
UZASADNIENIE DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI ZMINIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE 

ODBYWANIA SŁUŻBY W OBRONIE CYWILNEJ 
 
 

 Rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej zostało wydane na 
podstawie art. 165 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.). 
Zmieniany § 16 ust. 2 pkt 2 reguluje zasady zwalniania odbywania służby w obronie 
cywilnej.  

W obecnym stanie prawnym przydział organizacyjno-mobilizacyjny do formacji 
obrony cywilnej podlega uchyleniu, jeżeli osoba, której przydział ten był nadany została 
powołana do czynnej służby wojskowej lub została funkcjonariuszem Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej lub Biura Ochrony Rządu. Zwolnienie nie obejmuje funkcjonariuszy Służb 
utworzonych ustawami z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i 
Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104 poz. 709) oraz o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104 poz. 708). Brak zrównania sytuacji wszystkich służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa może utrudnić pracę funkcjonariuszy 
nowoutworzonych służb. 

W związku w powyższym proponuje się w zmienianym przepisie dodanie słów 
„Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego,” co umożliwi organowi uprawnionemu do nadania odpowiedniego 
przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do uchylenia takiego przydziału wobec osób 
będących funkcjonariuszami przedmiotowych służb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. 
Zmiana rozporządzenia będzie oddziaływać na sytuację funkcjonariuszy przedmiotowych 
służb w chwili ogłoszenia mobilizacji. 
 
2.Konsultacje społeczne. 
Nie ma konieczności prowadzenia konsultacji społecznych. 
Projekt rozporządzenia został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Zmiana nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych. 
 
4 Wpływ regulacji na rynek pracy. 
Zmiana nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów. 
Proponowana zmiana nie będzie miała wpływu na sytuacje i rozwój regionów. 
 
7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej. 
Zakres przedmiotowy proponowanej zmiany nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 


