
Projekt 

z dnia 9 grudnia 2011 r.  

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW 

z dnia ……………….. 2011 r. 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu 

zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.
1)

) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 

1556), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. W skład powiatowej komisji lekarskiej wchodzi 1 lekarz posiadający prawo 

wykonywania zawodu lekarza posiadający co najmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie 

chirurgii ogólnej lub I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, będący 

jednocześnie przewodniczącym tej komisji, sekretarz oraz 1 pracownik średniego personelu 

medycznego wyznaczony do tej komisji. 

2. W przypadku braku możliwości wyznaczenia do składu powiatowej komisji lekarskiej 

lekarza posiadającego specjalizacje, o których mowa w ust. 1, wyznacza się innego lekarza, 

uwzględniając w pierwszej kolejności lekarzy posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty 

w pokrewnej dziedzinie medycyny. 

§ 4. W skład wojewódzkiej komisji lekarskiej wchodzi 2 lekarzy posiadających prawo 

wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w podstawowej dziedzinie medycyny (w tym 

chorób wewnętrznych lub chirurgii ogólnej), spośród których wojewoda wyznacza 

przewodniczącego tej komisji, oraz sekretarz.”; 

2) § 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„§ 6. 1. Do składu komisji lekarskiej wyznacza się także osoby, które w razie 

niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, członka komisji będącego lekarzem 

lub sekretarza pełnią te funkcje zastępczo. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracownika średniego personelu medycznego 

wyznaczonego do powiatowej komisji lekarskiej. 

§ 7. Komisje lekarskie powołuje się w składach określonych w § 3 i 4 nie później niż do 

dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej w poszczególnych 

województwach.”; 

3) § 13 i 14 otrzymują brzmienie: 

„§ 13. 1. Pracą komisji lekarskiej kieruje jej przewodniczący. 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, 

poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 

240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1368. 
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2. Do zadań przewodniczącego komisji lekarskiej należy: 

1) przewodniczenie posiedzeniom komisji lekarskiej; 

2) organizowanie i nadzorowanie pracy członków komisji lekarskiej; 

3) reprezentowanie komisji lekarskiej na zewnątrz; 

4) podejmowanie decyzji o wyłączeniu lekarza - członka komisji lekarskiej; 

5) kierowanie do wojewody wniosków o odwołanie członka komisji lekarskiej; 

6) badanie stanu zdrowia osób; 

7) kierowanie osób na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub 

obserwację szpitalną; 

8) wydawanie orzeczeń komisji lekarskiej; 

9) sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności komisji lekarskiej; 

10) promowanie wśród osób zdrowia i honorowego krwiodawstwa. 

3. Do zadań lekarza - członka wojewódzkiej komisji lekarskiej należy: 

1) badanie stanu zdrowia osób; 

2) występowanie, w uzasadnionych przypadkach, z wnioskami o skierowanie osób 

na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub obserwację szpitalną; 

3) prowadzenie księgi orzeczeń lekarskich, o której mowa w § 12; 

4) promowanie wśród osób zdrowia i honorowego krwiodawstwa. 

4. Do zadań sekretarza komisji lekarskiej należy: 

1) prowadzenie dokumentacji związanej z orzecznictwem komisji lekarskiej; 

2) prowadzenie listy obecności osób biorących udział w pracach komisji lekarskiej; 

3) doręczanie orzeczeń komisji lekarskiej osobom oraz właściwym wojskowym 

komendantom uzupełnień. 

5. Do zadań sekretarza powiatowej komisji lekarskiej należy ponadto: 

1) prowadzenie księgi orzeczeń lekarskich, o której mowa w § 12; 

2) utrzymywanie w stałej aktualności drugiego egzemplarza listy osób 

podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o której mowa  

w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ustawy, w tym dokonywanie 

wpisów na tej liście. 

6. Do pracownika średniego personelu medycznego wyznaczonego do powiatowej 

komisji lekarskiej należy pomoc medyczna, zgodnie z zadaniami określonymi przez 

przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej. 

§ 14. 1. Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej orzeka jednoosobowo. 

2. Wojewódzka komisja lekarska orzeka głosami obydwu lekarzy. W razie 

przeciwstawnych zdań decyduje głos przewodniczącego komisji lekarskiej. 

