
Projekt  
Uzgodnienia międzyresortowe 

ROZPORZĄDZENIE         
RADY  MINISTRÓW 

z dnia ...................................... 2010 r. 

w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku 
lub w obcej organizacji wojskowej 

 

Na podstawie art. 199f 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.1)) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) tryb udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej 

organizacji wojskowej; 
2) wzór wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji 

wojskowej; 
3) zakres informacji udzielanych organom właściwym w sprawach wydawania zgody  

na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) służbie – należy przez to rozumieć służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji 

wojskowej; 
2) decyzji – należy przez to rozumieć decyzję o udzieleniu zgody na służbę albo decyzję  

o odmowie jej udzielenia; 
3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3. 1.  Decyzję, wydaje się na pisemny wniosek obywatela polskiego, złożony  
do organu, o którym mowa w art. 199d ustawy, z tym że obywatele polscy będący byłymi 
żołnierzami zawodowymi składają wniosek za pośrednictwem właściwego wojskowego 
komendanta uzupełnień. 

2. Wzór wniosku o udzielenie zgody na służbę określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przed wydaniem decyzji uzyskuje: 
1) informacje, o których mowa w art. 199b i art. 199c ust. 1 pkt 3 i 4 i ust. 2 pkt 1-5 

ustawy, zgromadzone w ewidencji wojskowej, od właściwego wojskowego komendanta 
uzupełnień; 

2) informacje w zakresie, czy służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz czy nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe od ministra właściwego do spraw 
zagranicznych lub organu przez niego upoważnionego. 

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278 i Nr 190, poz. 1474. 



§ 5.  Minister Obrony Narodowej, przed wydaniem decyzji byłym żołnierzom 
zawodowym: 

1) otrzymuje wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na służbę informacje, o których 
mowa w art. 199b i art. 199c ust. 1 pkt 3 i 4 i ust. 2 pkt 1-5 ustawy, zgromadzone w ewidencji 
wojskowej, od właściwego wojskowego komendanta uzupełnień;  

2) uzyskuje informacje w zakresie, czy służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz czy nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe od ministra właściwego  
do spraw zagranicznych lub organu przez niego upoważnionego. 

§ 6. Decyzja o udzieleniu zgody na służbę zawiera: 
 1) nazwę obcego wojska lub obcej organizacji wojskowej; 
 2) okres, na jaki udziela się zgody na służbę; 
 3) pouczenie o obowiązku powiadomienia polskiego urzędu konsularnego, w państwie 

pełnienia służby, o terminie i miejscu jej rozpoczęcia oraz zakończenia. 

§ 7. Polski urząd konsularny, po otrzymaniu informacji, o terminie i miejscu rozpoczęcia 
oraz zakończenia służby, przekazuje niezwłocznie tę informację organowi, który udzielił 
obywatelowi polskiemu zgody na służbę. 

§ 8. Organ, który udzielił zgody na służbę, po otrzymaniu informacji, o której mowa  
w § 7,  przekazuje niezwłocznie tę informację właściwemu wojskowemu komendantowi 
uzupełnień. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) 
 
 
 

        PREZES RADY MINISTRÓW 
 

 

                                                 
2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r.  

w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji 
wojskowej (Dz. U. Nr 19, poz. 144 oraz z 2009 r. Nr 84, poz. 702), które traci moc z dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw  
(Dz. U. Nr 161, poz. 1278). 


