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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 maja 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego
Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego
dokumentu osobistego (Dz. U. Nr 212, poz. 2154 oraz
z 2006 r. Nr 118, poz. 809) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ksià˝eczk´ wojskowà wydaje si´ w lokalu,
w którym przeprowadzana jest kwalifikacja
wojskowa, lub w wojskowej komendzie uzupe∏nieƒ albo w innym miejscu wyznaczonym
przez wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ.”;
2) w § 4 w pkt 3:
a) lit. a i b otrzymujà brzmienie:
„a) adnotacje o kwalifikacji wojskowej, w tym
o stawieniu si´ do kwalifikacji wojskowej,
kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej, przeznaczenie osoby podlegajàcej
stawieniu si´ do kwalifikacji wojskowej do
okreÊlonego rodzaju powszechnego obowiàzku obrony, odroczenia czynnej s∏u˝by
wojskowej,
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

b) rodzaj odbywania czynnej s∏u˝by wojskowej
oraz dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia tej s∏u˝by lub zaj´ç wojskowych, s∏u˝by w formacjach uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
s∏u˝by lub szkolenia w obronie cywilnej oraz
s∏u˝by zast´pczej,”,
b) w lit. h tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„— kategori´ zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej, o ile zosta∏a zmieniona w stosunku
do wpisu w adnotacji o kwalifikacji wojskowej.”;
3) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. 1. Ksià˝eczki wojskowe wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku do rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, mogà byç
wydawane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2012 r.
2. Ksià˝eczki wojskowe wed∏ug wzoru obowiàzujàcego przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia i wydane przed up∏ywem terminu okreÊlonego w ust. 1 nie podlegajà wymianie i zachowujà
wa˝noÊç na czas w nich oznaczony.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 13 maja 2009 r. (poz. 691)

WZÓR KSIÑ˚ECZKI WOJSKOWEJ (MON-Mu/89)
UWAGI:
Ksià˝eczka wojskowa sk∏ada si´ z dwudziestu stron wraz z ok∏adkami o wymiarach 65 mm x 95 mm. Ok∏adki
wykonane z kartonu. Zewn´trzne strony ok∏adek oklejone p∏ótnem koloru zielonego. Na pierwszej stronie
ok∏adki (zewn´trznej) t∏oczone folià srebrnà god∏o paƒstwa oraz napisy „SI¸Y ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ” i „KSIÑ˚ECZKA WOJSKOWA”. Wewn´trzne strony ok∏adki wykonane sà na papierze gilosza w kolorze zielonym. Napisy w ksià˝eczce wojskowej wykonane w kolorze czarnym, seria i numer ksià˝eczki wojskowej — w kolorze czerwonym.

1. Ok∏adka ksià˝eczki wojskowej — str. 1 zewn´trzna:
1) karton kaszerowany p∏ótnem w kolorze zielonym,
szyty,
2) napisy t∏oczone koloru srebrnego,
3) wizerunek or∏a ustalony dla god∏a paƒstwowego, koloru srebrnego.

2. Ok∏adka ksià˝eczki wojskowej — str. 2 wewn´trzna:
1) druk koloru czarnego,
2) seria i numer koloru czerwonego,
3) pierwszà fotografi´ zamieszcza si´ (z lewej strony)
przy wydawaniu ksià˝eczki wojskowej,
4) drugà fotografi´ zamieszcza si´ po osiàgni´ciu wieku:
a) 35 lat — w przypadku podoficera lub szeregowego
rezerwy,
b) 40 lat — w przypadku oficera rezerwy
— o ile jest to uzasadnione zmianà wyglàdu zewn´trznego tego posiadacza.
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3. Trzecia, czwarta, piàta, szósta strona ksià˝eczki wojskowej — druk koloru czarnego.

Poz. 691
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4. Siódma, ósma, dziewiàta, dziesiàta strona ksià˝eczki wojskowej — druk koloru czarnego.

Poz. 691
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5. Jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta strona ksià˝eczki wojskowej — druk koloru czarnego.

Poz. 691
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6. Pi´tnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta strona ksià˝eczki wojskowej — druk koloru czarnego.
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7. Dziewi´tnasta strona ksià˝eczki wojskowej — wewn´trzna strona ok∏adki ksià˝eczki wojskowej.

Poz. 691

