
UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, w sprawie kwalifikacji wojskowej 

stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 68 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie 

Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305). 

Wprowadzenie upoważnienia zawartego w art. 68 ustawy, zobligowało do opracowania 

projektu rozporządzenia, który zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. 

w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980).  

Projektowany akt prawny określa sposób wzywania do kwalifikacji wojskowej i wzór 

tych wezwań, obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej oraz sposób organizacji i przebieg 

kwalifikacji wojskowej. Rozporządzenie reguluje tok postępowania przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego i zasady współpracy organów wykonujących zadania w czasie 

kwalifikacji wojskowej. 

Zapewniając konieczność rozliczania wydatków budżetowych na kwalifikację 

wojskową w danym roku oraz konieczność dokonania podsumowania przez Ministra Obrony 

Narodowej jej wyników, w rozporządzeniu ujęto także zadania dla wojewodów. Wskazano, że 

wojewodowie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej w danym roku 

przedstawiać będą Ministrowi Obrony Narodowej, poprzez Szefa Centralnego Wojskowego 

Centrum Rekrutacji, sprawozdania z realizacji kwalifikacji wojskowej zawierające dane o jej 

przygotowaniu, przeprowadzeniu i wynikach, a do 90 dni także szczegółowych jej kosztach na 

obszarze województwa.  

W ustawie budżetowej na rok 2023, na przedmiotowy cel zaplanowano kwotę 401.730 

tys. zł (rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa), z tego 38.202 tys. zł w budżetach 

poszczególnych Wojewodów oraz 363.528 tys. zł w części 29 – Obrona narodowa. 

W projektowanym rozporządzeniu określono również wydawanego przez Szefa 

Wojskowego Centrum Rekrutacji lub jego upoważnionego przedstawiciela, zaświadczenia  

o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, zawierającym informację o stawieniu się  

do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej 

zdolności do służby wojskowej. 

Dokumentacja, o której mowa w rozporządzeniu, przechowywana jest do dnia  

31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 10 lat od dnia zakończenia kwalifikacji 

wojskowej. Rekomendację w zakresie klauzuli dokumentów sprawozdawczych określi 

Minister Obrony Narodowej. 



W rozporządzeniu opisano również szczegółowe działania poszczególnych organów 

administracji wojskowej oraz samorządowej w zakresie tworzenia list osób zobowiązanych  

do poddania się kwalifikacji wojskowej oraz współdziałanie tych organów w zakresie 

technicznego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. 

Projektowane przepisy bazują na dotychczasowych doświadczeniach, pozytywnie 

ocenianych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i organy wojskowe.  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą dodatkowych 

skutków finansowych poza zaplanowanymi w budżecie. 

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji dotyczących 

majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców 

wobec organów administracji publicznej, a zatem nie podlega obowiązkowi dokonania oceny 

przewidywanego wpływu proponowanych rozwiązań na działalność mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.). Projekt podlega rozpatrzeniu przez 

Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Stosownie do postanowień § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348) oraz zgodnie z art. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.). 

Ocena Skutków Regulacji projektu nie była dokonywana w trybie § 32 – Uchwały Nr 

190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 

z 2022 r. poz. 348), lecz w trybie § 42 ust. 1 Regulaminu. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym.  

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

Za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 


