Książeczka wojskowa

Ksi■■eczka wojskowa - jest wojskowym dokumentem osobistym stwierdzaj■cym stosunek jej posiadacza
do obowi■zku s■u■by wojskowej.
W ksi■■eczce wojskowej wpisuje si■:
• dane osobowe jej posiadacza;
• dane dotycz■ce organu wydaj■cego ksi■■eczk■ wojskow■;
• informacje dotycz■ce powszechnego obowi■zku obrony i przebiegu czynnej s■u■by wojskowej;
• dokonuje si■ adnotacji o kwalifikacji wojskowej, przebiegu s■u■by, ■wiczeniach i szkoleniach
wojskowych, o nadanych stopniach wojskowych,
o z■o■eniu przysi■gi wojskowej, wydaniu karty mobilizacyjnej i o przydziale mobilizacyjnym.

Ksi■■eczki wojskowe wydawane s■ osobom przez Wojskowego Komendanta Uzupe■nie
w■a■ciwego ze wzgl■du na miejsce zameldowania, stanowi ona dokument identyfikacyjny, którym osoba lub
■o■nierz rezerwy, pos■uguje si■ we wszelkich kontaktach urz■dowych z w■adzami wojskowymi. Ponadto
u■ywana jest podczas obowi■zkowych czynno■ci urz■dowych podejmowanych w stosunkach z osobami
podlegaj■cych wojskowemu obowi■zkowi meldunkowemu. Wpisów lub zamieszczenia danych w wojskowych
dokumentach osobistych dokonuj■:
wojskowy komendant uzupe■nie■- w zakresie powszechnego obowi■zku obrony;
• dowódca jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uzupe■nie■ - w zakresie przebiegu czynnej
s■u■by wojskowej;
• wójt lub burmistrz (prezydent miasta) - w zakresie obowi■zku meldunkowego.

Osoba wyje■d■aj■ca za granic■ na pobyt sta■y, po dope■nieniu wojskowego obowi■zku
meldunkowego, obowi■zana jest zda■ ksi■■eczk■ wojskow■ w■a■ciwemu wojskowemu komendantowi
uzupe■nie■. Osoba wyje■d■aj■ca za granic■ na pobyt czasowy pozostawia ksi■■eczk■ wojskow■ w
swoim mieszkaniu lub sk■ada j■ na przechowanie w■a■ciwemu wojskowemu komendantowi uzupe■nie■.

POST■POWANIE W RAZIE UTRATY LUB ZNISZCZENIA
KSI■■ECZKI WOJSKOWEJ
• W przypadku utraty lub zniszczenia ksi■■eczki wojskowej jej posiadacz jest zobowi■zany, niezw■ocznie
osobi■cie zawiadomi■ wojskowego komendanta uzupe■nie■ w■a■ciwego ze wzgl■du na miejsce
pobytu sta■ego lub pobytu czasowego trwaj■cego ponad 3 miesi■ce;
• Wojskowy komendant uzupe■nie■ w powy■szych
zawiadomienie duplikat ksi■■eczki wojskowej;

przypadkach

wydaje

osobie

sk■adaj■cej

• Osoba, której wydano duplikat ksi■■eczki wojskowej, uiszcza op■at■ skarbow■. Organem podatkowym
w■a■ciwym w sprawach op■aty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) w■a■ciwy miejscowo
ze wzgl■du na siedzib■ organu wystawiaj■cego ksi■■eczk■ wojskow■;
• W razie odzyskania utraconej ksi■■eczki wojskowej, jej posiadacz jest obowi■zany niezw■ocznie
przekaza■ j■ w■a■ciwemu wojskowemu komendantowi uzupe■nie■.
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W celu uzyskania duplikatu ksi■■eczki wojskowej nale■y z■o■y■ wniosek
do Wojskowego Komendanta Uzupe■nie■.

• dokument potwierdzaj■cy to■samo■■ (np. dowód osobisty, prawo jazdy);
• jedn■ fotografi■ bez nakrycia g■owy (3x4 cm);
• potwierdzenie dokonania op■aty skarbowej w wysoko■ci 28 z■ na rachunek Urz■du Miasta Che■m.
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WYDAWANIE ZA■WIADCZE■
Organ administracji publicznej wydaje za■wiadczenie na ■■danie osoby ubiegaj■cej si■ o taki dokument,
je■eli:
• urz■dowego potwierdzenia okre■lonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
• osoba ubiega si■ o za■wiadczenie ze wzgl■du na swój interes prawny w urz■dowym potwierdzeniu
okre■lonych faktów lub stanu prawnego.

W powy■szych przypadkach, organ administracji publicznej obowi■zany jest wyda■ za■wiadczenie,
gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikaj■cych z prowadzonej przez ten organ
ewidencji, rejestrów b■d■ z innych danych znajduj■cych si■ w jego posiadaniu. Za■wiadczenie powinno
by■ wydane bez zb■dnej zw■oki, nie pó■niej jednak ni■ w terminie siedmiu dni. Organ administracji
publicznej, przed wydaniem za■wiadczenia, mo■e przeprowadzi■ w koniecznym zakresie post■powanie
wyja■niaj■ce.
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