
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r.

Poz. 1481

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej  
oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

Na podstawie art. 5 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawo-
dowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. 
Nr 15, poz. 80) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściwe do orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej są: 
1)  rejonowe wojskowe komisje lekarskie w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warsza-

wie, Wrocławiu i Żaganiu, 
2) Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie,
3) Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku,
4) Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie
– zwane dalej „wojskowymi komisjami lekarskimi”.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Rejonowe wojskowe komisje lekarskie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, stosownie do ich właściwości 
miejscowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)), są właści-
we w zakresie:

1) orzekania o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej: 
a) żołnierzy zawodowych, 
b) żołnierzy pełniących służbę kandydacką, 
c) osób ubiegających się o powołanie do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej; 

2) orzekania w stosunku do osób, o których mowa w pkt 1, o zdolności do pełnienia służby: 
a) poza granicami państwa, 
b) w jednostkach desantowo-szturmowych, 
c) w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, 
d) w warunkach działania prądu elektrycznego; 

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, 
poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 
i Nr 236, poz. 1396.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445.
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3)  orzekania w stosunku do żołnierzy, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, o związku chorób, ułomności i śmierci 
odpowiednio z zawodową służbą wojskową albo służbą kandydacką; 

4)  orzekania w stosunku do żołnierzy, o których mowa w pkt 1 lit. a, o: 

a)  zdolności do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami, 

b)  potrzebie długotrwałego lub stałego zwolnienia żołnierza zawodowego ze względu na stan zdrowia od nie-
których zajęć służbowych, 

c) zdolności do pełnienia służby na określonych stanowiskach służbowych, 

d) zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa, 

e) zdolności do pełnienia służby w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

f) zdolności do pełnienia służby w Żandarmerii Wojskowej.”;

3) uchyla się § 5 i 6;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie jest właściwa w zakresie: 

1)  orzekania w stosunku do żołnierzy zawodowych – członków personelu latającego, personelu naziemnego  
zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej: 

a) o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, 

b)  o zdolności do pełnienia służby w powietrzu, służby naziemnego zabezpieczenia lotów lub służby inżynie-
ryjno-lotniczej, 

c) w sprawach wymienionych w § 4 pkt 2, 3 i 4 lit. a–e; 

2)  orzekania w stosunku do żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących służbę kandydacką oraz osób ubiegają-
cych się o powołanie do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej o zdolności do pełnienia służby 
w charakterze instruktorów-skoczków spadochronowych oraz skoczków spadochronowych doświadczalnych; 

3) przeprowadzania okresowych i okolicznościowych badań lekarskich żołnierzy, o których mowa w pkt 1.”;

5) uchyla się § 8;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku jest właściwa w zakresie: 

1)  orzekania w stosunku do żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w jednostkach Marynarki 
Wojennej: 
a) o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, 
b)  o zdolności do pełnienia służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojen-

nej oraz w jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej, 
c) w sprawach wymienionych w § 4 pkt 2, 3 i 4 lit. a–e; 

2) orzekania o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej: 

a)  osób ubiegających się o przyjęcie do Akademii Marynarki Wojennej i Szkoły Podoficerskiej Marynarki  
Wojennej, 

b) podchorążych Akademii Marynarki Wojennej i kadetów Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej; 

3) orzekania w stosunku do kandydatów, o których mowa w pkt 2 lit. a: 

a)  o zdolności do pełnienia służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojen-
nej oraz w jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej, 

b) w sprawach wymienionych w § 4 pkt 2; 

4) orzekania w stosunku do żołnierzy, o których mowa w pkt 2 lit. b: 

a)  o zdolności do pełnienia służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojen-
nej oraz w jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej, 

b) w sprawach wymienionych w § 4 pkt 2 i 3; 
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5)  orzekania w stosunku do żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących służbę kandydacką oraz osób ubiegają-
cych się o powołanie do pełnienia służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej:

a)  o zdolności do pełnienia służby w charakterze nurków i płetwonurków,

b)  w sprawach, o których mowa w § 4, zgodnie z właściwością miejscową określoną w przepisach wydanych 
na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony  
Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  przeprowadzania okresowych i okolicznościowych badań lekarskich żołnierzy, o których mowa w pkt 1 i 2 
lit. b, w tym pełniących służbę w charakterze nurków i płetwonurków.”;

7) uchyla się § 10 i 11;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie jest właściwa w zakresie: 

1) rozpatrywania odwołań od orzeczeń pozostałych wojskowych komisji lekarskich;

2) zatwierdzania projektów orzeczeń pozostałych wojskowych komisji lekarskich, ustalających: 

a)  trwałą lub czasową niezdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz związek lub brak związku 
choroby lub ułomności z tą służbą, 

b) związek lub brak związku śmierci odpowiednio z zawodową służbą wojskową albo służbą kandydacką; 

3)  zajmowania stanowisk w sprawie sprzeciwów zgłoszonych do projektów orzeczeń wojskowych komisji lekar-
skich.”;

9) w § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami 
powinno zawierać również określenie stanowiska służbowego, na którym żołnierz może pełnić służbę.”;

10) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. Wojskową komisją lekarską wyższego stopnia jest Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie.”;

11) w załączniku nr 1 w rozdziale 1 w objaśnieniach szczegółowych zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Osoby badane przez komisje lekarskie dzieli się na cztery grupy:”.

§ 2. Sprawy wszczęte i niezakończone przez właściwe wojskowe komisje lekarskie przed dniem wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia rozpatrują wojskowe komisje lekarskie według właściwości określonej w rozporządzeniu, o którym 
mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak




