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1268
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej
oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 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 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 oraz z 2009 r. Nr 106, poz. 886) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje
brzmienie:
„osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej,
osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, inne osoby, podlegające ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które
zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania, oraz żołnierzy niezawodowych, przeznaczonych do odbycia lub odbywających czynną służbę wojskową:”;
2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje żołnierzy i osoby, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 1—6 i ust. 2, z urzędu lub na wniosek tych
osób, organ określony w art. 29 ust. 2 ustawy,
zgodnie z właściwością określoną w tym przepisie.”;
3) w § 9 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Niezależnie od orzeczenia o zdolności do czynnej
służby wojskowej, w stosunku do żołnierzy i osób,
o których mowa w § 3, przeznaczonych do odbycia
lub odbywających taką służbę w niżej wymienionych jednostkach wojskowych albo na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych, wojskowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zdolności lub niezdolności do służby:”;
4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia objaśnienia
szczegółowe do rozdziału I od wyrazów „Osoby
badane przez komisje lekarskie dzieli się na trzy
grupy” do wyrazów „w warunkach działania prądu elektrycznego” otrzymują brzmienie:

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.

„*) Osoby badane przez komisje lekarskie dzieli się
na cztery grupy:
Grupa I (kolumna czwarta wykazu) obejmuje:
a) osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej,
osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, inne osoby, podlegające ze
względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania,
b) żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej,
c) kandydatów do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej,
d) żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe,
e) osoby odbywające służbę zastępczą.
Grupa II (kolumna piąta wykazu) obejmuje żołnierzy rezerwy.
Grupa III (kolumna szósta wykazu) obejmuje kandydatów do służby:
a) w jednostkach desantowo-szturmowych,
b) w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej,
c) w Żandarmerii Wojskowej,
d) w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i w Służbie Wywiadu Wojskowego.
Grupa IV (kolumna siódma wykazu) obejmuje kandydatów do służby:
a) poza granicami państwa,
b) w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego,
c) w warunkach działania prądu elektrycznego.”;
5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) objaśnienia szczegółowe do rozdziału I otrzymują brzmienie:
„Objaśnienia szczegółowe
Specjalistów morskich dzieli się na następujące
grupy:
Grupa I (badania należy
12 miesięcy):

przeprowadzać

a) członkowie załóg okrętów
wszystkich specjalności,
b) nurkowie,
c) inni specjaliści.

co

podwodnych
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Grupa II (badania należy przeprowadzać co 3 lata):
a) specjaliści artylerii pokładowej,
b) specjaliści łączności
hydroakustycy,

—

radiotelegrafiści,

c) specjaliści mechanicy — obsługa siłowni
okrętowych.
Grupa III (badania należy przeprowadzać co
3 lata):
a) specjaliści nawigacji — obsługa urządzeń nawigacji i radionawigacji, stacji żyroskopowych i innych urządzeń nawigacyjnych,
b) specjaliści łączności — sygnaliści, obsługa
urządzeń radiolokacji,
c) specjaliści elektryczności — elektrycy urządzeń elektrycznych siłowni, oświetlenia,
instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych,
d) specjaliści mechanicy — urządzeń pokładowych, drenażyści, obsługa innych urządzeń
mechanicznych,
e) specjaliści artylerii — obsługa broni podwodnych, wyrzutni torpedowych, broni rakietowej, stacji naprowadzenia ognia itp.
Grupa IV (badania należy przeprowadzać co
3 lata):
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„OKREŚLENIE PRZYDATNOŚCI DO SŁUŻBY
W CHARAKTERZE NURKA (PŁETWONURKA)
ORAZ W ZAŁOGACH OKRĘTÓW PODWODNYCH
1. Badaniom podlegają:
— nurkowie i płetwonurkowie,
— załogi okrętów podwodnych,
— osoby, które stawiły się do kwalifikacji
wojskowej, osoby przeniesione do rezerwy
niebędące żołnierzami rezerwy, inne osoby, podlegające ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły
się ochotniczo do jej odbywania, oraz żołnierze niezawodowi, zakwalifikowani do
szkolenia w specjalności nurek, płetwonurek.
2. Przed określeniem zdolności do służby w charakterze nurka (płetwonurka) przeprowadza
się następujące badania specjalistyczne:
1) w stosunku do kandydatów do służby
w charakterze nurka:
a) rtg zatok przynosowych i klatki piersiowej (duże zdjęcie),
b) rtg nasad kości długich,
c) EKG i ECHO serca,

a) specjaliści służby zdrowia,

d) badania laboratoryjne — OB, HBs, HCV,
morfologia z rozmazem, mocz, poziom
cukru we krwi, mocznik, kreatynina,
transaminazy, lipidogram,

b) specjaliści chemicy,

e) badanie psychologiczne,

c) administracje i kwatermistrzostwo.

f) badanie neurologiczne i EEG,

Ponadto w każdej grupie specjalistów wyodrębnia się następujące zespoły badanych:

g) badanie okulistyczne (z badaniem dna
oka),

1) zespół A: kandydaci do służby na okrętach
wojennych i innych jednostkach
pływających Marynarki Wojennej
— osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej, żołnierze rezerwy,
osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, inne
osoby, podlegające ze względu na
wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo
do jej odbywania, oraz żołnierze zasadniczej służby wojskowej przeznaczeni do szkolenia w specjalnościach morskich;

h) badanie laryngologiczne (z badaniem
audiometrycznym),

2) zespół B: żołnierze niezawodowi odbywający
czynną służbę wojskową na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej, słuchacze SP MW i kursów
szkolenia specjalistów morskich
oraz słuchacze AMW w pierwszych
dwóch latach nauki.”,
b) w rozdziale XIX — akapit „Określenie przydatności do służby nurkowej (płetwonurkowej)”
otrzymuje brzmienie:

i) badanie internistyczne (z badaniem spirometrycznym),
j) badanie chirurgiczne,
k) badanie dermatologiczne,
l) badanie stomatologiczne;
2) w stosunku do nurków (badania okresowe):
a) rtg zatok przynosowych i klatki piersiowej,
b) EKG lub elektrokardiograficzna i spirometryczna próba wysiłkowa,
c) badania laboratoryjne,
d) badanie neurologiczne,
e) badanie okulistyczne (z badaniem dna
oka),
f) badanie laryngologiczne (z badaniem
audiometrycznym),
g) badanie internistyczne,
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h) badanie chirurgiczne,
i) badanie dermatologiczne,
j) badanie stomatologiczne.
3. Badanie radiologiczne nasad kości długich
wykonuje się przed rozpoczęciem służby
w charakterze nurka i przed jej zakończeniem
oraz po każdym wypadku nurkowym.
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4. Badania psychologiczne wykonuje się przed
rozpoczęciem służby w charakterze nurka
i przed jej zakończeniem oraz po każdym wypadku nurkowym i zgodnie z decyzją wojskowej komisji lekarskiej.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