3. Sekretarz komisji lekarskiej oraz pracownik średniego personelu medycznego 

wyznaczony do powiatowej komisji lekarskiej nie bierze udziału w głosowaniu przy 

orzekaniu o zdolności osób do czynnej służby wojskowej. 

4. Orzeczenia komisji lekarskiej podpisuje jej przewodniczący, członek komisji będący 

lekarzem oraz sekretarz komisji.”; 

7) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. 1. Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej kieruje osobę na badania 

specjalistyczne, w tym psychologiczne lub na obserwację szpitalną, w przypadku gdy po 

przeprowadzeniu badań oraz oceny stanu zdrowia tej osoby nie może ustalić jej zdolności do 

czynnej służby wojskowej. 

2. Lekarz wchodzący w skład wojewódzkiej komisji lekarskiej występuje do 

przewodniczącego tej komisji lekarskiej z wnioskiem o skierowanie osoby na badania 

specjalistyczne, w tym psychologiczne lub na obserwację szpitalną, w przypadku gdy po 

przeprowadzeniu badań oraz oceny stanu zdrowia tej osoby nie może ustalić jej zdolności do 

czynnej służby wojskowej. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, wydanie orzeczenia o zdolności do 

czynnej służby wojskowej następuje po uwzględnieniu wyników badań specjalistycznych,  
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w tym psychologicznych lub obserwacji szpitalnej, w czasie ponownego stawienia się osoby 

przed komisją lekarską. 

4. Wzór karty skierowania na badania specjalistyczne, w tym na obserwację szpitalną, 

zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
 
 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 

 

Przedkładany projekt oparty jest na upoważnieniu zawartym w art. 26 ust. 3 ustawy  

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

Badania lekarskie prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, należą do kategorii 

przedsięwzięć ogólnopaństwowych służących potrzebom obronności państwa. Prowadzone są 

corocznie przez ok. 400 powiatowych i 16 wojewódzkich komisji lekarskich, które powołują 

wojewodowie. Badaniami obejmowani są mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym 

kończą 19 lat życia oraz starsi, którzy nie dopełnili tego obowiązku w wieku lat 19, jak 

również kobiety, które z racji posiadanego wykształcenia mogą podlegać obowiązkowi służby 

wojskowej. Badaniom poddawane są także osoby, które ukończyły 18 lat i w trybie 

ochotniczym wyraziły akces poddania się procedurze kwalifikacji wojskowej. 

Odstąpienie od praktycznej realizacji niektórych obowiązkowych form czynnej służby 

wojskowej obliguje do poszukiwania nowych rozwiązań, mających na celu racjonalizację 

zasad postępowania w obszarach obejmujących przygotowanie obywateli do spełniania 

powszechnego obowiązku obrony. W związku z powyższym projektowany akt prawny 

zakłada wprowadzenie zmian strukturalnych i liczebnych w składach osobowych komisji 

lekarskich orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej dla potrzeb kwalifikacji 

wojskowej. 

Stosownie do art. 26 ustawy celem powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich jest 

określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji 

wojskowej, co jest realizowane w oparciu o obowiązkowe badania lekarskie oraz, w razie 

potrzeby, o wyniki badań specjalistycznych - w tym psychologicznych – a także obserwacji 

szpitalnej. Ponadto komisje lekarskie uwzględniają treść dokumentacji medycznej, jeżeli 

zostanie im przedłożona przez osoby poddawane kwalifikacji wojskowej.  

Obecnie powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie prowadzą badania oraz orzekają  

w trzyosobowych składach orzeczniczych, do których powoływani są lekarze legitymujący się  

I lub II stopniem specjalizacji (w zależności od statusu komisji) z zakresu chorób 

wewnętrznych lub chirurgii ogólnej. Niezależnie do tego, składy komisji lekarskich 

uzupełniane są o sekretarza komisji, a w przypadku powiatowych komisji lekarskich, także  

o 2 osoby średniego personelu medycznego.  

W związku z corocznie przeprowadzaną kwalifikacją wojskową na terytorium państwa, 

angażowanych jest do tego przedsięwzięcia ok. 1250 lekarzy oraz ponad 1200 osób 

pełniących funkcje sekretarzy komisji i pracowników średniego personelu medycznego. 

