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Poz. 1214

1214
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie badaƒ psychologicznych osób zg∏aszajàcych ch´ç pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej
Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb kierowania do wojskowych pracowni psychologicznych osób zg∏aszajàcych ch´ç pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej oraz sposób i tryb wydawania orzeczeƒ psychologicznych;
2) zakres badaƒ psychologicznych osób zg∏aszajàcych ch´ç pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej;
3) tryb odwo∏ywania si´ od orzeczeƒ psychologicznych;
4) sposób post´powania z dokumentacjà zwiàzanà
z badaniami psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów i orzeczeƒ.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o pracowni psychologicznej, bez bli˝szego okreÊlenia, nale˝y
przez to rozumieç wojskowà pracowni´ psychologicznà, regionalnà wojskowà pracowni´ psychologicznà
oraz Centralnà Wojskowà Pracowni´ Psychologicznà.
§ 3. 1. Osob´, która zg∏osi∏a ch´ç pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej, kieruje si´ na badania
psychologiczne do wojskowej pracowni psychologicznej albo regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej, w∏aÊciwej ze wzgl´du na zasi´g jej dzia∏ania
okreÊlony w przepisach o wojskowych pracowniach
psychologicznych.

3. Osoba zg∏aszajàca ch´ç pe∏nienia zawodowej
s∏u˝by wojskowej potwierdza odbiór orzeczenia
psychologicznego na drugiej kopii.
4. Wzór orzeczenia psychologicznego okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 5. Badania psychologiczne osoby zg∏aszajàcej
ch´ç pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej obejmujà ocen´:
1) sprawnoÊci intelektualnej;
2) cech osobowoÊci;
3) sprawnoÊci psychomotorycznej;
4) poziomu dojrza∏oÊci emocjonalnej i spo∏ecznej.
§ 6. 1. Od orzeczenia psychologicznego odwo∏anie
wnosi si´ na piÊmie do:
1) w∏aÊciwej ze wzgl´du na zasi´g dzia∏ania regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej —
w przypadku odwo∏ania od orzeczenia psychologicznego wydanego przez wojskowà pracowni´
psychologicznà;
2) Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej
— w przypadku odwo∏ania od orzeczenia wydanego przez regionalnà wojskowà pracowni´ psychologicznà.

2. Wzór skierowania na badania psychologiczne
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Odwo∏anie wnosi si´ za poÊrednictwem pracowni psychologicznej, która wyda∏a orzeczenie
psychologiczne, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

§ 4. 1. Na podstawie wyników badaƒ psychologicznych psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne stwierdzajàce brak przeciwwskazaƒ albo istnienie przeciwwskazaƒ do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by
wojskowej, zwane dalej „orzeczeniem psychologicznym”.

3. Pracownia psychologiczna, za poÊrednictwem
której wnoszone jest odwo∏anie, przekazuje je wraz
z kopià karty badaƒ psychologicznych odpowiednio
do pracowni psychologicznej, o której mowa w ust. 1,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo∏ania.

2. Orzeczenie psychologiczne wystawia si´ z dwiema kopiami:
1) orygina∏ otrzymuje osoba zg∏aszajàca ch´ç pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej;
2) pierwszà kopi´ otrzymuje wojskowy komendant
uzupe∏nieƒ kierujàcy na badania psychologiczne;
3) drugà kopi´ przechowuje si´ w pracowni psychologicznej, która przeprowadzi∏a badania psychologiczne.
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208,
poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 669.

4. Orzeczenie psychologiczne wydaje si´ w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania odwo∏awczego, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od
dnia otrzymania odwo∏ania, odpowiednio przez pracowni´ psychologicznà, o której mowa w ust. 1, na
podstawie:
1) kopii karty badaƒ psychologicznych, o której mowa w ust. 3;
2) wyników przeprowadzonych badaƒ psychologicznych, o których mowa w § 5.
5. Orzeczenie psychologiczne wydane w trybie odwo∏awczym jest ostateczne.
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§ 7. W przypadku wydania orzeczenia psychologicznego stwierdzajàcego istnienie przeciwwskazaƒ
do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej ponowne
badania psychologiczne mogà byç przeprowadzone
po up∏ywie roku od daty wydania ostatniego orzeczenia psychologicznego.

Poz. 1214

2) list´ osób niszczàcych dokumentacj´ wraz z ich
podpisami.

§ 8. 1. Dokumentacj´ badaƒ psychologicznych
przechowuje si´ w pracowniach psychologicznych
przez okres dwudziestu lat. Po up∏ywie tego okresu
dokumenty sà komisyjnie niszczone.

3. W przypadku likwidacji pracowni psychologicznej dokumentacja badaƒ psychologicznych przekazywana jest do w∏aÊciwego paƒstwowego archiwum
wyodr´bnionego organów i jednostek organizacyjnych podleg∏ych i nadzorowanych przez Ministra
Obrony Narodowej, w rozumieniu przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

2. W przypadku niszczenia dokumentacji badaƒ
psychologicznych sporzàdza si´ protokó∏ zawierajàcy:

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

1) wykaz numerów ewidencyjnych niszczonych kart
badaƒ psychologicznych oraz imiona i nazwiska
osób, których te karty dotyczà;

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Poz. 1214
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 sierpnia 2009 r. (poz. 1214)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
....................................................................

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

(piecz´ç jednostki organizacyjnej Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej)

(miejscowoÊç, data)

SKIEROWANIE
NA BADANIA PSYCHOLOGICZNE
Dzia∏ajàc na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z póên. zm.), kieruj´ na badania psychologiczne
Pana/Panià*) ....................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

nr PESEL .........................................................................................................................................................................
zam. .................................................................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowoÊç, ulica, nr domu, nr mieszkania)

do: ...................................................................................................................................................................................
(nazwa wojskowej pracowni psychologicznej, adres)

w terminie: ......................................................................................................................................................................
(data i godzina stawienia si´ do wojskowej pracowni psychologicznej)

w celu wydania orzeczenia psychologicznego stwierdzajàcego brak przeciwwskazaƒ albo istnienie przeciwwskazaƒ do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej.

......................................................................................
(podpis i piecz´ç imienna kierownika jednostki organizacyjnej
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej)

———————
*)

W∏aÊciwe podkreÊliç.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
....................................................................

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

(piecz´ç wojskowej pracowni psychologicznej)

(miejscowoÊç, data)

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NR .......

Na podstawie wyników przeprowadzonych badaƒ psychologicznych, o których mowa w rozporzàdzeniu
Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badaƒ psychologicznych osób zg∏aszajàcych
ch´ç pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej (Dz. U. .................),
u Pana/Pani*) ..................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

nr PESEL .........................................................................................................................................................................
zam. .................................................................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowoÊç, ulica, nr domu, nr mieszkania)

stwierdzam:
a) brak przeciwwskazaƒ psychologicznych do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej*),
b) istnienie przeciwwskazaƒ psychologicznych do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej*).

...............................................................
(podpis i piecz´ç uprawnionego psychologa)

———————
*)

W∏aÊciwe podkreÊliç.

POUCZENIE 1):
Od orzeczenia psychologicznego przys∏uguje odwo∏anie do .....................................................................................
................................................................ z siedzibà w ........................................................... za poÊrednictwem pracowni psychologicznej, która wyda∏a orzeczenie psychologiczne, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

———————
1)

Pouczenie nie dotyczy orzeczenia psychologicznego wydanego w trybie odwo∏awczym.

