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Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 205, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie:

1) tworzy wojskowe komisje lekarskie;

2) ustala siedziby wojskowych komisji lekarskich;

3) okreÊla terytorialny zasi´g dzia∏ania wojskowych
komisji lekarskich;

4) okreÊla w∏aÊciwoÊç wojskowych komisji lekar-
skich.

§ 2. Tworzy si´ nast´pujàce wojskowe komisje le-
karskie i ustala si´ ich siedziby:

1) Centralnà Wojskowà Komisj´ Lekarskà z siedzibà
w Warszawie,

2) Sto∏ecznà Wojskowà Komisj´ Lekarskà z siedzibà
w Warszawie,

3) Wojskowà Komisj´ Lekarskà Si∏ Powietrznych
z siedzibà w Warszawie,

4) Wojskowà Komisj´ Lekarskà Marynarki Wojennej
z siedzibà w Gdaƒsku,

5) Wojskowà Komisj´ Lotniczo-Lekarskà z siedzibà
w D´blinie,

6) Wojskowà Komisj´ Lotniczo-Lekarskà z siedzibà
w Warszawie,

7) Wojskowà Komisj´ Morsko-Lekarskà z siedzibà
w Gdaƒsku,

8) rejonowe wojskowe komisje lekarskie z siedzibà
w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wroc∏awiu,

9) terenowe wojskowe komisje lekarskie z siedzibà
w Bydgoszczy, D´blinie, E∏ku, Gdaƒsku, Gliwicach,
Ko∏obrzegu, Krakowie, Legionowie, Lublinie, ¸o-
dzi, Olsztynie, Poznaniu, PrzemyÊlu, Szczecinie,
Warszawie, Wroc∏awiu i ˚arach

— zwane dalej „wojskowymi komisjami lekarskimi”.

§ 3. 1. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
w Warszawie jest komisjà wy˝szego stopnia w stosun-
ku do:

1) Sto∏ecznej Wojskowej Komisji Lekarskiej w War-
szawie;

2) Wojskowej Komisji Lekarskiej Si∏ Powietrznych
w Warszawie;

3) Wojskowej Komisji Lekarskiej Marynarki Wojennej
w Gdaƒsku;

4) rejonowych wojskowych komisji lekarskich w Byd-
goszczy, Krakowie, Warszawie i Wroc∏awiu.

2. Wojskowa Komisja Lekarska Si∏ Powietrznych
w Warszawie jest komisjà wy˝szego stopnia w stosun-
ku do:

1) Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w D´blinie;

2) Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warsza-
wie.

3. Wojskowa Komisja Lekarska Marynarki Wojen-
nej w Gdaƒsku jest komisjà wy˝szego stopnia w sto-
sunku do Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej
w Gdaƒsku.

4. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Byd-
goszczy jest komisjà wy˝szego stopnia w stosunku do
terenowych wojskowych komisji lekarskich w Byd-
goszczy, Gdaƒsku, Ko∏obrzegu i Szczecinie.

5. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Krako-
wie jest komisjà wy˝szego stopnia w stosunku do te-
renowych wojskowych komisji lekarskich w D´blinie,
Gliwicach, Krakowie, Lublinie i PrzemyÊlu.

6. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w War-
szawie jest komisjà wy˝szego stopnia w stosunku do
terenowych wojskowych komisji lekarskich w E∏ku,
Legionowie, Olsztynie i Warszawie.

7. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska we Wro-
c∏awiu jest komisjà wy˝szego stopnia w stosunku do
terenowych wojskowych komisji lekarskich w ¸odzi,
Poznaniu, Wroc∏awiu i ˚arach.

§ 4. 1. Terytorialne zasi´gi dzia∏ania Centralnej
Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie, Wojsko-
wej Komisji Lekarskiej Si∏ Powietrznych w Warszawie,
Wojskowej Komisji Lekarskiej Marynarki Wojennej
w Gdaƒsku i Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej
w Gdaƒsku obejmujà terytorium ca∏ego paƒstwa.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 czerwca 2004 r.

w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz okreÊlenia ich siedzib, zasi´gu dzia∏ania
i w∏aÊciwoÊci

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166,
poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036
i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.



2. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Sto∏ecznej Wojsko-
wej Komisji Lekarskiej w Warszawie obejmuje obszar
miasta sto∏ecznego Warszawy.

3. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Wojskowej Komisji
Lotniczo-Lekarskiej w D´blinie obejmuje obszar po-
wiatu ryckiego w województwie lubelskim.

4. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Wojskowej Komisji
Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie obejmuje terytorium
ca∏ego paƒstwa, z wyjàtkiem obszaru powiatu ryckie-
go w województwie lubelskim.

5. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Rejonowej Wojsko-
wej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy obejmuje obszar
obj´ty zasi´giem dzia∏ania terenowych wojskowych
komisji lekarskich w Bydgoszczy, Gdaƒsku, Ko∏obrze-
gu i Szczecinie.

6. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Rejonowej Wojsko-
wej Komisji Lekarskiej w Krakowie obejmuje obszar
obj´ty zasi´giem dzia∏ania terenowych wojskowych
komisji lekarskich w D´blinie, Gliwicach, Krakowie,
Lublinie i PrzemyÊlu.

7. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Rejonowej Wojsko-
wej Komisji Lekarskiej w Warszawie obejmuje obszar
obj´ty zasi´giem dzia∏ania terenowych wojskowych
komisji lekarskich w E∏ku, Legionowie, Olsztynie
i Warszawie.

8. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Rejonowej Wojsko-
wej Komisji Lekarskiej we Wroc∏awiu obejmuje obszar
obj´ty zasi´giem dzia∏ania terenowych wojskowych ko-
misji lekarskich w ¸odzi, Poznaniu, Wroc∏awiu i ˚arach.

9. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Wojsko-
wej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy obejmuje:

1) obszar województwa kujawsko-pomorskiego;

2) w województwie pomorskim obszar powiatów
chojnickiego i cz∏uchowskiego;

3) w województwie wielkopolskim obszar powiatów
pilskiego i z∏otowskiego.

10. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w D´blinie obejmuje:

1) w województwie lubelskim obszar powiatów opol-
skiego, pu∏awskiego i ryckiego;

2) w województwie mazowieckim obszar powiatów
kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskie-
go, szyd∏owieckiego i zwoleƒskiego oraz miasta
na prawach powiatu Radomia.

11. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w E∏ku obejmuje:

1) obszar województwa podlaskiego;

2) w województwie warmiƒsko-mazurskim obszar
powiatów e∏ckiego, gi˝yckiego, go∏dapskiego,
oleckiego, piskiego i w´gorzewskiego.

12. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w Gdaƒsku obejmuje:

1) w województwie pomorskim obszar powiatów by-
towskiego, gdaƒskiego, kartuskiego, koÊcierskie-
go, kwidzyƒskiego, l´borskiego, malborskiego, no-
wodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztum-
skiego, tczewskiego i wejherowskiego oraz miast
na prawach powiatu Gdaƒska, Gdyni i Sopotu;

2) w województwie warmiƒsko-mazurskim obszar
powiatów elblàskiego i miasta na prawach powia-
tu Elblàga.

13. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w Gliwicach obejmuje:

1) w województwie opolskim obszar powiatów g∏ub-
czyckiego, k´dzierzyƒsko-kozielskiego, krapkowic-
kiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnic-
kiego i strzeleckiego oraz miasta na prawach po-
wiatu Opola;

2) w województwie Êlàskim obszar powiatów b´dziƒ-
skiego, bieruƒsko-l´dziƒskiego, cz´stochowskie-
go, gliwickiego, k∏obuckiego, lublinieckiego, miko-
∏owskiego, myszkowskiego, pszczyƒskiego, raci-
borskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, wodzi-
s∏awskiego i zawierciaƒskiego oraz miast na pra-
wach powiatu Bytomia, Chorzowa, Cz´stochowy,
Dàbrowy Górniczej, Gliwic, Jastrz´bia Zdroju, Ja-
worzna, Katowic, Mys∏owic, Piekar Âlàskich, Rudy
Âlàskiej, Rybnika, Siemianowic Âlàskich, Sosnow-
ca, Âwi´toch∏owic, Tych, Zabrza i ˚or.

14. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w Ko∏obrzegu obejmuje:

1) w województwie pomorskim obszar powiatu s∏up-
skiego i miasta na prawach powiatu S∏upska;

2) w województwie zachodniopomorskim obszar po-
wiatów bia∏ogardzkiego, ko∏obrzeskiego, koszaliƒ-
skiego, s∏awieƒskiego, szczecineckiego i Êwidwiƒ-
skiego oraz miasta na prawach powiatu Koszalina.

15. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w Krakowie obejmuje:

1) obszar województwa ma∏opolskiego;

2) w województwie Êlàskim obszar powiatów biel-
skiego, cieszyƒskiego i ˝ywieckiego oraz miasta na
prawach powiatu Bielsko-Bia∏a;

3) w województwie Êwi´tokrzyskim obszar powiatów
buskiego, j´drzejowskiego, kazimierskiego, kielec-
kiego, koneckiego, piƒczowskiego, skar˝yskiego,
staszowskiego i w∏oszczowskiego oraz miasta na
prawach powiatu Kielc.

16. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w Legionowie obejmuje:

1) w województwie mazowieckim obszar powiatów
ciechanowskiego, gostyniƒskiego, legionowskie-
go, makowskiego, miƒskiego, m∏awskiego, nowo-
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dworskiego, ostro∏´ckiego, ostrowskiego, p∏ockie-
go, p∏oƒskiego, przasnyskiego, pu∏tuskiego, sier-
peckiego, w´growskiego, wo∏omiƒskiego, wy-
szkowskiego i ˝uromiƒskiego oraz miast na pra-
wach powiatu Ostro∏´ki i P∏ocka;

2) w mieÊcie sto∏ecznym Warszawie obszar dzielnic
Bia∏o∏´ka, Praga Po∏udnie, Praga Pó∏noc, Rember-
tów, Targówek, Wawer i Weso∏a. 

17. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w Lublinie obejmuje:

1) w województwie lubelskim obszar powiatów bial-
skiego, bi∏gorajskiego, che∏mskiego, hrubieszow-
skiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraÊnic-
kiego, lubartowskiego, lubelskiego, ∏´czyƒskiego,
∏ukowskiego, parczewskiego, radzyƒskiego, Êwid-
nickiego, tomaszowskiego, w∏odawskiego i zamoj-
skiego oraz miast na prawach powiatu Bia∏ej Pod-
laskiej, Che∏ma, Lublina i ZamoÊcia;

2) w województwie Êwi´tokrzyskim obszar powiatów
opatowskiego, ostrowieckiego, sandomierskiego
i starachowickiego.

18. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w ¸odzi obejmuje:

1) w województwie ∏ódzkim obszar powiatów be∏cha-
towskiego, brzeziƒskiego, kutnowskiego, ∏askiego,
∏´czyckiego, ∏ódzkiego wschodniego, opoczyƒ-
skiego, pabianickiego, paj´czaƒskiego, piotrkow-
skiego, podd´bickiego, radomszczaƒskiego, sie-
radzkiego, tomaszowskiego, wieluƒskiego, wieru-
szowskiego, zduƒskowolskiego i zgierskiego oraz
miast na prawach powiatu ¸odzi i Piotrkowa Try-
bunalskiego;

2) w województwie wielkopolskim obszar powiatów
kolskiego i tureckiego. 

19. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w Olsztynie obejmuje w wo-
jewództwie warmiƒsko-mazurskim obszar powiatów
bartoszyckiego, braniewskiego, dzia∏dowskiego, i∏aw-
skiego, k´trzyƒskiego, lidzbarskiego, mràgowskiego,
nidzickiego, nowomiejskiego, olsztyƒskiego, ostródz-
kiego i szczycieƒskiego oraz miasta na prawach po-
wiatu Olsztyna.

20. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w Poznaniu obejmuje w wo-
jewództwie wielkopolskim obszar powiatów chodzie-
skiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieênieƒskiego,
gostyƒskiego, grodziskiego, jarociƒskiego, kaliskiego,
koniƒskiego, koÊciaƒskiego, krotoszyƒskiego, leszczyƒ-
skiego, mi´dzychodzkiego, nowotomyskiego, obornic-
kiego, pleszewskiego, poznaƒskiego, rawickiego, s∏u-
peckiego, szamotulskiego, Êredzkiego, Êremskiego,
wàgrowieckiego, wolsztyƒskiego i wrzesiƒskiego oraz
miast na prawach powiatu Kalisza, Konina, Leszna
i Poznania.

21. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w PrzemyÊlu obejmuje ob-
szar województwa podkarpackiego.

22. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w Szczecinie obejmuje:

1) w województwie lubuskim obszar powiatu strze-
lecko-drezdeneckiego;

2) w województwie zachodniopomorskim obszar po-
wiatów choszczeƒskiego, drawskiego, goleniow-
skiego, gryfickiego, gryfiƒskiego, kamieƒskiego,
∏obeskiego, myÊliborskiego, polickiego, pyrzyckie-
go, stargardzkiego i wa∏eckiego oraz miast na pra-
wach powiatu Szczecina i ÂwinoujÊcia.

23. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w Warszawie obejmuje:

1) w województwie ∏ódzkim obszar powiatów ∏owic-
kiego, rawskiego i skierniewickiego oraz miasta na
prawach powiatu Skierniewic;

2) w województwie mazowieckim obszar powiatów
bia∏obrzeskiego, garwoliƒskiego, grodziskiego,
grójeckiego, ∏osickiego, otwockiego, piaseczyƒ-
skiego, pruszkowskiego, siedleckiego, sochaczew-
skiego, soko∏owskiego, warszawskiego zachod-
niego i ˝yrardowskiego oraz miasta na prawach
powiatu Siedlec;

3) w mieÊcie sto∏ecznym Warszawie obszar dzielnic
Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Âródmie-
Êcie, Ursus, Ursynów, Wilanów, W∏ochy, Wola
i ˚oliborz.

24. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej we Wroc∏awiu obejmuje:

1) w województwie dolnoÊlàskim obszar powiatów
dzier˝oniowskiego, górowskiego, jaworskiego, je-
leniogórskiego, kamiennogórskiego, k∏odzkiego,
legnickiego, lwóweckiego, milickiego, oleÊnickie-
go, o∏awskiego, strzeliƒskiego, Êredzkiego, Êwid-
nickiego, trzebnickiego, wa∏brzyskiego, wo∏ow-
skiego, wroc∏awskiego, zàbkowickiego i z∏otoryj-
skiego oraz miast na prawach powiatu Jeleniej
Góry, Legnicy i Wroc∏awia;

2) w województwie opolskim obszar powiatów brze-
skiego, kluczborskiego i namys∏owskiego;

3) w województwie wielkopolskim obszar powiatów
k´piƒskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego.

25. Terytorialny zasi´g dzia∏ania Terenowej Woj-
skowej Komisji Lekarskiej w ˚arach obejmuje:

1) w województwie dolnoÊlàskim obszar powiatów
boles∏awieckiego, g∏ogowskiego, lubaƒskiego, lu-
biƒskiego, polkowickiego i zgorzeleckiego;

2) w województwie lubuskim obszar powiatów go-
rzowskiego, kroÊnieƒskiego, mi´dzyrzeckiego,
nowosolskiego, s∏ubickiego, sul´ciƒskiego, Êwie-
bodziƒskiego, wschowskiego, zielonogórskiego,
˝agaƒskiego i ˝arskiego oraz miast na prawach
powiatu Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej
Góry.
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§ 5. Wojskowe komisje lekarskie sà w∏aÊciwe wo-
bec:

1) ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych zawodowà s∏u˝-
b´ wojskowà na podstawie kontraktu na pe∏nienie
s∏u˝by sta∏ej lub kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by ter-
minowej;

2) ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà;

3) osób, które ubiegajà si´ o powo∏anie do zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej lub s∏u˝by kandydackiej;

4) ˝o∏nierzy odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ wojsko-
wà, nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà,
przeszkolenie wojskowe, çwiczenia wojskowe lub
okresowà s∏u˝b´ wojskowà oraz pe∏niàcych czyn-
nà s∏u˝b´ wojskowà w razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny;

5) poborowych, kiedy nie urz´dujà powiatowe komi-
sje lekarskie, oraz poborowych odbywajàcych za-
sadniczà s∏u˝b´ w jednostce organizacyjnej obro-
ny cywilnej i poborowych odbywajàcych s∏u˝b´
zast´pczà, o której mowa w ustawie z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o s∏u˝bie zast´pczej (Dz. U. Nr 223,
poz. 2217);

6) ˝o∏nierzy rezerwy;

7) emerytów i rencistów wojskowych;

8) studentów odbywajàcych zaj´cia wojskowe w cza-
sie trwania studiów;

9) ma∏oletnich kszta∏conych w szko∏ach lub orkie-
strach wojskowych;

10) osób nieb´dàcych ˝o∏nierzami rezerwy, które pe∏-
ni∏y albo odby∏y s∏u˝b´, o której mowa w pkt 1, 2
lub 4, oraz osób, które odby∏y zaj´cia wojskowe
w czasie trwania studiów albo by∏y kszta∏cone
w szko∏ach lub orkiestrach wojskowych, a tak˝e
osób, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia
29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 87, z póên. zm.2)).

