
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r.

Poz. 491

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 lutego 2017 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 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości 
(Dz. U. poz. 472 i 676 oraz z 2013 r. poz. 1627) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wzór tabliczki tożsamości jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.”,

b) uchyla się ust. 3;

2) w § 9:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzu-
pełnień, zwany dalej „szefem komórki”, wydaje poliwęglanowe karty tożsamości i tabliczki tożsamości oraz 
określa termin ważności poliwęglanowych kart tożsamości.

2. Dowódca jednostki wojskowej, w której ewidencji jest ujęty żołnierz, składa do szefa komórki wniosek 
o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości i tabliczki tożsamości.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wzór wniosku o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości i tabliczki tożsamości jest określony w za-
łączniku nr 6 do rozporządzenia.”,

c) w ust. 3–6 i w ust. 10 wyrazy „wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości” zastępuje się wyrazami 
„wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości i tabliczki tożsamości”;

3) w § 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Poliwęglanowe karty tożsamości i tabliczki tożsamości wydaje się podmiotom składającym wniosek o ich 
wydanie. 

2. Poliwęglanowe karty tożsamości i tabliczki tożsamości doręczają osobom uprawnionym, za potwierdzeniem 
odbioru, podmioty składające wniosek o ich wydanie.”;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporzą-
dzenia;

5) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporzą-
dzenia.
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§ 2. 1. Tabliczki tożsamości wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane do 
czasu wydania tabliczek tożsamości według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. 

2. W przypadku wyjazdu osób uprawnionych w celach służbowych za granicę wydaje się tabliczkę tożsamości, według 
wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzą-
dzeniem.

§ 3. Wzór tabliczki tożsamości określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowią-
zującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. 

§ 4. W przypadku zniszczenia lub utraty tabliczki tożsamości wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia wydaje się tabliczkę tożsamości według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego 
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. W sprawach dotyczących wydania tabliczek tożsamości, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. (poz. 491)

Załącznik nr 1

WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI

Objaśnienia:
Tabliczka tożsamości wykonana jest ze stali nierdzewnej.
Wymiary tabliczki tożsamości:
– wysokość – 50 mm,
– szerokość – 40 mm,
– grubość – 1 mm.

Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017r.(poz………) 

 
Załącznik nr 1 

 

WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

Tabliczka tożsamości wykonana jest ze stali nierdzewnej. 

Wymiary tabliczki tożsamości: 

- wysokość  – 50 mm, 
- szerokość – 40 mm, 
- grubość     –  1 mm. 
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Nacięcie do 
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Załącznik nr 2 

WZÓR Załącznik nr 2  
 

WZÓR 
.........................................., dnia  ......................... roku                                                                         

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

o wydanie KARTY TOŻSAMOŚCI / TABLICZKI TOŻSAMOŚCI1 

UWAGA: pola w rubrykach należy wypełniać czytelnie pismem drukowanym lub wielkimi literami. 

Wydanie karty tożsamości: wypełnia się rubryki: część A (1–11, 14, 15, 16–24), część B (1–8), część C (1, 2, 5, 6). 
Wydanie tabliczki tożsamości: wypełnia się rubryki: część A (2–4, 6, 7, 10–14), część B (1, 2, 4, 5, 7, 9), część C (3–7). 

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

         
1. Seria i numer dowodu osobistego 

           
2. Nr PESEL 

                            
3. Nazwisko 1 człon 

                            
4. Nazwisko 2 człon 

                            
5. Nazwisko rodowe 

                            
6. Imię (pierwsze)      7. Imię (drugie) 

                            
8. Imię ojca       9. Stan cywilny 

   dzień         miesiąc       rok 
  -   -                       

10. Data urodzenia      11. Miejsce urodzenia 

                            
12. Religia lub wyznanie, według którego pochować2  PODANIE TEJ DANEJ JEST DOBROWOLNE 

13. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych z pkt 12 na tabliczce tożsamości: 

                                                                                                           .. 
                       podpis osoby ubiegającej się o wydanie  
                                      tabliczki tożsamości  

      /       
14. Grupa krwi3    

15. Pieczęć służby zdrowia potwierdzająca grupę krwi4: 
            ................................................................ 

          podpis przedstawiciela służby zdrowia 
Adres zamieszkania najbliższej osoby: 
 
                            

