
RoZPoRzĄDZENIE

MINISTRA sPRAw wEwNĘTRzNYcH I  ADMINISTRACJI l )-ORAZ 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia<data wydania aktu> r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia krvalifikacji wojskowej

w 2020 r.

Napodstawieart.35ust. 4ustawyzdltta}t listopada |967 r.opowszechnymobowią7ku
obrony Rzeczlpospolitej polskiej (Dz.rJ. z}Olg r. poz. I54l i2OZ0 oraz zZOZO r. poz.374)
zarządza się co nastęuj e:

s 1. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra cji oraz Ministra
obrony Narodowej zdnia 4puździernika 20I9r. wsprawie przęrowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2020 r. (Dz.rJ. poz.19g1) w $ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

',2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 3 lutego do dnia
13 marca 2020 r.,,.

$ 2' Wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopad a 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów
(prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od
1ó marca do 30 kwietnia 2020 t tracąwazność.

$ 3. Rozporządzenie wchodzi w zyciez dniem 13 marca 2020 r.

MINISTER SPRAW

wEwNĘTRzI\.YcH
I ADMINISTRACJI

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

l) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia|emadministacji rządowej - sprawy wewnętrzne,napodstawie $ l ust.2pkt2rozporządzenta-PrezesaRadyMinisnówzdnia 18listopada 2O|9r.wsprawieszczegółowego zakresu działantaMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracj i (oz.v. ńz..zzaąl.



Uzasadnienie

Projekt stanowi wykonanie upoważnieni a zawartegow art. 35 ust' 4 ustaw y z drua2l listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzecąrpospolitej Polskiej obligującego ministra
właściwego.do spraw wewnętrznych oraz Ministra obrony Narodowej do corocznego określania, w
drodze rozporządzeria, terminu ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czasu jej trwania na terytorium
państwa oraz roczrików i grup osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifftacji
wojskowej. Roryorządzenie zmienia roryorządzęnie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministra obrony z dnia 4 paździemika 2019 r' w sprawie przęrowadzęna kwalifikacji
wojskowej w 2020 r.

Z informacji przesłanych Ministrowi Spraw Wewnętrzrrych i Administracji przez wojewodów
wynika, ze do kwaliftkacji wojskowej w 2020 r. zaplanowano wezwać 220 169 meączyzn, 3 928
kobiet orazprzewidywano, że zg|osi się dodatkowo ok. 1 000 osób w trybie ochotniczym.

w f020 r. na terenie kraju powołano 390 powiatowych komisji lekarskich, działających
w różnych terminach (w okresie 03,02 _ 30.04.2a20 r,). Ze ,,Zbiorczego Planu TerminarzaDziałatia
Powiatowych Komisji Lekarskich Kwalifftacji Wojskowej w 2020 r.'' w1rnika, że gt'ówtty wysiłek
prac komisji lekarskich przypadł' na okres od 2 marca do 3 kwietnia f020 r., a planowana liczba
powiatowych komisji lekarskich kwalifikacji wojskowej pracujących w kolejnych dniach marca i
kwietnia 2020 r. jest nastęująca:
wdn iu13marca -176 ;wdn iu16marca -183 ;wdn iu lTnu l r ca -182 ;wdn iu18rna rca -178 ;wdn iu
19 marca - I73; w dniu 20 marca - 172; w dniu 23 marca - I75; w dniu 24 marca - 172; w dniu
2lmarca - 164; w dniu 26 marca - 155; w dniu 27 marca - L40; w dniu 30 marca - 138; w dniu
31 marca - 137; w dniu 1 kwietnia - 135; w dniu 2 kwietnia - 131; w dniu 3 kwietnia - 123; w dniu
5kwietnia-I20;wdniu6kwietnia-If};wdniuSkwietnia-108;wdniu9kwietnia-93orazwdniu
10 kwietnia - 71.

W kolejnych dniach kwietnia |iczha działEących komisji sukcesywnie znniejszałaby się
osiągając w dniu 29 kwietnia liczbę 18, a w dniu 30 kwietnia 8. Codziennie do każdej z powiatowej
komisji lekarskiej planowano wrywaó po ok. 35 - 45 osób.
Średnia |iczba wzywanych pomnożona przez|iczbęplanowanych komisji lekarskich ka:żdego dnia
obrazuje skalę przemieszczatia się osób na terenie gmin, powiatów, miast oraz województw.
Szacuje się' że w okresie od 2 lutego do chwili obecnej powiatowe komisje lekarskie wydab
orzęczętia lękarskie dla ok. 35 - 40 % osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji
wojskowej w 2020 r. Natomiast pozostałe osoby zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej
w 202I r.

Rozporządzenie przewiduje skrócenie kwalifikacji wojskowej i wcześniejsze zakofrczelie - z
dniem 13 marca 2020 t. _ dziaŁana powiatowych komisji lekarskich kwalifikacji wojskowej na
obszarze całego kraju.

Wzrastające ryTyko zarażeria wirusem SARS.CoV-2 oraz eskalująca wciąż |iczba
zidentyfikowanych przypadków zachorowań na C0MD-I9 w Polsce, w pełni uzasadniają podjęcie
działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa, a pruez to zrnniejszających
ryTyko ęidemiczne. Wskazać na|eĘ, że nte ma możliwości podjęcia altematywnych, w stosunku do
projektu rozporządzerua, środków umożliwiających osiągnięcie zarierzonego celu.

W związku zpowyższymniezbędne jest wejście w życie przedmiotowego aktu w trybie pilnyrn"
w zaproponowanym terminie - z dniem 13 marca 2020 r., albowiem szybkiego dzialana wyrnaga
waźmy interes panstwa.

w $ 2 projektu przewidziano, iż wez-łtatia wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dria
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzecz1ryospolitej Polskiej przez wójtów,



burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od
16 marca do 30 kwietrua202D r. tracąważność.

Przedmiotowy projekt z u.wagi na swój charakter nie zawiera regulacji dotyczących
majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec
organów administracji publiczrej, a zatem nie podlega obowiązkowi dokonania oceny
przewidywanego wpĘwu proponowanych rozlliązań na działa|ność mikro, maĘch i średnich
przedsiębiorców, stosownie do przepisów ustawy z dtia 6 marca 2018 r. _ Prawo przedsiębiorców.
Rozporządzenie nie wpĘwa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców.

Projekt nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej - zgodnie z s 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnla 23 grudna 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfftacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz.2039 orazz2004 r ,poz.597).

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instyrucjom Unii Europejskiej,
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, ry celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia,
konsultacj i albo uzgodnienia.

Projekt nie podlegał dokonaniu oceny oSR przez koordynatora oSR w trybie $ 32 uchwĄ
nr 190 Rady Ministtów z druaZ9 puździemika2}I3 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.