§ 6. W∏aÊciwoÊç miejscowà wojskowych komisji
lekarskich ustala si´:

1) w stosunku do ˝o∏nierzy, o których mowa w § 5
pkt 1, 2 i 4 — ze wzgl´du na miejsce stacjonowa-
nia jednostki wojskowej, w której pe∏nià czynnà
s∏u˝b´ wojskowà;

2) w stosunku do osób, o których mowa w § 5 pkt 3
i 9 — ze wzgl´du na miejsce ich zamieszkania albo
miejsce stacjonowania jednostki wojskowej,
w której majà zamiar pe∏niç zawodowà s∏u˝b´
wojskowà lub s∏u˝b´ kandydackà albo majà za-
miar odbywaç kszta∏cenie lub kszta∏cà si´;

3) w stosunku do poborowych i ˝o∏nierzy rezerwy,
o których mowa w § 5 pkt 5 i 6 — ze wzgl´du na
miejsce ich pobytu sta∏ego lub pobytu czasowego
trwajàcego ponad dwa miesiàce, z zastrze˝eniem
pkt 4;

4) poborowych odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´
w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej — ze
wzgl´du na siedzib´ organu, który utworzy∏ jed-
nostk´ organizacyjnà obrony cywilnej;

5) w stosunku do osób, o których mowa w § 5 pkt 7
i 10 — ze wzgl´du na miejsce ich zamieszkania;

6) w stosunku do osób, o których mowa w § 5 pkt 8
— ze wzgl´du na miejsce ich zamieszkania albo
miejsce studiów.

§ 7. Wojskowe komisje lekarskie orzekajà o: 

1) zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do czynnej s∏u˝by
wojskowej;

2) zdolnoÊci do s∏u˝by w poszczególnych rodzajach
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rodza-
jach wojsk i s∏u˝b, a tak˝e na poszczególnych sta-
nowiskach s∏u˝bowych i poza granicami paƒstwa;

3) uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub cho-
roby;

4) zwiàzku choroby i u∏omnoÊci ze szczególnymi w∏a-
ÊciwoÊciami lub warunkami czynnej s∏u˝by woj-
skowej lub zasadniczej s∏u˝by w jednostkach orga-
nizacyjnych obrony cywilnej albo z dzia∏aniami
wojennymi lub majàcymi charakter wojenny;

5) zwiàzku Êmierci z czynnà s∏u˝bà wojskowà albo
z dzia∏aniami wojennymi lub majàcymi charakter
wojenny;

6) inwalidztwie i niezdolnoÊci do samodzielnej egzy-
stencji;

7) zwiàzku inwalidztwa z czynnà s∏u˝bà wojskowà.

§ 8. 1. Do w∏aÊciwoÊci terenowych wojskowych
komisji lekarskich nale˝y orzekanie:

1) o zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej i zalicza-
nie do kategorii zdolnoÊci do takiej s∏u˝by:

a) ˝o∏nierzy, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6,

b) poborowych, kiedy nie urz´dujà powiatowe ko-
misje lekarskie;

2) o zdolnoÊci ˝o∏nierzy, o których mowa w § 5 pkt 4
i 6, oraz poborowych do odbywania czynnej s∏u˝-
by wojskowej:

a) poza granicami paƒstwa,

b) w jednostkach desantowo-szturmowych,

c) w ˚andarmerii Wojskowej i Wojskowych S∏u˝-
bach Informacyjnych,

d) w jednostkach reprezentacyjnych Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej,
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e) w charakterze nurków i p∏etwonurków,

f) w zasi´gu dzia∏ania promieniowania mikrofalo-
wego,

g) w warunkach dzia∏ania pràdu elektrycznego; 

3) o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego ˝o∏nie-
rzom, o których mowa w § 5 pkt 4, okreÊlonym
w przepisach wydanych na podstawie art. 70
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej;

4) o zwiàzku choroby lub u∏omnoÊci oraz Êmierci ˝o∏-
nierzy, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, z czynnà
s∏u˝bà wojskowà.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do poborowych
i ˝o∏nierzy, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, którzy zo-
stali przeznaczeni do odbycia, odbywajà albo odbyli
czynnà s∏u˝b´ wojskowà w jednostkach Marynarki
Wojennej lub Si∏ Powietrznych, z zastrze˝eniem § 11
ust. 2.

