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Poz. 1556

1556
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie komisji lekarskich orzekajàcych o stopniu zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej osób
stawiajàcych si´ do kwalifikacji wojskowej
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) sk∏ad, tryb powo∏ywania i post´powania oraz terminy urz´dowania powiatowych i wojewódzkich
komisji lekarskich;
2) zasady przeprowadzania badaƒ lekarskich;
3) zasady wspó∏dzia∏ania komisji z wojewodami oraz
wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub
starostami sprawujàcymi w∏adz´ administracji
ogólnej i organami samorzàdu terytorialnego.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
2) osobach — nale˝y przez to rozumieç m´˝czyzn
i kobiety podlegajàcych, stosownie do art. 32
ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy, obowiàzkowi stawienia si´ do kwalifikacji wojskowej;
3) komisjach lekarskich bez bli˝szego okreÊlenia —
nale˝y przez to rozumieç powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie, o których mowa w art. 26
ust. 1 ustawy.

§ 4. W sk∏ad wojewódzkiej komisji lekarskiej wchodzi 3 lekarzy posiadajàcych prawo wykonywania zawodu lekarza i tytu∏ specjalisty w podstawowej dziedzinie medycyny (w tym chorób wewn´trznych i chirurgii lub chirurgii ogólnej), spoÊród których wojewoda wyznacza przewodniczàcego tej komisji, oraz sekretarz.
§ 5. 1. Sekretarzem wojewódzkiej komisji lekarskiej jest pracownik komórki organizacyjnej urz´du
wojewódzkiego w∏aÊciwej w sprawach kwalifikacji
wojskowej, a sekretarzem powiatowej komisji lekarskiej pracownik starostwa powiatowego (urz´du miasta na prawach powiatu) w∏aÊciwego ze wzgl´du na
siedzib´ komisji.
2. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 4, sekretarzem powiatowej komisji lekarskiej jest pracownik urz´du gminy w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
komisji.
§ 6. 1. Do sk∏adu komisji lekarskiej wyznacza si´
tak˝e osoby, które w razie niemo˝noÊci pe∏nienia
funkcji przez przewodniczàcego, cz∏onków komisji b´dàcych lekarzami lub sekretarza pe∏nià te funkcje zast´pczo.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do pracowników Êredniego personelu medycznego.

Rozdzia∏ 2

Rozdzia∏ 3

Sk∏ad komisji lekarskich

Tryb powo∏ywania i post´powania oraz terminy
urz´dowania komisji lekarskich

§ 3. 1. W sk∏ad powiatowej komisji lekarskiej
wchodzi 3 lekarzy posiadajàcych prawo wykonywania
zawodu lekarza (w tym lekarz posiadajàcy co najmniej
I stopieƒ specjalizacji w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej i lekarz posiadajàcy co najmniej I stopieƒ
specjalizacji w dziedzinie chorób wewn´trznych), spoÊród których wojewoda wyznacza przewodniczàcego
tej komisji, sekretarz oraz 2 pracowników Êredniego
personelu medycznego.
———————
1)

2. W przypadku braku mo˝liwoÊci wyznaczenia do
sk∏adu powiatowej komisji lekarskiej lekarzy posiadajàcych specjalizacje, o których mowa w ust. 1, wyznacza si´ innych lekarzy, uwzgl´dniajàc w pierwszej kolejnoÊci lekarzy posiadajàcych specjalizacj´ lub tytu∏
specjalisty w pokrewnej dziedzinie medycyny.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278
i Nr 190, poz. 1474.

§ 7. Komisje lekarskie powo∏uje si´ w sk∏adzie
okreÊlonym w rozdziale 2, nie póêniej ni˝ na 30 dni
przed rozpocz´ciem kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach.
§ 8. 1. Powiatowà komisj´ lekarskà powo∏uje si´
na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu).
2. Wojewoda okreÊla terytorialny zasi´g dzia∏ania
powiatowych komisji lekarskich oraz ich siedziby.
3. Przy okreÊlaniu siedzib powiatowych komisji lekarskich, o których mowa w ust. 2, uwzgl´dnia si´
w szczególnoÊci:
1) mo˝liwoÊç zapewnienia odpowiednich warunków
lokalowych;
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2) po∏àczenia komunikacyjne z gminami i miastami,
umo˝liwiajàce terminowy dojazd do siedziby powiatowej komisji lekarskiej;
3) liczb´ osób przewidzianych do stawienia si´ przed
powiatowà komisjà lekarskà;

