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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji 

wojskowej. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Ministerstwo Zdrowia. 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej – Mariusz 

Błaszczak. 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
płk Artur Lichończak – tel. 261 877 773,  

płk Krzysztof Bednarz – tel. 262 766 495,  

ppłk Maciej Król – tel. 261 877 791,  

 

Data sporządzenia 

30.11.2022 r. 

 

Źródło:  

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r.  

o obronie Ojczyzny 

(Dz. U. poz. 2305). 

 

Nr w wykazie prac: 215 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie określa sposób wzywania osób do kwalifikacji wojskowej, treść obwieszczeń   

o prowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz wzory wezwań osób obowiązanych do stawienia się na kwalifikacji 

wojskowej oraz sposób organizacji i przebiegu kwalifikacji wojskowej.  

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie reguluje tok postępowania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (prezydentów miast, 

burmistrzów, starostów, i wójtów) oraz organów administracji publicznej (wojewodów) z organami wojskowymi 

(Ministrem Obrony Narodowej, Szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz wojskowymi centrami 

rekrutacji) i komisji lekarskich w zakresie: 

1) ustalania listy osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej, 

2) zawiadamia tych osób o obowiązki stawienia się na kwalifikacji wojskowej, 

3) technicznej organizacji procesu kwalifikacji wojskowej. 

W rozporządzeniu ujęto termin i zakres sprawozdawczości z jej przebiegu, a także zadania dla wojewodów. 

Projektowane przepisy bazują na dotychczasowych doświadczeniach, która pozwalały na sprawne coroczne 

przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy.  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Wojewodowie 
16 

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r.  

o wprowadzeniu zasadniczego 

trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa (Dz. U. poz. 

603 i 656, z 1999 r. poz. 1182 oraz  

z 2001 r. poz. 497). 

 

Przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowej  

na obszarze 

województwa. 

Starostowie (prezydenci 

miast na prawach powiatu) 380 

Obwieszczenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wykazu gmin i powiatów 

wchodzących w skład województw 

(M. P. poz. 853). 

Przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowej  

na terenie powiatu. 



Wójtowie lub 

burmistrzowie (prezydenci 

miast) 

 

2 489 

Obwieszczenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wykazu gmin i powiatów 

wchodzących w skład województw. 

(M. P. poz. 853). 

Przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowej  

na terenie gminy i miasta. 

Wojewódzkie komisje 

lekarskie 

16 Art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2022 r.  o obronie Ojczyzny (Dz. U. 

poz. 2305). 

Określanie zdolności do 

służby wojskowej osób 

stawiających się do 

kwalifikacji wojskowej. 

Sprawowanie nadzoru nad 

działalnością powiatowych 

komisji lekarskich. 

 

Powiatowe komisje 

lekarskie 

około 390 Art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2022 r.  o obronie Ojczyzny (Dz. U. 

poz. 2305). 

Określanie zdolności do 

służby wojskowej osób 

stawiających się do 

kwalifikacji wojskowej. 

Szef Centralnego 

Wojskowego Centrum 

Rekrutacji  wraz  

z ośrodkami 

zamiejscowymi 

 

 

16 

 

Art. 34 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia  

11 marca 2022 r.  o obronie Ojczyzny 

(Dz. U. poz. 2305). 

 

Koordynowanie 

kwalifikacji wojskowej 

Szefowie wojskowych 

centrów rekrutacji 
86 

§ 2 rozporządzenia Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 14 kwietnia 2022 

r. w sprawie centralnego wojskowego 

centrum rekrutacji i wojskowych 

centrów rekrutacji. (Dz. U. poz. 856). 

Realizacja zadań 

określonych w art. 58 

ust.1 pkt. 4-7 ustawy 

 z dnia 11 marca 2022 r.  

o obronie Ojczyzny. 

 

Osoby podlegające 

obowiązkowi 

stawiennictwa do 

kwalifikacji wojskowej 

 

ok. 230 tys. 

Dane szacunkowo wyliczone na 

podstawie sprawozdania z 

kwalifikacji wojskowej 

przeprowadzonej w 2022 roku oraz 

danych z rocznika statystycznego 

dot. mężczyzn urodzonych w 2004 r. 

Stawiennictwo do 

powiatowych komisji 

lekarskich kwalifikacji 

wojskowej oraz poddanie 

się obowiązkowym 

badaniom lekarskim. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie skierowany do zaopiniowania przez:  

 wojewodów (§ 38 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2022 poz. 348),  

 Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (art. 3 pkt 5 ustawy z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie 

Regionów Unii Europejskiej, Dz. U. poz. 759). 

Z uwagi na brak oddziaływania społecznego projekt rozporządzenia nie wymaga przeprowadzenia konsultacji 

publicznych. 

Ponadto, stosownie do postanowień § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 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. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) 
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             



pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Koszty wejścia w życie projektowanego aktu prawnego będą finansowane z części 

budżetu państwa, w ramach limitu wydatków obronnych: Dział 752 – Obrona narodowa,  

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa. 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

W ramach planowania finansowego do kwalifikacji wojskowej, za podstawę do obliczeń 

przyjęto: 

a) liczebność wzywanych do kwalifikacji wojskowej - w 2023 roku ok. 230 tys.;  

b) ilość powoływanych komisji lekarskich i planowana ilość dni jej pracy; 

c) koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym koszt powołania PKL i WKL, 

zatrudnienia niezbędnych osób, zapewnienie lokali wraz z wyposażeniem, itp. 

d) zakładany poziom inflacji zgodnie z założenia do projektu budżetu państwa na rok 

2023. 

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. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z …… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych  

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych  

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych  

do obliczeń założeń  

 

Regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców, oraz na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 



Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera przepisów dotyczących 

zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, 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 ani analizy zgodności projektu z tą ustawą 

w powyższym zakresie. 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: Brak wpływu 

9. Wpływ na rynek pracy  

Zaproponowane rozwiązania nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne: resort obrony narodowej 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Nie dotyczy 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wraz z wejściem aktu w życie. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 

 


