
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 września 2013 r.

Poz. 1026

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 lipca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

Na podstawie art. 98g ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 812) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komen-
danta uzupełnień.”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły 
ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej – w zależności od korpusu, na którego 
potrzeby będzie prowadzone kształcenie;”,

– uchyla się pkt 2–4,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ 
na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym 
certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, 
zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

„2a. Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) albo podpisem potwier-
dzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

2b. Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, 
o których mowa w ust. 2.

2c. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów, o których 
mowa w ust. 2, okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852.



Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 1026

 

2d. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa 
osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez 
rozpatrzenia.”;

2) w § 6:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a)  sprawdzenie przez wojskowego komendanta uzupełnień w trybie zapytania o udzielenie informacji o osobie 

z Krajowego Rejestru Karnego, czy osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej była karana 
za przestępstwo umyślne – jeżeli zachodzi taka konieczność;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów, o których 

mowa w § 4 ust. 2, a także w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 3, kierunek i rodzaj studiów;”;

3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

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

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 31 lipca 2013 r. (poz. 1026)

WZÓR

   
    

        

 

Miejscowość ........................... 

Data ........................................ 

WNIOSEK 

O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ 

Ja, niżej podpisany(-na) ..............................................................................................................,  
(imię i nazwisko, imię ojca) 

 
urodzony(-na) .............................................................................................................................., 

(data i miejsce urodzenia, numer PESEL) 
 

zamieszkały(-ła) .........................................................................................................................., 
(dokładny adres zamieszkania, kod pocztowy, nr telefonu) 

 
......................................................................................................................................................, 

(dokładny adres do korespondencji, kod pocztowy, nr telefonu) 

 

zwracam się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w .......................................................... 
                                                                                                            (siedziba właściwego WKU) 

o powołanie mnie w trybie ochotniczym do pełnienia służby przygotowawczej na potrzeby 

kształcenia w korpusie ............................................................................................................... . 

Do wniosku załączam: 

1) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) 

potwierdzającego posiadane wykształcenie; 

2) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię następujących dokumentów 

potwierdzających posiadane kwalifikacje: ..............................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

…………………………. 
(podpis wnioskodawcy) 

 




