negatywny "Rh-") wg wzoru "AB POZ/AB Rh+". 
2 Wypełnia się tylko w przypadku występowania o wydanie karty tożsamości po raz pierwszy. 
3 Wpisuje się RSZ (WLąd., SP, MW RP, W.Spec.), w przypadku personelu medycznego (lekarz, sanitariusz), kapelan oraz nazwę stowarzyszenia. 
 Jeżeli dotyczy. 

5 Jeżeli dotyczy. 
6 Wpisuje się numer tabliczki tożsamości, którą organ zgłaszający dysponuje i którą wyda osobie objętej wnioskiem wraz z kartą tożsamości. 
7 Dołącza się meldunek o utracie karty tożsamości. 
8 Niepotrzebne skreślić. 




