
Załącznik  
do rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia ………. 20… r. (Dz. U. poz. …….) 
WZÓR 

WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU  
LUB W OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 

....................................................................                                                                    .............................................................. 
                                (imię (imiona) i nazwisko)                                                                                                                                                 (miejscowość, data) 
.................................................................... 

(imię ojca) 

.................................................................... 
(nazwisko rodowe) 

.................................................................... 
(nr ewidencyjny PESEL) 

.................................................................... 
     (adres miejsca stałego pobytu, kod pocztowy) 

.................................................................... 
(przynależność ewidencyjna do Wojskowej Komendy Uzupełnień) 

....................................................................... 
                                       adresat  (odpowiednie wpisać): 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
2) Minister Obrony Narodowej (w przypadku 

byłych żołnierzy zawodowych) 
 

WNIOSEK 

o udzielenie zgody na służbę w ............................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

(w treści wniosku należy podać: nazwę obcego wojska lub obcej organizacji wojskowej, państwo, w którym będzie pełniona służba, 

zamierzony czas pełnienia służby, przewidywany czas rozpoczęcia służby) 

 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że na podstawie art. 199e 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.), udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej 
organizacji wojskowej nie rodzi odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej  
za następstwa podjęcia tej służby. 
 

............................................ 
              (podpis wnioskodawcy) 

 
Do wniosku należy dołączyć: 
1) zaświadczenia, o których mowa art. 199a ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: 
a) o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 
b) naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych, 
c)    właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne, 

d) z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych; 

2) dowód zapłaty opłaty skarbowej, w wysokości określonej w ust. 53 części I załącznika do ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), na rzecz urzędu 
podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej 
(art.12 ust.2 pkt 1) ww. ustawy. 