Poz. 1556

4) podejmowanie decyzji o wy∏àczeniu cz∏onka komisji lekarskiej;
5) kierowanie do wojewody wniosków o odwo∏anie
cz∏onka komisji lekarskiej;
6) badanie stanu zdrowia osób;

4) mo˝liwoÊç przeprowadzenia badaƒ specjalistycznych.
4. Wojewoda, uwzgl´dniajàc okolicznoÊci, o których mowa w ust. 3, mo˝e powo∏aç na obszarze powiatu wi´cej ni˝ jednà powiatowà komisj´ lekarskà.
5. W przypadkach uzasadnionych okolicznoÊciami,
o których mowa w ust. 3, oraz wzgl´dami ekonomicznymi, wojewoda mo˝e powo∏aç powiatowà komisj´
lekarskà na obszarze obejmujàcym dwa lub wi´cej
powiatów.
§ 9. Powiatowa komisja lekarska urz´duje w terminie okreÊlonym w wojewódzkim planie kwalifikacji
wojskowej, o którym mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 43 ustawy, z zastrze˝eniem § 10.
§ 10. 1. Przewodniczàcy powiatowej komisji lekarskiej po up∏ywie terminu okreÊlonego w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ustawy:
1) zarzàdza posiedzenie tej komisji lekarskiej, w celu
zakoƒczenia post´powania wszcz´tego w czasie
kwalifikacji wojskowej;
2) mo˝e, w uzasadnionym przypadku, zarzàdziç posiedzenie tej komisji lekarskiej, je˝eli zaistniejà
okolicznoÊci, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przewodniczàcy powiatowej komisji lekarskiej mo˝e wezwaç osob´ do stawienia si´ przed tà komisjà lekarskà.
§ 11. Przewodniczàcy wojewódzkiej komisji lekarskiej zarzàdza posiedzenie komisji lekarskiej w terminach w∏aÊciwych dla realizacji ich zadaƒ. Przepis § 10
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
§ 12. Komisja lekarska dokumentuje badanie stanu zdrowia osób w ksi´dze orzeczeƒ lekarskich, w której odnotowuje si´ wyniki badania, wyniki badaƒ specjalistycznych, w tym psychologicznych lub obserwacji szpitalnej, oraz informacje medyczne, które wynikajà z dokumentacji medycznej przedstawionej komisji lekarskiej przez te osoby.
§ 13. 1. Pracà komisji lekarskiej kieruje jej przewodniczàcy.
2. Do zadaƒ przewodniczàcego komisji lekarskiej
nale˝y:
1) przewodniczenie posiedzeniom komisji lekarskiej;
2) organizowanie i nadzorowanie pracy cz∏onków
komisji lekarskiej;
3) reprezentowanie komisji lekarskiej na zewnàtrz;