§ 9. Do w∏aÊciwoÊci rejonowych wojskowych ko-
misji lekarskich nale˝y:

1) zajmowanie stanowiska wobec sprzeciwów do
projektów orzeczeƒ terenowych wojskowych ko-
misji lekarskich,

2) zajmowanie stanowiska wobec okreÊlonych pro-
jektów orzeczeƒ terenowych wojskowych komisji
lekarskich,

3) rozpatrywanie odwo∏aƒ od orzeczeƒ wydanych
przez terenowe wojskowe komisje lekarskie

— w sprawach, o których mowa w § 8 ust. 1.

§ 10. Do w∏aÊciwoÊci wojskowej komisji morsko-
-lekarskiej nale˝y orzekanie:

1) w stosunku do ˝o∏nierzy, o których mowa w § 5
pkt 4 i 6, oraz poborowych o zdolnoÊci do czynnej
s∏u˝by wojskowej i zaliczanie do kategorii zdolno-
Êci do takiej s∏u˝by, a tak˝e orzekanie o ich zdolno-
Êci do odbywania czynnej s∏u˝by wojskowej na
okr´tach wojennych i innych jednostkach p∏ywajà-
cych Marynarki Wojennej;

2) w stosunku do ˝o∏nierzy, o których mowa w § 5
pkt 4, odbywajàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà
w jednostkach Marynarki Wojennej, w stosunku
do ˝o∏nierzy rezerwy, którzy zostali przeznaczeni
do odbycia albo odbyli czynnà s∏u˝b´ wojskowà
w jednostkach Marynarki Wojennej, oraz w sto-
sunku do poborowych o zdolnoÊci do odbywania
czynnej s∏u˝by wojskowej:

a) poza granicami paƒstwa,

b) w jednostkach desantowo-szturmowych,

c) w jednostkach reprezentacyjnych Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej,

d) w charakterze nurków i p∏etwonurków,

e) w zasi´gu dzia∏ania promieniowania mikrofalo-
wego,

f) w warunkach dzia∏ania pràdu elektrycznego;

3) o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego ˝o∏nie-
rzom, o których mowa w § 5 pkt 4, okreÊlonym
w przepisach wydanych na podstawie art. 70
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, odbywajàcym czynnà s∏u˝b´ wojskowà
w jednostkach Marynarki Wojennej;

4) o zwiàzku choroby lub u∏omnoÊci oraz Êmierci
z czynnà s∏u˝bà wojskowà w stosunku do ˝o∏nie-
rzy, o których mowa w § 5 pkt 4, odbywajàcych
czynnà s∏u˝b´ wojskowà w jednostkach Marynarki
Wojennej oraz ˝o∏nierzy rezerwy, którzy zostali
przeznaczeni do odbycia albo odbyli czynnà s∏u˝-
b´ wojskowà w jednostkach Marynarki Wojennej.

§ 11. 1. Do w∏aÊciwoÊci wojskowych komisji lotni-
czo-lekarskich nale˝y orzekanie:

1) w stosunku do ˝o∏nierzy, o których mowa w § 5
pkt 4 i 6, o zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojsko-
wej i zaliczanie do kategorii zdolnoÊci do takiej
s∏u˝by, a tak˝e orzekanie o ich zdolnoÊci do odby-
wania czynnej s∏u˝by wojskowej w sk∏adzie per-
sonelu latajàcego, personelu naziemnego zabez-
pieczenia lotów i personelu s∏u˝by in˝ynieryjno-
-lotniczej;

2) w stosunku do ˝o∏nierzy, o których mowa w § 5
pkt 4, odbywajàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà
w jednostkach Si∏ Powietrznych oraz w stosunku
do ˝o∏nierzy rezerwy, którzy zostali przeznaczeni
do odbycia albo odbyli czynnà s∏u˝b´ wojskowà
w jednostkach Si∏ Powietrznych, o zdolnoÊci do
odbywania czynnej s∏u˝by wojskowej:

a) poza granicami paƒstwa,

b) w jednostkach desantowo-szturmowych,

c) w jednostkach reprezentacyjnych Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej,

d) w zasi´gu dzia∏ania promieniowania mikrofalo-
wego,

e) w warunkach dzia∏ania pràdu elektrycznego;

3) o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego ˝o∏nie-
rzom, o których mowa w § 5 pkt 4, okreÊlonym
w przepisach wydanych na podstawie art. 70
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, odbywajàcym czynnà s∏u˝b´ wojskowà
w jednostkach Si∏ Powietrznych;

