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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na s∏u˝b´ w obcym wojsku
lub w obcej organizacji wojskowej
Na podstawie art. 199f ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
24 stycznia 2006 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na s∏u˝b´ w obcym wojsku lub
w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. Nr 19, poz. 144)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zgod´ lub odmow´ udzielenia zgody na
s∏u˝b´ w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej wydaje si´ w formie decyzji
administracyjnej na pisemny wniosek zainteresowanego obywatela polskiego, z tym ˝e
obywatele polscy b´dàcy by∏ymi ˝o∏nierzami
zawodowymi sk∏adajà wniosek za poÊrednictwem wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ,
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce pobytu
sta∏ego wnioskodawcy lub jego pobytu czasowego trwajàcego ponad trzy miesiàce.
Wzór wniosku okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.”;
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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.

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji w sprawie zgody na s∏u˝b´ w obcym wojsku lub
w obcej organizacji wojskowej przed wydaniem decyzji uzyskuje informacje, o których
mowa w art. 199b i art. 199c ust. 1 pkt 3 i 4
i ust. 2 pkt 1—5 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, zgromadzone w ewidencji wojskowej, od wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego wnioskodawcy lub jego pobytu czasowego trwajàcego ponad trzy miesiàce, a je˝eli wnioskodawca zamieszkuje za granicà — od wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce ostatniego pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego
trwajàcego ponad trzy miesiàce.”;
3) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 12 maja 2009 r. (poz. 702)

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE ZGODY NA S¸U˚B¢ W OBCYM WOJSKU
LUB W OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ
.....................................
(miejscowoÊç, data)

..........................................................................................
(imi´ (imiona) i nazwisko)

..........................................................................................
(imi´ ojca)

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

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

..........................................................................................
(adres zameldowania, kod pocztowy)

..........................................................................................
(przynale˝noÊç ewidencyjna do Wojskowej Komendy Uzupe∏nieƒ)

....................................................................................
adresat (odpowiednie wpisaç):

1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji,
2) Minister Obrony Narodowej (w przypadku by∏ych
˝o∏nierzy zawodowych)

WNIOSEK
o udzielenie zgody na s∏u˝b´ w ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(w treÊci wniosku nale˝y podaç: nazw´ obcego wojska lub obcej organizacji wojskowej, paƒstwo, w którym b´dzie pe∏niona s∏u˝ba,
zamierzony czas pe∏nienia s∏u˝by, przewidywany czas rozpocz´cia s∏u˝by)

JednoczeÊnie przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e na podstawie art. 199e ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.), udzielenie zgody na s∏u˝b´ w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej nie rodzi odpowiedzialnoÊci organów Rzeczypospolitej Polskiej za nast´pstwa podj´cia tej s∏u˝by.
.....................................
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci z Krajowego Rejestru Karnego (art. 199a ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej),
2) dowód zap∏aty op∏aty skarbowej, w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 53 cz´Êci I za∏àcznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z póên. zm.).
Pouczenie:
Je˝eli dowód zap∏aty op∏aty skarbowej nie zosta∏ z∏o˝ony wraz z niniejszym wnioskiem, nale˝y go do∏àczyç nie
póêniej ni˝ w terminie 3 dni od dnia z∏o˝enia wniosku (§ 3 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
28 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie zap∏aty op∏aty skarbowej — Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

