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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania do służby osób uznanych za zdolne do czynnej
służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej
Na podstawie art. 45 ust. 4 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. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady
przeznaczania do służby osób uznanych za zdolne do
czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej.
§ 2. 1. Przeznaczenie, o którym mowa w § 1, wynika z potrzeb uzupełnienia Sił Zbrojnych w czasie pokoju, z uwzględnieniem terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych na potrzeby czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny.
2. Przy przeznaczaniu uwzględnia się predyspozycje zdrowotne, poziom i kierunek wykształcenia, wykonywany zawód, przygotowanie obronne osoby oraz
inne jej kwalifikacje i zainteresowania przydatne
w służbie.
§ 3. Do odbycia zasadniczej służby wojskowej kwalifikuje się osoby uznane za zdolne do tej służby, posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne,
z wyłączeniem wykształcenia uzyskanego w szkole
specjalnej.

wojskowej komisji lekarskiej oraz pracowni psychologicznej, a także do właściwego terytorialnie komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
4. Wojskowa komisja lekarska kieruje na specjalistyczne badania lekarskie osoby, które planuje się zakwalifikować na stanowiska do służby:
1) na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej;
2) w Żandarmerii Wojskowej;
3) w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych;
4) w charakterze skoczka spadochronowego;
5) w charakterze nurka lub płetwonurka;
6) w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego;
7) w warunkach działania prądu elektrycznego.
5. Pracownie psychologiczne wykonują badania
psychologiczne osób, które planuje się zakwalifikować
na stanowiska w specjalnościach wojskowych lub do
służby:

§ 4. 1. Osoby przeznaczone do odbycia zasadniczej
służby wojskowej, przed ich powołaniem do odbycia
tej służby, kwalifikuje się do określonego rodzaju Sił
Zbrojnych i rodzaju wojsk, w których będą odbywały
służbę, oraz na stanowiska lub funkcje, na których będą szkolone podczas odbywania tej służby.

1) nurka;

2. Na potrzeby dokonania kwalifikacji, o której mowa w ust. 1, do rodzaju Sił Zbrojnych i rodzaju wojsk
oraz na stanowiska lub funkcje, na których wymagane
są szczególne predyspozycje zdrowotne lub psychologiczne, osoby kieruje się do właściwej wojskowej komisji lekarskiej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej lub regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej, zwanej dalej „pracownią psychologiczną”,
w celu określenia ich zdolności do tej służby, z zastrzeżeniem ust. 3.

5) obsługi:

3. W celu dokonania kwalifikacji do służby w Żandarmerii Wojskowej osoby kieruje się do właściwej
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 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679,
Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228.

2) płetwonurka bojowego;
3) spadochronowej;
4) wartowniczej;

a) żurawi,
b) urządzeń sygnalizacyjnych;
6) kandydatów do szkolenia na stanowisko kierowców;
7) kandydatów do szkolenia na stanowisko obsługi
maszyn inżynieryjnych i urządzeń dźwigowo-transportowych;
8) w Żandarmerii Wojskowej;
9) operatora wyrzutni przeciwpancernych pocisków
kierowanych;
10) w wykonywaniu prac, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62, poz. 287), a występujących w jednostkach wojskowych.
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6. Osoby, które planuje się powołać do służby
w Żandarmerii Wojskowej, mogą zostać poddane dodatkowym badaniom psychologicznym we właściwych terytorialnie oddziałach Żandarmerii Wojskowej
przez psychologów tych oddziałów w ramach kwalifikowania do tej służby, o którym mowa w ust. 3.
7. Przed zakwalifikowaniem osób, o których mowa
w ust. 5 pkt 6, wymagane jest orzeczenie uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami i pracy na stanowisku kierowcy
oraz orzeczenie uprawnionego psychologa o braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami lub pracy na stanowisku kierowcy, niezbędne
do wydania prawa jazdy.
§ 5. Niezależnie od badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w § 4 ust. 4—7, osoby, które planuje się zakwalifikować do niżej wymienionych
jednostek wojskowych albo na stanowiska służbowe
lub funkcje wojskowe, powinny spełniać następujące
wymagania do:
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e) zdolność do służby w jednostkach desantowo-szturmowych stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej oraz orzeczeniu pracowni psychologicznej;
6) jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych:
a) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,
b) wzrost od 178 cm do 185 cm,
c) brak charakterystycznych wad zewnętrznych,
d) zdolność do służby w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych stwierdzona w orzeczeniu
wojskowej komisji lekarskiej;
7) służby w składzie personelu naziemnego zabezpieczenia lotów lub personelu służby inżynieryjno-lotniczej — niekaralność sądowa za przestępstwo
umyślne;
8) służby w Szwadronie Kawalerii Polskiej Wojska
Polskiego:

1) ośrodków szkolenia młodszych specjalistów —
niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne;

a) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,

2) służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej:
a) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,
b) wzrost od 165 cm do 185 cm,
c) umiejętność pływania,
d) zdolność do służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej;

c) umiejętność jazdy konnej potwierdzona przez
klub sportowy, ośrodek jeździecki lub stowarzyszenie kawaleryjskie.