4) o zwiàzku choroby lub u∏omnoÊci oraz Êmierci
z czynnà s∏u˝bà wojskowà w stosunku do ˝o∏nie-
rzy, o których mowa w § 5 pkt 4, odbywajàcych
czynnà s∏u˝b´ wojskowà w jednostkach Si∏ Po-
wietrznych oraz ˝o∏nierzy rezerwy, którzy zostali
przeznaczeni do odbycia albo odbyli czynnà s∏u˝-
b´ wojskowà w jednostkach Si∏ Powietrznych.
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2. Przepisy ust. 1 dotyczàce ˝o∏nierzy, o których
mowa w § 5 pkt 4, stosuje si´ tylko do ˝o∏nierzy odby-
wajàcych çwiczenia wojskowe lub okresowà s∏u˝b´
wojskowà.

§ 12. Do w∏aÊciwoÊci Wojskowej Komisji Lekar-
skiej Marynarki Wojennej nale˝y:

1) zajmowanie stanowiska wobec sprzeciwów do
projektów orzeczeƒ wojskowej komisji morsko-
-lekarskiej,

2) zajmowanie stanowiska wobec okreÊlonych pro-
jektów orzeczeƒ wojskowej komisji morsko-lekar-
skiej,

3) rozpatrywanie odwo∏aƒ od orzeczeƒ wydanych
przez wojskowà komisj´ morsko-lekarskà

— w sprawach, o których mowa w § 10.

§ 13. Do w∏aÊciwoÊci Wojskowej Komisji Lekar-
skiej Si∏ Powietrznych nale˝y:

1) zajmowanie stanowiska wobec sprzeciwów do
projektów orzeczeƒ wojskowych komisji lotniczo-
-lekarskich,

2) zajmowanie stanowiska wobec okreÊlonych pro-
jektów orzeczeƒ wojskowych komisji lotniczo-le-
karskich,

3) rozpatrywanie odwo∏aƒ od orzeczeƒ wydanych
przez wojskowe komisje lotniczo-lekarskie

— w sprawach, o których mowa w § 11.

§ 14. 1. W∏aÊciwoÊç Sto∏ecznej Wojskowej Komisji
Lekarskiej i Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej
okreÊlajà przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 8
i 9 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojsko-
wej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750
oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).

2. Do w∏aÊciwoÊci Centralnej Wojskowej Komisji
Lekarskiej nale˝y równie˝:

1) sprawowanie fachowego nadzoru nad dzia∏alno-
Êcià pozosta∏ych wojskowych komisji lekarskich,
w tym rozstrzyganie kwestii budzàcych powa˝ne
wàtpliwoÊci lub rozbie˝noÊci w orzecznictwie oraz
wydawanie w tym przedmiocie wià˝àcych zale-
ceƒ;

2) analizowanie ca∏okszta∏tu orzecznictwa wojskowo-
-lekarskiego i dzia∏alnoÊci orzeczniczo-lekarskiej
wojskowych komisji lekarskich;

3) wspó∏dzia∏anie z zak∏adami opieki zdrowotnej,
w tym utworzonymi przez Ministra Obrony Naro-
dowej, ambulatoriami, ambulatoriami z izbà cho-
rych i lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej
w jednostkach wojskowych, wy˝szymi szko∏ami
medycznymi lub prowadzàcymi dzia∏alnoÊç dy-
daktycznà i badawczà w dziedzinie nauk medycz-
nych, jednostkami badawczo-rozwojowymi pro-

wadzàcymi dzia∏alnoÊç w dziedzinie nauk me-
dycznych oraz organami i jednostkami organiza-
cyjnymi wykonujàcymi czynnoÊci orzeczniczo-le-
karskie;

4) wspó∏dzia∏anie z dowódcami i organami wojsko-
wymi oraz Wojskowà Izbà Lekarskà;

5) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów praw-
nych dotyczàcych dzia∏alnoÊci orzeczniczo-lekar-
skiej wojskowych komisji lekarskich.

3. Zalecenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie
mogà dotyczyç sposobu rozstrzygni´cia konkretnej
sprawy za∏atwianej w drodze orzeczenia wojskowej
komisji lekarskiej, z wyjàtkiem przypadków okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach. 

