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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie obowiàzku meldunkowego ˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres i sposób zamel-
dowania oraz wymeldowania ̋ o∏nierzy w czynnej s∏u˝-
bie wojskowej oraz sposób prowadzenia ewidencji lud-
noÊci w budynkach pozostajàcych w zarzàdzie orga-
nów wojskowych.

§ 2. ̊ o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej dokonu-
jà zameldowania i wymeldowania w organie gminy,
w sposób okreÊlony w ustawie z dnia 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych,
chyba ˝e przepisy niniejszego rozporzàdzenia stano-
wià inaczej. 

§ 3. 1. ˚o∏nierze zawodowi korzystajàcy z zakwate-
rowania tymczasowego w hotelach i internatach garni-
zonowych lub pokojach noclegowych dokonujà zamel-
dowania i wymeldowania na pobyt czasowy w tych
obiektach albo w jednostce wojskowej udzielajàcej
miejsca w pokoju noclegowym.

2. ̊ o∏nierze zawodowi skierowani na studia (nauk´,
szkolenie) w akademiach, szko∏ach, oÊrodkach wojsko-
wych i korzystajàcy z zakwaterowania we wspólnych

kwaterach sta∏ych lub w obiektach, o których mowa
w ust. 1, dokonujà zameldowania i wymeldowania na
pobyt czasowy w tych obiektach.

3. ˚o∏nierze zawodowi zakwaterowani na okr´tach
dokonujà zameldowania i wymeldowania na pobyt
czasowy u dowódcy jednostki wojskowej, w której pe∏-
nià s∏u˝b´. 

§ 4. 1. ˚o∏nierze odbywajàcy: zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà, nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojsko-
wà, przeszkolenie wojskowe studentów i absolwen-
tów szkó∏ wy˝szych, çwiczenia wojskowe, s∏u˝b´ okre-
sowà, s∏u˝b´ wojskowà w charakterze kandydatów na
˝o∏nierzy zawodowych, a tak˝e pe∏niàcy zawodowà
s∏u˝b´ wojskowà w okresie próbnym lub s∏u˝b´ woj-
skowà w razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny,
dokonujà zameldowania i wymeldowania na pobyt
czasowy w miejscu pe∏nienia s∏u˝by u dowódcy jed-
nostki wojskowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do ˝o∏nierzy
zawodowych podlegajàcych zakwaterowaniu zbioro-
wemu.

§ 5. ˚o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej przeby-
wajàcy w szpitalach wojskowych, wojskowych do-
mach i zespo∏ach wypoczynkowych dokonujà zamel-
dowania i wymeldowania na pobyt czasowy u komen-
danta (kierownika) tego obiektu.

§ 6. 1. Zameldowania na pobyt czasowy w hotelach
i internatach garnizonowych lub pokojach noclego-
wych, a tak˝e w szpitalach wojskowych, wojskowych
domach i zespo∏ach wypoczynkowych, dokonuje si´
ustnie, podajàc dat´ przybycia, zamierzony czas trwa-
nia pobytu oraz przedstawiajàc dowód osobisty lub
wojskowy dokument osobisty.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716 oraz z 2003 r. Nr 128,
poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190.



2. Wymeldowania z pobytu czasowego, o którym
mowa w ust. 1, dokonuje si´ ustnie, podajàc dat´
opuszczenia obiektu. 

§ 7. 1. Ewidencj´ ludnoÊci w budynkach pozostajà-
cych w zarzàdzie organów wojskowych prowadzi si´
w formie ksià˝ki zameldowaƒ.

2. W ksià˝ce zameldowaƒ wpisuje si´:

1) nazwisko i imi´ (imiona);

2) imiona rodziców;

3) dat´ i miejsce urodzenia;

4) adres miejsca pobytu sta∏ego;

5) dat´ przybycia i zamierzony czas trwania pobytu;

6) oznaczenie dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç;

7) dat´ wymeldowania.

Przyjmujàcy zg∏oszenie potwierdza wpisane dane
podpisem w ksià˝ce zameldowaƒ.

3. Ksià˝ka zameldowaƒ mo˝e zawieraç dodatkowe
rubryki przeznaczone do dokonywania zapisów nie-
zb´dnych dla potrzeb wewn´trznych jednostki.

§ 8. 1. Osob´ uprawnionà do prowadzenia ksià˝ki
zameldowaƒ w szpitalach wojskowych, a tak˝e wojsko-
wych domach i zespo∏ach wypoczynkowych, wyznacza
komendant (kierownik).

2. W hotelach i internatach garnizonowych ksià˝k´
zameldowaƒ prowadzi kierownik hotelu (internatu) lub
osoba przez niego wyznaczona, a w pokojach noclego-
wych — osoba wyznaczona przez dowódc´ jednostki
wojskowej.

§ 9. 1. Zameldowanie ˝o∏nierzy, o których mowa
w § 3 i 4, nast´puje z dniem stawienia si´ w miejscu
pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej poprzez stwierdze-
nie tego faktu w rozkazie dziennym dowódcy jednostki
wojskowej (komendanta akademii, szko∏y, oÊrodka
wojskowego).

2. Wymeldowanie ˝o∏nierzy, o których mowa
w ust. 1, nast´puje z dniem opuszczenia miejsca pe∏-
nienia s∏u˝by lub zwolnienia z czynnej s∏u˝by wojsko-
wej poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dzien-
nym dowódcy jednostki wojskowej.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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