3) jednostek wojskowych Żandarmerii Wojskowej:
a) niekaralność sądowa za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
b) wzrost co najmniej 175 cm,
c) brak charakterystycznych wad zewnętrznych,
d) zdolność do służby w jednostkach Żandarmerii
Wojskowej stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej,
e) osiągnięcie pozytywnych wyników badań
psychologicznych i testów psychotechnicznych,
f) dobra sprawność fizyczna,
g) opinia właściwego terytorialnie komendanta
oddziału Żandarmerii Wojskowej o zakwalifikowaniu osoby do służby w Żandarmerii Wojskowej;
4) jednostek wojskowych wydzielonych do struktur
Organizacji
Traktatu
Północnoatlantyckiego
(NATO) i przeznaczonych do udziału w misjach poza granicami kraju — niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne;
5) jednostek desantowo-szturmowych:
a) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,
b) wzrost od 165 cm do 185 cm,
c) masa ciała najwyżej 85 kg,
d) umiejętność pływania,

b) wzrost od 175 cm do 185 cm,

§ 6. Warunkiem zakwalifikowania osób, o których
mowa w § 4 ust. 1, posiadających odpowiednie warunki fizyczne i psychiczne jest spełnianie określonych kryteriów na następujące stanowiska i funkcje wojskowe:
1) kierowców:
a) wykształcenie co najmniej gimnazjalne,
b) prawo jazdy kategorii, która jest wymagana na
przewidywanym stanowisku,
c) zdolność do służby w charakterze kierowcy
stwierdzona w orzeczeniu pracowni psychologicznej;
2) nurków i płetwonurków:
a) wykształcenie co najmniej gimnazjalne,
b) umiejętność pływania,
c) zdolność do służby w charakterze nurka i płetwonurka stwierdzona w orzeczeniu wojskowej
komisji lekarskiej oraz orzeczeniu pracowni
psychologicznej;
3) wartowników w pododdziałach ochrony:
a) wykształcenie co najmniej gimnazjalne,
b) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,
c) brak schorzeń, o których mowa w rozdziale XVI
— Stan psychiczny załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu
postępowania wojskowych komisji lekarskich
w tych sprawach (Dz. U. Nr 151, poz. 1595,
z 2006 r. Nr 211, poz. 1557, z 2009 r. Nr 106,
poz. 886 oraz z 2010 r. Nr 189, poz. 1268).
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d) brak blizn po samookaleczeniach ciała,
e) zdolność do służby w charakterze wartownika
stwierdzona w orzeczeniu pracowni psychologicznej;

3) uzyskanie nowych lub podniesienie posiadanych
kwalifikacji w zakresie wykształcenia, zawodu lub
wyszkolenia w specjalnościach przydatnych
w służbie wojskowej;

4) operatorów wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych:
a) wykształcenie co najmniej gimnazjalne,
b) wzrost do 180 cm,
c) prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami samochodowymi — kategorii B lub B1,
d) brak wad chwytności palców rąk,
e) zdolność do służby w charakterze operatora wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych stwierdzona w orzeczeniu pracowni
psychologicznej.

4) zaistnienie zmian w stanie zdrowia stwierdzonych
orzeczeniem właściwej komisji lekarskiej lub pracowni psychologicznej;

§ 7. 1. Przeznaczenie, o którym mowa w § 1, wpisuje się w wojskowym dokumencie osobistym (książeczce wojskowej) oraz zamieszcza w ewidencji wojskowej.
2. Kwalifikację, o której mowa w § 4 ust. 1, zamieszcza się w ewidencji wojskowej.
§ 8. Przeznaczenia, o których mowa w § 1, oraz
kwalifikacja, o której mowa w § 4 ust. 1, mogą być
zmienione ze względu na:
1) potrzeby uzupełnienia Sił Zbrojnych o określonych
specjalistów wojskowych — w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
2) potrzeby terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych do celów czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny;

5) powstanie okoliczności uniemożliwiających odbycie zasadniczej służby wojskowej w określonym
rodzaju Sił Zbrojnych lub rodzaju wojsk oraz na
stanowisku lub funkcji wojskowej.
§ 9. Osobom, wobec których właściwa komisja lekarska orzekła czasową niezdolność do czynnej służby
wojskowej, jeżeli posiadają przeznaczenie, o którym
mowa w § 1, przeznaczenie to zawiesza się na okres
czasowej niezdolności. Osoby te przeznacza się
ponownie do służby po określeniu przez komisję lekarską ich zdolności do czynnej służby wojskowej.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.2)
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej (Dz. U. Nr 68, poz. 597 oraz
z 2006 r. Nr 193, poz. 1424), które na podstawie art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22,
poz. 120 i Nr 161, poz. 1278) utraciło moc w dniu 12 lutego
2010 r.

