
PROJEKT 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 2009 r. 

w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej 

Na podstawie art. 48 ust. 9 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.1) zarządza się, co następuje: 

§ 1 . Rozporządzenie określa grupy kobiet poddane obowiązkowi stawienia się do 

kwalifikacji wojskowej oraz wskazuje stanowiska służbowe lub funkcje, na które 

przeznacza się kobiety do czynnej służby wojskowej. 

§ 2 . 1. Kobiety w wieku określonym w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, które w danym 

roku szkolnym lub akademickim kończą naukę: 

1) w publicznych i niepublicznych uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, 

farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo 

medyczne, weterynaria; 

2) w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne 

weterynaria; 

- poddaje się obowiązkowi stawienia się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, o ile 

już nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

2. Do kwalifikacji wojskowej mogą stawać również kobiety, które zgłosiły się 

ochotniczo do tej kwalifikacji lub zgłosiły się ochotniczo do pełnienia czynnej służby 

wojskowej. 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 i Nr 97. poz. 801. 
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§ 3. 1. Kobiety, o których mowa w § 2, przeznacza się do czynnej służby wojskowej 

w korpusie osobowym medycznym, w grupach osobowych: 

1) farmaceutów; 

2) fizykobiochemików; 

3) lekarzy; 

4) lekarzy dentystów; 

5) organizacyjno - technicznej; 

6) pielęgniarstwa; 

7) psychologów; 

8) ratownictwa medycznego; 

9) weterynarii. 

2. Stanowiskami służbowymi przeznaczonymi dla kobiet, które stawiły się do 

kwalifikacji wojskowej, są stanowiska określone etatami poszczególnych jednostek 

organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w korpusie osobowym 

medycznym. 

3. Przy przeznaczaniu kobiet do czynnej służby wojskowej na stanowiska 

służbowe, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się przepisy w sprawie prac szczególnie 

uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. 

§ 4 . Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie 

poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

PREZES RADY MINISTRÓW 

! 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie poddania kobiet obowiązkowi 

stawienia się do kwalifikacji wojskowej stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 48 

ust. 9 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.). 

Zgodnie z art. 48 przywołanej ustawy projektowane rozporządzenie określi grupy 

kobiet poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, które w danym roku 

szkolnym lub akademickim kończą naukę: 

1) w publicznych i niepublicznych uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, 

farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo 

medyczne, weterynaria; 

2) w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria. 

W § 3 ust.1 określono stanowiska służbowe, na które przeznacza się do czynnej 

służby wojskowej kobiety stawiające się do kwalifikacji wojskowej. 

Przedmiotowy zakres regulacji prawnych projektowanego rozporządzenia jest 

konsekwencją zmian w cytowanej powyżej ustawie, dokonanych ustawą z dnia 9 stycznia 

2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 120) i uwzględnia zastąpienie 

instytucji poboru kwalifikacją wojskową, w tym zakres podmiotowy i tryb stawiennictwa 

kobiet do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, 

w którym kończą dziewiętnaście lat życia. 

Projekt rozporządzenia uwzględnia zakres i tryb kwalifikacji wojskowej kobiet, które 

ochotniczo zgłosiły się do tej kwalifikacji oraz do pełnienia czynnej służby wojskowej. 

Ponadto, projekt rozporządzenia wypełnia delegację ustawową w zakresie określenia 

(zdefiniowania) stanowisk służbowych, na które przeznacza się kobiety do czynnej służby 

wojskowej - przez jednoznaczne wskazanie, stanowisk służbowych, w korpusie 

osobowym medycznym i grupach osobowych ujętych w § 3 ust. 1. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI: 

1. Podmioty, na które oddziaływuje projekt aktu prawnego 

Projektowane rozporządzenie dotyczy wyłącznie kobiet posiadających kwalifikacje 

przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania 

tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo 

będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, które mogą być poddane 

obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku 

kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia oraz kobiet, które ochotniczo 

zgłosiły się do pełnienia czynnej służby wojskowej. 

Ponadto projektowane rozporządzenie dotyczy wojskowych komendantów 

uzupełnień, jako organów powołujących osoby podlegające kwalifikacji wojskowej do 

czynnej służby wojskowej oraz dowódców jednostek wojskowych, właściwych w sprawach 

przyjmowania osób do służby wojskowej i zwalniania żołnierzy z tej służby po jej odbyciu. 

Projektowane przepisy nie nakładają jednak nowych zadań na te organy, a jedynie 

wskazują zmiany wynikające z wprowadzenia zmian ustawowych. 

2. Konsultacje społeczne 

Z uwagi na fakt, iż projekt dotyczy wyłącznie problematyki odbywania czynnej służby 

wojskowej nie istnieje potrzeba poddawania go szerokim konsultacjom społecznym. 

Z uwagi na zakres regulowanej materii prawnej, dotyczącej w dużej części 

absolwentek określonych szkół oraz studentek i absolwentek szkół wyższych, projekt 

zostanie poddany w toku uzgodnień międzyresortowych konsultacjom 

z przedstawicielami systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, a mianowicie ze 

„Stowarzyszeniem Dyrektorów Szkół Średnich", „Konferencją Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich", „Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich" oraz „Radą Główną 

Szkolnictwa Wyższego". 

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

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla 

budżetu resortu obrony narodowej i budżetu państwa. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projekt rozporządzenia z uwagi na swój zakres podmiotowy nie będzie miał wpływu 

na rynek pracy. 



5 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój 

regionów. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Za zgodność pod względem 

prawnym i redakcyjnym 



MINISTER CZŁONEK RADY MINISTRÓW 
PRZEWODNICZĄCY STAŁEGO KOMITETU 

RADY MINISTRÓW 

MICHAŁ BONI 

DKRM-110-245(A)/09 

Pan 
Stanisław Jerzy KOMOROWSKI 

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 

w związku z otrzymanym przy piśmie z dnia 24 września 2009 r. (Nr 101/4/09 
/AS) projektem 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie poddania kobiet obowiązkowi 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej 

oraz w nawiązaniu do § 11 ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 
2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 z późn. zm.) uprzejmie 
informuję, iż zgodnie z § 10 ust,6 pkt 2 ww. Regulaminu wskazane jest uzupełnienie 
przedłożonej Oceny Skutków Regulacji o wyniki przeprowadzonych konsultacji. 