§ 15. W∏aÊciwoÊç wojskowych komisji lekarskich
okreÊlajà w stosunku do:

1) ˝o∏nierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 1—3 —
przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 8 i 9
ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie woj-
skowej ˝o∏nierzy zawodowych;

2) ˝o∏nierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 1, 2, 4,
6 i 10, oraz zmar∏ych takich ˝o∏nierzy i osób,
w sprawach orzekania o uszczerbku na zdrowiu
wskutek wypadku lub choroby oraz o zwiàzku
Êmierci wskutek wypadku lub choroby z czynnà
s∏u˝bà wojskowà — przepisy wydane na podsta-
wie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o Êwiadczeniach odszkodowawczych przys∏ugujà-
cych w razie wypadków i chorób pozostajàcych
w zwiàzku ze s∏u˝bà wojskowà (Dz. U. Nr 83,
poz. 760 i Nr 179, poz. 1750);

3) poborowych odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´
w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej —
przepisy wydane na podstawie art. 162 ust. 5 usta-
wy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

4) osób, o których mowa w § 5 pkt 6, 7 i 10 — przepi-
sy wydane na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy
z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytal-
nym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U.
z 2004 r. Nr 8, poz. 66 i Nr 121, poz. 1264);

5) osób, o których mowa w § 5 pkt 4, 6 i 8—10 —
przepisy ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopa-
trzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin. 

§ 16. 1. Wojskowe komisje lekarskie orzekajà rów-
nie˝ o uprawnieniach do dodatkowej powierzchni
mieszkalnej ze wzgl´du na stan zdrowia wobec eme-
rytów i rencistów wojskowych, do stopnia kapitana
w∏àcznie, a tak˝e cz∏onków rodzin ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz emerytów i rencistów wojskowych, o ile
wynika to z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 116, poz. 1203).
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2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, przepis
§ 6 pkt 5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 17. 1. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejsze-
go rozporzàdzenia:

1) Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warsza-
wie,

2) Sto∏eczna Wojskowa Komisja Lekarska w Warsza-
wie,

3) Wojskowa Komisja Lekarska Si∏ Powietrznych
w Warszawie,

4) Wojskowa Komisja Lekarska Marynarki Wojennej
w Gdaƒsku,

5) Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w D´blinie,

6) Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warsza-
wie,

7) Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdaƒsku,

8) rejonowe wojskowe komisje lekarskie w Bydgosz-
czy, Krakowie, Warszawie i Wroc∏awiu,

9) terenowe wojskowe komisje lekarskie w Bydgosz-
czy, D´blinie, E∏ku, Gdaƒsku, Gliwicach, Ko∏obrze-
gu, Krakowie, Legionowie, Lublinie, ¸odzi, Olszty-
nie, Poznaniu, PrzemyÊlu, Szczecinie, Warszawie,
Wroc∏awiu i ˚arach

— stajà si´ odpowiednio wojskowymi komisjami le-
karskimi, o których mowa w § 2.

2. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone do dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia przed woj-
skowymi komisjami lekarskimi wyszczególnionymi
w ust. 1 prowadzà w dalszym ciàgu wojskowe komi-
sje lekarskie dotychczas w∏aÊciwe.

3. ˚o∏nierze zawodowi i pracownicy pe∏niàcy s∏u˝-
b´ lub zatrudnieni w wojskowych komisjach lekar-
skich wyszczególnionych w ust. 1 nadal pe∏nià s∏u˝b´
lub sà zatrudnieni w odpowiednich wojskowych komi-
sjach lekarskich, o których mowa w § 2. 

4. Mienie oraz zobowiàzania i wierzytelnoÊci
wojskowych komisji lekarskich wyszczególnionych
w ust. 1 stajà si´ mieniem oraz zobowiàzaniami i wie-
rzytelnoÊciami odpowiednich wojskowych komisji le-
karskich, o których mowa w § 2.

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca
1992 r. w sprawie zasad okreÊlania zdolnoÊci do czynnej
s∏u˝by wojskowej oraz w∏aÊciwoÊci i trybu post´powania
wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U.
Nr 57, poz. 278, z 1994 r. Nr 31, poz. 113 oraz z 2000 r.
Nr 97, poz. 1059), które w zakresie uregulowanym rozpo-
rzàdzeniem traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 czerwca 2004 r.

w sprawie orzekania o zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej oraz trybu post´powania wojskowych
komisji lekarskich w tych sprawach

Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 21, poz. 205, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich;

2) szczegó∏owe warunki orzekania przez wojskowe
komisje lekarskie o zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by
wojskowej, w tym o zdolnoÊci do odbywania tej
s∏u˝by w poszczególnych rodzajach wojsk i s∏u˝b
oraz na poszczególnych stanowiskach s∏u˝bowych

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166,
poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036
i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.