7) kierowanie osób na badania specjalistyczne,
w tym psychologiczne lub obserwacj´ szpitalnà;
8) formu∏owanie propozycji dotyczàcych orzeczeƒ
komisji lekarskiej;
9) sporzàdzanie i sk∏adanie sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci komisji lekarskiej.
3. Do zadaƒ lekarzy — cz∏onków komisji lekarskiej
nale˝y:
1) badanie stanu zdrowia osób;
2) wyst´powanie, w uzasadnionych przypadkach,
z wnioskami o skierowanie osób na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub obserwacj´ szpitalnà;
3) promowanie wÊród osób zdrowia i honorowego
krwiodawstwa.
4. Do wyznaczonego przez przewodniczàcego wojewódzkiej komisji lekarskiej lekarza — cz∏onka komisji lekarskiej nale˝y prowadzenie ksi´gi orzeczeƒ lekarskich, o której mowa w § 12.
5. Do sekretarza komisji lekarskiej nale˝y:
1) prowadzenie dokumentacji zwiàzanej z orzecznictwem komisji lekarskiej;
2) prowadzenie listy obecnoÊci osób bioràcych
udzia∏ w pracach komisji lekarskiej;
3) dor´czanie orzeczeƒ komisji lekarskiej osobom
oraz w∏aÊciwym wojskowym komendantom uzupe∏nieƒ.
6. Do sekretarza powiatowej komisji lekarskiej nale˝y ponadto utrzymywanie w sta∏ej aktualnoÊci drugiego egzemplarza listy osób podlegajàcych stawieniu si´ do kwalifikacji wojskowej, o której mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ustawy,
w tym dokonywanie wpisów na tej liÊcie.
7. Do pracowników Êredniego personelu medycznego nale˝y prowadzenie ksi´gi orzeczeƒ lekarskich,
o której mowa w § 12, oraz pomoc medyczna, zgodnie
z zadaniami okreÊlonymi przez przewodniczàcego powiatowej komisji lekarskiej.
§ 14. 1. Komisje lekarskie orzekajà wi´kszoÊcià
g∏osów. W razie równej liczby g∏osów decyduje g∏os
przewodniczàcego komisji lekarskiej.
2. Sekretarz komisji lekarskiej oraz pracownicy
Êredniego personelu medycznego nie biorà udzia∏u
w g∏osowaniu przy orzekaniu o zdolnoÊci osób do
czynnej s∏u˝by wojskowej.
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3. Orzeczenia komisji lekarskiej podpisuje jej przewodniczàcy, cz∏onkowie komisji b´dàcy lekarzami
oraz sekretarz komisji.
§ 15. 1. Przewodniczàcy powiatowej komisji lekarskiej sporzàdza sprawozdanie z wyników prac tej komisji lekarskiej i przekazuje je przewodniczàcemu wojewódzkiej komisji lekarskiej, w terminie 14 dni od
dnia zakoƒczenia kwalifikacji wojskowej.
2. Przewodniczàcy wojewódzkiej komisji lekarskiej
sporzàdza zbiorcze sprawozdanie z kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej na terenie województwa
i przesy∏a je ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych w terminie miesiàca od dnia zakoƒczenia
kwalifikacji wojskowej na terenie województwa.

Poz. 1556

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydanie
orzeczenia o zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej
nast´puje po uwzgl´dnieniu wyników badaƒ specjalistycznych, w tym psychologicznych lub obserwacji
szpitalnej, w czasie ponownego stawienia si´ osoby
przed komisjà lekarskà.
3. Wzór karty skierowania na badania specjalistyczne, w tym na obserwacj´ szpitalnà, zawiera za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 21. Orzeczenie wojewódzkiej komisji lekarskiej
dor´cza si´ osobie i wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ na piÊmie, wraz z uzasadnieniem.

3. Wzór sprawozdania z wyników pracy komisji lekarskiej, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 22. Przepisy § 3—9 oraz 11—21 stosuje si´ odpowiednio do osób, o których mowa w art. 32 ust. 2
ustawy, je˝eli nie posiadajà okreÊlonej zdolnoÊci do
czynnej s∏u˝by wojskowej.

Rozdzia∏ 4

Rozdzia∏ 5

Zasady przeprowadzania badaƒ lekarskich

Zasady wspó∏dzia∏ania komisji lekarskich
z wojewodami oraz wójtami (burmistrzami,
prezydentami miast) lub starostami sprawujàcymi
w∏adz´ administracji ogólnej i organami samorzàdu
terytorialnego

§ 16. Do prowadzenia badaƒ lekarskich, okreÊlania
kategorii zdolnoÊci osób do czynnej s∏u˝by wojskowej
oraz wydawania orzeczeƒ w tych sprawach przez komisje lekarskie stosuje si´ odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 ustawy.
§ 17. Komisja lekarska, okreÊlajàc zdolnoÊç osoby
do czynnej s∏u˝by wojskowej, uwzgl´dnia:
1) wyniki badania stanu zdrowia osoby, przeprowadzonego w toku kwalifikacji wojskowej;
2) wyniki badaƒ specjalistycznych, w tym psychologicznych, je˝eli osoba zosta∏a skierowana na takie badania;
3) wyniki obserwacji szpitalnej, je˝eli osoba zosta∏a
skierowana na takà obserwacj´;
4) informacje medyczne zawarte w dokumentacji
medycznej, o której mowa w art. 26 ust. 1b ustawy, je˝eli dokumentacja taka zosta∏a komisji
przedstawiona.
§ 18. Badanie lekarskie osób odbywa si´ w obecnoÊci ca∏ego sk∏adu komisji lekarskiej. Komisja lekarska uwzgl´dnia proÊb´ osoby o przeprowadzenie badania tylko w obecnoÊci lekarzy.
§ 19. W czasie przeprowadzania badaƒ lekarskich
kobiet nie mogà byç prowadzone badania lekarskie
m´˝czyzn.
§ 20. 1. Lekarze wchodzàcy w sk∏ad komisji lekarskiej wyst´pujà do przewodniczàcego komisji lekarskiej z wnioskiem o skierowanie osoby na badania
specjalistyczne, w tym psychologiczne lub na obserwacj´ szpitalnà, w przypadku gdy po przeprowadzeniu badaƒ oraz oceny stanu zdrowia tej osoby nie
mogà ustaliç jej zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej.