W opinii projektodawcy stan ten powinien zostać zmieniony. Za przyjęciem takiej 

filozofii przemawiają następujące przesłanki:  

1) osoby, którym określono stopień zdolności do czynnej służby wojskowej (w tym 

również kategorię zdolności „A”- zdolny do czynnej służby wojskowej), nie są do 

tej służby powoływane z mocy obowiązku w okresie pokoju, a ewentualny możliwy 

termin ich powołania, stosownie do art. 55 ust. 2 ustawy, jest trudny do określenia;  

2) powoływanie osób do służby przygotowawczej oraz zawodowej służby wojskowej 

poprzedzane jest, z mocy prawa, wykonaniem stosownych badań lekarskich przez 

ustanowione m.in. w tym celu wojskowe komisje lekarskie, niezależnie do faktu, 

czy osoba taka była uprzednio poddana badaniom lekarskim podczas kwalifikacji 

wojskowej; 

3) pozyskiwanie lekarzy-specjalistów dla potrzeb komisji lekarskich przysparza coraz 

większych trudności, głównie ze względu na nie satysfakcjonującą wysokość 

wynagrodzeń za tę pracę, jak i nieprzychylne w tej sprawie stanowisko 

kierowników podmiotów leczniczych, na których nałożony jest obowiązek  

udzielania zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, lekarzom 

wchodzącym w skład komisji lekarskich(art. 30 ust. 1 ustawy). 
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Zaproponowane w przedkładanym projekcie rozwiązanie (§ 3 i 4) zmierza do 

ustanowienia, w okresie pokoju, powiatowej komisji lekarskiej, w skład której byłby 

powoływany 1 lekarz z I stopniem specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych lub chirurgii 

ogólnej, sekretarz komisji oraz jedna osoba „średniego personelu medycznego”. Organ 

odwoławczy stanowiłaby w dalszym ciągu wojewódzka komisja lekarska, w skład której 

wchodziłoby dwóch lekarzy z II stopniem specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych lub 

chirurgii ogólnej oraz sekretarz komisji. Komisje lekarskie, w ograniczonym w ten sposób 

składzie, w dalszym ciągu zobowiązane byłyby do postępowania zgodnie z postanowieniami 

art. 26 ustawy, dotyczącymi m.in. kierowania na badania specjalistyczne lub obserwację 

szpitalną, a także uwzględniania treści przedkładanej przez badaną osobę dokumentacji 

medycznej. 

W opinii projektodawcy, specjalista lekarz-chirurg lub specjalista lekarz-internista, 

przeprowadzając badanie w oparciu o własną wiedzę medyczną i doświadczenie, stosując 

przepisy wydane przez Ministra Obrony Narodowej w sprawach określania zdolności do 

czynnej służby wojskowej, a także czerpiąc dodatkowe informacje z wyników badań 

specjalistycznych lub obserwacji szpitalnej oraz przedstawionej mu dokumentacji medycznej, 

jest w stanie prawidłowo określić stopień zdolności badanej osoby do czynnej służby 

wojskowej. Niezależnie od tego wypada podkreślić, iż istnieje możliwość zweryfikowania 

ewentualnej omyłki lekarskiej już na poziomie wojewódzkiej komisji lekarskiej, przez dwóch 

lekarzy z II stopniem specjalizacji, dysponujących takim samym mechanizmem kierowania na 

dodatkowe badania specjalistyczne, bądź obserwację szpitalną. Ponadto Kodeks 

postępowania administracyjnego stwarza możliwość zaskarżenia decyzji także wojewódzkiej 

komisji lekarskiej do sądu administracyjnego, tak jak ma to miejsce dotychczas. 

W opinii projektodawcy wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie 

negatywnie rzutować na obciążenie i jakość pracy powiatowych komisji lekarskich.  

Z dotychczasowych wieloletnich doświadczeń zebranych na bazie wszystkich województw 

wynika bowiem, iż wszystkie osoby wchodzące w skład powiatowej komisji lekarskiej badają 

jednocześnie (w tym samym czasie) jedną osobę. Na podstawie sprawozdań wojewodów 

ustalono, iż liczba poddawanych w ciągu dnia badaniom przez poszczególne powiatowe 

komisje lekarskie kształtuje się, w zależności od województwa od 21 do 30 osób.  

