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Informacja o projekcie: 

Tytuł Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej     

Autor   30 listopada 2022 r. 

Projekt z dnia Ministerstwo Obrony Narodowej 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ------------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Patrycja Grebla-Tarasek 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Uwaga ogólna  Potrzeba jest unormowania dostępu 
do Systemu Informacji Medycznej 
(SIM) przez personel komisji 
lekarskich. 

W projektowanym rozporządzeniu 
brak jest zapisów odnoszących się 
do zasad związanych z dostępem do 
Systemu Informacji Medycznej (SIM) 
dla lekarzy oraz pracowników 
medycznych powiatowych komisji 
lekarskich, która wynika z art. 12 ust 
7a. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 
roku o systemie informacji w 
ochronie zdrowia. Dostęp do 
informacji zawartych w SIM byłby 
pomocny przy określaniu zdolności 
do służby wojskowej osób 
stawiających się do kwalifikacji 
wojskowej w przypadku braku 
posiadania dokumentacji 
medycznej. 

  

2.  
Uwaga ogólna Należy rozważyć wprowadzenie 

regulacji, na podstawie której osoby 
ze wskazanymi 

Niektóre osoby z 
niepełnosprawnościami mają 
kłopoty z poruszaniem się i osobiste 
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niepełnosprawnościami nie będą 
musiały osobiście stawać do 
kwalifikacji wojskowej, aby 
dostarczyć orzeczenie o stanie 
zdrowia. 

stawiennictwo na komisji jest dużym 
wyzwaniem dla tych osób i ich 
opiekunów.  

3.  

§ 7 ust. 1 pkt 1 lit. a Należy wprowadzić możliwość 
potwierdzenia tożsamości za 
pomocą dokumentu cyfrowego, 
dostępnego w aplikacji mObywatel. 

Z uwagi na coraz powszechniejsze 
korzystanie z możliwości 
potwierdzenia tożsamości za 
pomocą dokumentu cyfrowego, 
znajdującego się w aplikacji 
publicznej mObywatel, należy 
stawiającym na komisji umożliwić 
ten sposób potwierdzenia 
tożsamości.  

  

4.  

§ 7 ust. 1 pkt 2 Oprócz orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności, stawający po 
raz pierwszy na komisji powinien 
dołączyć dokumentację medyczną, 
na podstawie, której wydano dane 
orzeczenie.  

Sam wyciąg z treści orzeczenia, to 
zbyt uboga informacja dla lekarza 
PKL, ponieważ w orzeczeniu 
znajduje się jedynie symbol 
niepełnosprawności, który jest zbyt 
ogólny. Przewodniczący PKL 
powinien mieć wgląd do 
dokumentacji medycznej z nazwą 
jednostki chorobowej, aby mógł 
określić paragraf w orzeczeniu o 
zdolności do służby wojskowej.  

  

5.  

§ 8 ust. 8 Proponujemy zmniejszenie liczby 
wzywanych osób do stawiennictwa 
w danym dniu do maksymalnie 30 
osób, jednak nie mniej niż 25.  

Konsultacje psychologiczne 
niewątpliwie przedłużą proces 
orzekania o zdolności do służby 
wojskowej, zatem rozsądnym jest 
ograniczenie ilości osób wzywanych 
na komisję w danym dniu.  

Ponadto nie wiadomo, ile będzie 
trwało badanie psychologiczne. 
Zakładając, że będzie ono trwało 
średnio 15 minut, przy 30 osobach 
stawiających się codziennie przed 
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komisją, daje to siedem i pół godziny 
pracy Komisji.  

6.  

§ 9 ust. 3 Potrzeba wyjaśnienia wątpliwości, 
jakie budzi przepis. 

Zgodnie z omawianym przepisem na 
liście nie ujmuje się osób 
wskazanych przez szefa wojskowego 
centrum rekrutacji, które już stanęły 
do kwalifikacji wojskowej i obecnie 
nie przebywają na danym terenie. 
Powstaje wątpliwość, co z osobami, 
które stawały już do kwalifikacji 
wojskowej w ciągu roku.  

  

7.  

§ 10 ust. 1 pkt 4 lit. a Doprecyzowanie przepisu. Literalne brzmienie przepisu obliguje 
wójta do przekazania właściwemu 
szefowi wojskowego centrum 
rekrutacji "wykazu osób o 
nieuregulowanym stosunku do 
obowiązku obrony Ojczyzny". Jeżeli 
będzie prowadzony jeden wykaz tj. 
jako jeden dokument obejmujący 
kolejne lata za osoby, które nie 
dopełniły obowiązku stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej w 
kolejnych latach, to w trybie tego 
zapisu należałoby przesyłać cały 
wykaz, a zapewne chodzi o 
zestawienie osób, które nie 
dopełniły obowiązku stawienia się 
do kwalifikacji prowadzonej w 
danym roku. 

  

8.  

§ 14 pkt 1 lit. b Przepis wskazuje, że starosta 
przedstawia kandydatów do 
powołania PKL. Czy wskazanie to 
obejmuje również psychologa? 

Z projektu rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie sposobu ustalania 
dodatkowego wynagrodzenia osób 
wchodzących w skład komisji 
lekarskich orzekających o stopniu 
zdolności do służby wojskowej osób 
stawiających się do kwalifikacji 
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wojskowej oraz pracowników 
średniego personelu do spraw 
zdrowia wyznaczonych do 
powiatowych komisji lekarskich 
wynika, że do Komisji zostanie 
skierowany psycholog z jednostki 
organizacyjnej podległej Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego 
nadzorowanej. Jeśli zapewnienie 
psychologa do składu PKL należałoby  
do Starosty to może okazać się to 
zadaniem niewykonalnym za 
proponowaną stawkę i biorąc pod 
uwagę liczbę osób, które psycholog 
będzie badał. Obawa ta wynika ze 
świadomości stawek za poradę 
psychologiczną, obowiązujących na 
rynku prywatnych usług 
medycznych. 

9.  

§ 14 pkt 1 lit. g Brak potrzeby ustalania możliwości 
przeprowadzenia badań 
psychologicznych. 

W pierwszej kolejności należy zadać 
pytanie czy PKL będzie kierował 
osoby stawające na konsultacje 
psychologiczne, jeżeli w składzie 
komisji będzie psycholog? 

Wskazujemy również, że zapis 
pozostaje w sprzeczności z trybem 
udzielania zamówień na badania 
specjalistyczne, psychologiczne oraz 
obserwację szpitalną na potrzeby 
komisji lekarskich orzekających o 
zdolności do służby wojskowej osób 
stawiających się do kwalifikacji 
wojskowej określonym w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 5 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1046).  Zgodnie z przepisami 
przywołanego rozporządzenia 
wojewoda przeprowadza konkurs i 
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udziela zamówienia na badania 
specjalistyczne, psychologiczne oraz 
obserwację szpitalną na potrzeby 
komisji lekarskich orzekających o 
zdolności do służby wojskowej oraz 
osób stawających do kwalifikacji 
wojskowej. W sytuacji zawierania 
umowy z podmiotami leczniczymi 
bezpośrednio przez wojewodę 
przekazanie przez starostę danych 
wymienionych w § 14 pkt 1 lit g) nic 
nie wnosi do konkursu ofert 
ogłoszonego przez wojewodę.  

10.  

Załącznik 3 Dodanie do danych podawanych w 
liście stawiennictwa osób do 
kwalifikacji wojskowej imienia i 
nazwiska ojca.  

Lista stanowiła będzie gotową bazę 
danych do uzupełnienia 
zaświadczenia (załącznik nr 5). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