§ 23. 1. Przewodniczàcy wojewódzkiej komisji
lekarskiej:
1) mo˝e wyst´powaç do wojewody z wnioskiem
w sprawie obj´cia szkoleniem, o którym mowa
w art. 32b ust. 2 ustawy, osób powo∏anych do
sk∏adów komisji lekarskich;
2) przekazuje wojewodzie, po zakoƒczeniu kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa, opini´
wojewódzkiej komisji lekarskiej, wynikajàcà z nadzoru, o którym mowa w art. 26 ust. 2a ustawy, zawierajàcà ocen´:
a) pracy powiatowych komisji lekarskich,
b) warunków pracy powiatowych komisji lekarskich, w zakresie:
— dostosowania lokali do wymogów i potrzeb
badaƒ lekarskich,
— wyposa˝enia lokali w przedmioty niezb´dne
do pracy komisji lekarskich,
c) wspó∏dzia∏ania powiatowych komisji lekarskich
z wójtami lub burmistrzami (prezydentami
miast) w zakresie spraw wynikajàcych dla tych
organów z art. 32 ust. 10 ustawy,
d) jakoÊci i terminowoÊci badaƒ specjalistycznych
lub psychologicznych wykonywanych przez
podmioty, o których mowa w art. 30 ust. 4
i 4a ustawy, na potrzeby komisji lekarskich;
3) mo˝e uwzgl´dniç wnioski dotyczàce organizacji
i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w nast´pnym roku, wynikajàce z oceny, o której mowa
w pkt 2.
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2. Wojewoda mo˝e uwzgl´dniaç sugestie przewodniczàcego wojewódzkiej komisji lekarskiej dotyczàce podmiotów, o których mowa w art. 30 ust. 4
i 4a ustawy, którym mo˝na zleciç przeprowadzenie
w danym roku badaƒ specjalistycznych lub psychologicznych na potrzeby komisji lekarskich.
§ 24. 1. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu):
1) mo˝e uwzgl´dniaç sugestie przewodniczàcego
powiatowej komisji lekarskiej dotyczàce kandydatów do powo∏ania do sk∏adu tej komisji lekarskiej
oraz do zast´pczego pe∏nienia w niej funkcji;
2) uwzgl´dnia, w miar´ mo˝liwoÊci, w czasie kwalifikacji wojskowej, wnioski przewodniczàcego powiatowej komisji lekarskiej dotyczàce spraw,
o których mowa w art. 32a ust. 1 i 3 ustawy;
3) zapewnia powiatowej komisji lekarskiej obs∏ug´
administracyjnà.

na prawach powiatu) opini´ tej komisji lekarskiej dotyczàcà warunków pracy w lokalu oraz wnioski i sugestie do organizacji i prowadzenia badaƒ lekarskich
w roku nast´pnym.
§ 25. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) informuje przewodniczàcego powiatowej komisji lekarskiej o przyczynach niestawiania si´ osób do kwalifikacji wojskowej oraz o zastosowaniu wobec tych
osób z urz´du Êrodków przymusu przewidzianych
w ustawie.
Rozdzia∏ 6
Przepis koƒcowy
§ 26. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
———————
2)

2. Przewodniczàcy powiatowej komisji lekarskiej,
po zakoƒczeniu kwalifikacji wojskowej na obszarze
powiatu, przekazuje staroÊcie (prezydentowi miasta
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Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie
komisji lekarskich oraz wynagradzania za udzia∏ w ich pracy (Dz. U. Nr 18, poz. 142 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 102).
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Poz. 1556
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 13 listopada 2009 r. (poz. 1556)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW PRACY KOMISJI LEKARSKIEJ NA TERENIE ......................
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