Po ograniczeniu składów powiatowych komisji lekarskich, liczba badanych osób nie powinna 

ulec zmianie, bez jakiejkolwiek szkody dla jakości badań (wszystkie czynności o charakterze 

pomocniczym, takie jak np.: ważenie, mierzenie, pomiar ciśnienia oraz biurowym 

 - dokonywanie wpisów w księdze orzeczeń lekarskich, sporządzanie i doręczanie 

zainteresowanym orzeczeń lekarskich, prowadzenie listy obecności osób stawiających się do 

kwalifikacji wojskowej) wykonuje sekretarz komisji oraz zatrudniona osoba „średniego 

personelu medycznego”. W związku z tym lekarz komisji koncentrował się będzie wyłącznie 

na przeprowadzaniu badań fizykalnych i wywiadu chorobowego oraz ewentualnym wglądzie 

do dokumentacji medycznej, jeżeli taka zostanie mu przedstawiona. 

Przyjęcie postulowanego rozwiązania ograniczy, w skali państwa, liczbę osób 

zatrudnianych do kwalifikacji wojskowej o ponad 1200, w tym o ponad 800 lekarzy.  

W związku z tym ograniczeniu uległyby wydatki na dotychczasowe wynagrodzenia komisji 

lekarskich. Przy założeniu, iż członkowie komisji lekarskich otrzymują obecnie maksymalne 

stawki wynagrodzeń określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. 

w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład 

komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do 

powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby 

wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1557), 

uzyskano by oszczędność w kwocie ok. 3,4 mln zł rocznie. Zwolnione w ten sposób środki 

mogłyby zostać częściowo przeznaczone na znaczące podwyżki wynagrodzeń dla pozostałych 

osób powoływanych do składów powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich  

(dla przykładu należy wskazać, iż obecnie lekarz za wykonanie badania jednej osoby podczas 

kwalifikacji wojskowej i wydaniu orzeczenia o stopniu jej zdolności do czynnej służby 
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wojskowej może otrzymać wynagrodzenie od 1,55 zł do 2,86 zł brutto, w zależności od liczby 

osób poddanych w danym dniu badaniom lekarskim). Zmniejszenie liczby lekarzy 

niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej z jednoczesnym podwyższeniem 

stawek wynagrodzeń za tę pracę, pozwoliłoby na zniwelowanie skali problemów związanych 

z pozyskiwaniem lekarzy-specjalistów do pracy w komisjach lekarskich. 

Zmiany pozostałych przepisów stanowią konsekwencję nowelizacji § 3 i 4 i mają 

charakter dostosowujący. 

W systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej są usankcjonowane przykłady 

jednoosobowego orzekania w sprawach np. dotyczących inwalidztwa i związanych z tym 

świadczeń na rzecz obywateli z jednoczesną możliwością odwołania się do komisji lekarskiej 

wyższego szczebla (ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych – Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).  

Niezależnie od powyższego, projektodawca proponuje także odejście od 

dotychczasowego wymogu powoływania komisji lekarskich z 30-dniowym wyprzedzeniem 

(projektowana zmiana w § 7). Jak wykazuje długoletnia praktyka z tego zakresu, określanie 

tego swoistego, miesięcznego vacatio legis dla powołanej komisji lekarskiej zdecydowanie 

utrudnia pracę wojewodom, którzy niejednokrotnie zmuszani są do dokonywania zmian  

w składach komisji lekarskich w okresie od ich powołania do chwili rozpoczęcia kwalifikacji 

wojskowej, wynikających głównie z odmowy pracy w komisjach przez lekarzy. 