16. Stopień pokrewieństwa 

                            
17. Nazwisko 

                            
18. Imiona 

   -    
19. Kod pocztowy 

                            
20. Poczta 

                            
21. Miejscowość 

                    
22. Ulica            23. Numer domu                24. Numer lokalu 

 

 

 

 
Podpis osoby ubiegającej się o wydanie karty i tabliczki tożsamości 
                           (nieprzekraczający granic pola) 

 

Fotografia 
35x45 mm 



Dziennik Ustaw – 5 –  Poz. 491

 

CZĘŚĆ B  
WYPEŁNIA ORGAN ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK 
 
.................................................................... 
         pieczęć organu zgłaszającego 
 
1. Podstawa prawna lub cel wydania karty i tabliczki tożsamości ................................................................................................ 

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

2. Status osoby5 ............................................................................................................................................................................ 

3. Rodzaj karty: 

1) karta tożsamości według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia   

2) karta tożsamości według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia  

3) karta tożsamości według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia  

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

5. Stopień wojskowy6 ..................................................................................................................................................................... 

                            
6. Seria i numer wojskowego dokumentu osobistego6 

7. Numer tabliczki tożsamości6         
 

8. Powód wydania karty tożsamości:                      9.    Powód wydania tabliczki tożsamości: 

1) utrata7  ...             1)      pierwsze wydanie .. 

2) uszkodzenie ..                         2)      utrata8 .. 

3) utrata ważności .             3)      uszkodzenie  

4) zmiana danych osobowych .             4)      zmiana danych osobowych ..   

 

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

komórki organizacyjnej 

CZĘŚĆ C 
WYPEŁNIA SZEF KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ WŁAŚCIWEJ W SPRAWACH 
ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ 

1. Seria i numer ewidencyjny wydanej karty tożsamości           

2. Termin ważności karty tożsamości                        dzień           miesiąc                   rok 
    od   -   -     do   -   -     

 

3. Numer wydanej tabliczki tożsamości         
 

                                                                                                         dzień           miesiąc                   rok  
4. Data wydania tabliczki tożsamości   -   -     

 

5. Numer protokołu zniszczenia zwróconej karty tożsamości / 
tabliczki tożsamości1 

         

 
 

                                                                                                       
                                                                                                        dzień            miesiąc                   rok  

6. Data utraty karty tożsamości / tabliczki tożsamości1   -   -     

7. Meldunek o utracie karty/tabliczki tożsamości1 
.. 

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

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

właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień lub osoby przez niego upoważnionej 

                                                           
1  Niepotrzebne skreślić. 
2  Dobrowolne wyrażenie woli na umieszczenie na tabliczce tożsamości religii: Buddyzm (BUDDYZM), Islam (ISLAM), Judaizm (JUDAIZM), Hinduizm 

(HINDUIZM). W przypadku chrześcijanina zamiast ogólnego wpisu o religii można wpisać wyznanie (skrótem): katolickie (KATOLIK), rzymskokatolickie 
(RZY-KAT), greckokatolickie (GRE-KAT), starokatolickie (STA-KAT), prawosławne (PRAWOSŁ), protestanckie (PROTEST), ewangelickie 
(EWANGELI), luterańskie (LUTERAN), zielonoświątkowe (ZIE-SWI), Adwentyści (ADWENTY) lub inne (INNE). 

3  Wpisuje się grupę krwi – 0, A, B, AB z oznaczeniem „POZ” (pozytywny „Rh+”), „NEG” (negatywny „Rh-”) wg wzoru „AB POZ/AB Rh+”. 
4  Wypełnia się tylko w przypadku wystąpienia o kartę tożsamości po raz pierwszy. 
5  Wpisuje się Rodzaj Sił Zbrojnych: Wojska Lądowe (WLąd), Siły Powietrzne (SP), Marynarka Wojenna (MW RP), Wojska Specjalne (W. Spec.), Żandarmeria 

Wojskowa (ŻW), Dowództwo Garnizonu Warszawa (DGW), w przypadku personelu medycznego (lekarz, sanitariusz), w przypadku osób wykonujących 
czynności duszpasterskie (kapelan). 

6  Jeżeli dotyczy.  
7  Dołącza się meldunek o utracie karty tożsamości. 
8  Dołącza się meldunek o utracie tabliczki tożsamości. 
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