
U Z A S A D N I E N I E        
 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego  
w 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.), którego treść 
ustalona została przez art.1 pkt 83 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), jak również jego dostosowanie do treści zapisów art.199a 
ust. 6, art.199b oraz art.199d ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym art.1 pkt 79, 80 i 82 ustawy 
zmieniającej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., polegających na: 
1) nadaniu Ministrowi Spraw Zagranicznych uprawnienia do upoważnienia organu 

właściwego do udzielania opinii (informacji) organom udzielającym zgody na służbę  
w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, zwanej dalej służbą  

2) określeniu dodatkowych załączników, które obywatel polski będzie zobowiązany dołączyć  
do wniosku o udzielenie zgody na służbę, 

3) zmianie nazewnictwa „wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu  
na miejsce pobytu stałego obywatela lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy 
miesiące” na „właściwy wojskowy komendant uzupełnień”. 

Ze względu na powyższe oraz z uwagi na kilkuletnią praktykę stosowania przepisów 
obowiązującego rozporządzenia zaistniała potrzeba wprowadzenia również zmian 
redakcyjno-legislacyjnych, poprawiających czytelność przedkładanego projektu, w tym m.in.: 
1) wprowadzenie nowego § 2, tzw. słowniczka, co w sposób zasadniczy poprawia czytelność 

projektu i konstrukcję dalszych przepisów; 
2) zmiana konstrukcji § 3 poprzez utworzenie ust. 2 zawierającego informację o wzorze 

wniosku; 
3) rozdzielenie organów właściwych do wydawania zgody na służbę, w związku z innym 

trybem składania wniosków i uzyskiwania bądź otrzymywania informacji niezbędnych  
do podjęcia decyzji (§4 i §5 projektu); 

4) zmiana konstrukcji i brzmienia §6, wyłączenie ust. 2, którego treść stanowił przepis 
przejściowy (termin jego obowiązywania minął) oraz zwolnienie polskiego urzędu 
konsularnego z obowiązku powiadamiania właściwego wojskowego komendanta 
uzupełnień o terminie i miejscu rozpoczęcia oraz zakończenia służby przez danego 
obywatela polskiego i przekazanie tego obowiązku dla organu, który wydał zgodę  
na służbę (§7 i §8 projektu) – ponieważ urzędy konsularne napotykały na trudności  
w ustalaniu właściwych komendantów uzupełnień, zwracając się z prośbą do organu 
udzielającego zgodę o wskazanie tego właściwego. Zmianę uzasadnia również fakt,  
że organ wydający zgodę powiadamiał komendanta uzupełnień o udzieleniu zgody 
obywatelowi (art.199d ust. 6 ustawy), a więc może również przesłać informacje otrzymane 
z urzędu konsularnego o terminie i miejscu rozpoczęcia oraz zakończenia służby przez 
danego obywatela;  

5) zmiana wzoru załącznika, polegająca na: 
a) rozszerzeniu informacji zawartej w pkt. 1, o konieczności dołączenia do wniosku 

dodatkowych zaświadczeń, tj.: naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości 
podatkowych, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek  
na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz z Krajowego Rejestru 
Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych (art.199a ustawy), 

b) rozszerzeniu informacji zawartej w pkt. 2, o treść „na rzecz urzędu podatkowego 
właściwego ze względu na siedzibę organu, który dokona czynności urzędowej (art.12 
ust. 2 pkt 1) ww. ustawy”. Treść zapisu uzasadnia fakt, że aż 85 % wniosków o zgodę 
na służbę, kierowanych do MSWiA, nie spełnia wymogów formalnych wynikających  



z art.12 ust. 2 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej. Wnioskodawcy, nagminnie dokonują 
zapłaty opłaty skarbowej na rzecz gmin lub miast na terenie których zamieszkują. 
Sytuacja taka, wymusza na organie rozpatrującym wniosek, działanie polegające na 
odsyłaniu takich dowodów z żądaniem dostarczenia dowodu zapłaty na rzecz organu 
podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu, który dokonuje czynności 
urzędowej, generując przy tym dodatkowe koszty, ponoszone z tytułu opłat pocztowych 
za wezwania (z potwierdzeniem odbioru), 

c) wyłączeniu dotychczasowej treści pouczenia, wynikającego z §3 ust.1 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. Uznaje się bowiem, że zapis ten jest 
zbędny, gdyż w przypadku, gdy do przedmiotowego wniosku nie będzie dołączony 
dowód zapłaty opłaty skarbowej, to i tak, organ rozpatrujący wniosek, zobligowany jest, 
na podstawie art. 261 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wezwać 
wnioskodawcę do wniesienia należności z tytułu opłaty skarbowej, w wyznaczonym  
w wezwaniu terminie, który nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 14 dni. 

 

 
OCENA  SKUTKÓW  REGULACJI 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 
Projektowana regulacja dotyczy obywateli polskich, składających wnioski  

do określonych ustawowo organów państwa, o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku 
lub w obcej organizacji wojskowej, w zakresie usprawnienia procesu proceduralnego,  
jak również organów zobowiązanych, z mocy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, do rozpatrywania 
przedmiotowych wniosków i wydawania decyzji administracyjnych. 

 
2. Konsultacje 

Projekt rozporządzenia został umieszczony w wersji elektronicznej w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 

 
3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie projektowanej regulacji nie spowoduje wzrostu skutków 

finansowych dla budżetu resortu spraw wewnętrznych i administracji i budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 
4. Wpływ na rynek pracy 

Projektowana regulacja nie ma wpływu na rynek pracy. 
 

5. Wpływ na konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki 
Projektowana regulacja nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 

6. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny 
Regulacje zawarte w projekcie nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 
 

7. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 
Zakres projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 