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje dociążenie sekretarzy powiatowych komisji 

lekarskich obowiązkiem dokonywania stosownych wpisów w księdze orzeczeń lekarskich  

(§ 13 ust. 5 pkt 1). Należy podkreślić, iż o treści wpisu do księgi nie decyduje osoba 

wpisująca, lecz przewodniczący komisji lekarskiej. W tej sytuacji nie można także mówić  

o nadmiernym obciążeniu pracą sekretarza komisji, gdyż praca którą dotychczas wykonywał 

w składzie komisji (§ 13 ust. 5 i 6 obowiązującego rozporządzenia) trudno jest zaliczyć do 

zbyt absorbujących. Obciążenie pozostałych osób tej komisji (w tym także lekarza) nie 

ulegnie zmianie. Należy bowiem podkreślić, że dotychczasowy 3-osobowy skład lekarski w 

tym samym czasie wykonywał badanie tylko jednej osoby stawiającej się do kwalifikacji 

wojskowej, przyjmując w ciągu dnia pracy od 21 do 30 takich osób.  

Obciążenie poszczególnych członków wojewódzkiej komisji lekarskiej nie ulegnie  

w ogóle zmianie. 

Nie projektuje się dokonywania zmian w innych zasadach przeprowadzania kwalifikacji 

wojskowej (badania fizykalne, przegląd dokumentacji medycznej dostarczonej przez osobę 

poddaną badaniom, możliwość kierowania osoby na badania lub konsultacje specjalistyczne, 

orzeczenie komisji w dalszym ciągu pozostaje decyzją administracyjną), w związku z czym 

nie istnieją obawy o pogorszenie jakości wyników orzekania przez komisje. 

Projektowane rozporządzenie zostało skierowane do uzgodnień międzyresortowych,  

w wyniku których zostały zgłoszone uwagi przez: Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady 

Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministra Finansów. Uwagi te, jako 

zasadne, zostały uwzględnione. Opinie na temat projektu wyraziło także 4 wojewodów,  

4 urzędy wojewódzkie, 9 starostów i prezydentów miast na prawach powiatu (w tym 8  

z województwa wielkopolskiego). 2 wojewodów oraz 3 urzędy wojewódzkie zgłosiły 

zastrzeżenia w aspekcie propozycji powołania do składu powiatowej komisji lekarskiej tylko 

jednego lekarza lub obciążenia prowadzeniem księgi orzeczeń lekarskich przez sekretarza 

komisji. W 2 przypadkach uznaje się, iż pozostawienie do pomocy lekarzowi tylko jednego 

pracownika średniego personelu medycznego nie spełni oczekiwań. Uwagi zgłoszone przez 

organy samorządowe są jednakowe i kwestionują zasadność kreowania składów powiatowych 

komisji lekarskich zgodnie z propozycją zawartą w projektowanym rozporządzeniu.  

W związku z tym, iż zgłoszone z województw i powiatów uwagi nie znajdują uzasadnienia 

oraz pozostają w sprzeczności z myślą przewodnią projektowanego aktu prawnego, nie 

zostały uwzględnione. Nie uwzględniono również wszystkich propozycji Wojewody 

Łódzkiego, mających charakter formalno-prawny, ponieważ nie znajduje się dla nich 

wystarczającego uzasadnienia. 
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W opinii projektodawcy nie jest możliwe zachowanie 14-dniowego terminu wejścia  

w życie rozporządzenia. Wynika z konieczności uwzględnienia ważnego interesu państwa 

jakim jest realizacja postanowień ustawy o powszechnym obowiązku obrony narodowej  

w zakresie powołania komisji lekarskich i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Termin 

rozpoczęcia kwalifikacji w 2012 roku określony został na dzień 6 lutego, natomiast termin jej 

ogłoszenia na terytorium państwa na dzień 20 stycznia. W okresie pomiędzy wejściem  

w życie projektowanego rozporządzenia, a dniem ogłoszenia kwalifikacji wojewodowie mają 

obowiązek sporządzenia wojewódzkich planów kwalifikacji wojskowej (w tym terminarz jej 

przeprowadzenia związany z rozesłaniem wezwań do obywateli z co najmniej 

siedmiodniowym wyprzedzeniem oraz ustaleniem terminów kwalifikacji dla poszczególnych 

gmin), ustalenia imiennych składów powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich, 

określić miejsca przeprowadzenia kwalifikacji oraz dokonać sformalizowania powyższego  

w formie aktu prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę. Odejście w tym 

konkretnym przypadku, w drodze szczególnego wyjątku, od vacatio legis da dwa tygodnie 

cennego czasu wojewodom i starostom niezbędnego dla prawidłowego zorganizowania 

kwalifikacji wojskowej. Ponadto należy podkreślić, iż od dnia 6 lutego 2012 r. obowiązywać 

będą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie w sprawie sposobu ustalania 

dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz 

pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji 

lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających 

się do kwalifikacji wojskowej. Ewentualne opóźnione wejście w życie niniejszego projektu 

przyniosłoby zatem, oprócz braku spójności ww. aktów prawnych, także wymierne straty 

finansowe dla budżetu państwa (w części, którą dysponują wojewodowie), ponieważ według 

nowych, podwyższonych stawek należałoby wynagradzać dotychczasowe 6-osobowe składy 

powiatowych komisji lekarskich (393 komisje) oraz 4-osobowe składy wojewódzkich komisji 

lekarskich (16 komisji). Ze wszech miar zasadnym pozostaje zatem skorzystanie  

z możliwości skrócenia ww. terminu, przewidzianej w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.  

z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.). Zaproponowany termin wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia „z dniem ogłoszenia” nie jest sprzeczny z zasadami demokratycznego 

państwa prawnego. 

Projektowany akt prawny nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej oraz nie 

podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego 

Projektowane rozporządzenie dotyczy: komisji lekarskich powoływanych przez 

wojewodów w porozumieniu z szefami wojewódzkich sztabów wojskowych, wojewodów, 

starostów, a także pośrednio organów samorządu terytorialnego szczebla powiatu i gminy 

oraz wojskowych komendantów uzupełnień, realizujących przedsięwzięcia z zakresu 

kwalifikacji wojskowej.  
 

2. Konsultacje społeczne 

Ze względu na przedmiot regulacji przedmiotowy projekt został poddany konsultacjom 

ze wszystkimi wojewodami, jak również w ramach Zespołu do Spraw Administracji 

Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego.  

Podczas posiedzenia w dniu 26 października 2011 r. Komisja Wspólna Rządu  

i Samorządu Terytorialnego, sugerując się zgłaszanymi przez niektórych wojewodów i organy 
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samorządu terytorialnego zastrzeżeniami dotyczącymi projektowanego składu komisji 

lekarskich oraz zwiększonym obciążeniem sekretarzy powiatowych komisji lekarskich, 

postanowiła powtórnie przekazać projekt do zajęcia ostatecznego i wiążącego stanowiska 

przez Zespół do Spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Ostatecznie 

projekt został pozytywnie zaopiniowany podczas posiedzenia Zespołu w dniu 18 listopada 

2011 r.  

Niektórzy starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu zgłaszają zastrzeżenia 

w aspekcie pominięcia ich w konsultacjach niniejszego projektu. Należy jednak podkreślić, iż 

przedmiotowy projekt został skierowany do konsultacji ze wszystkimi wojewodami,  

a związku z tym istniała możliwość zapoznania się z nim oraz zgłoszenia ewentualnych 

zastrzeżeń, co też uczyniło 9 starostów (prezydentów miast na prawach powiatu), z czego  

8 z województwa wielkopolskiego. Niezależnie od tego projekt został, zgodnie z art. 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 

169, poz. 1414, z późn. zm.), umieszczony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak 

również został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji zgodnie z § 11a Uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), w wyniku czego był 

on dostępny dla każdego obywatela i organu. W ramach procedury lobbingowej nie zgłosił się 

żaden podmiot zainteresowany pracami nad projektem. 
 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje w budżecie państwa oszczędności,  

w kwocie ok. 3,4 mln zł rocznie, w części, którą dysponują wojewodowie (część 85, dział 

750; rozdział 75045 ustawy budżetowej). Z uwagi na przyjęty tryb finansowania kwalifikacji 

wojskowej, rozporządzenie nie będzie w żaden sposób oddziaływać na budżety jednostek 

samorządu terytorialnego. 
 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia, będzie miało wpływ na rynek pracy w ten 

sposób, iż odciąży ok. 800 lekarzy i ok. 400 innych osób przez okres ok. 3 miesięcy w roku, 

od konieczności wykonywania dodatkowej pracy w komisjach lekarskich.  
 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowany akt prawny nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  


