
ZARZĄDZENIE  NR   57/2011 
WOJEWODY KUJAWSKO  -  POMORSKIEGO 

z dnia 4 marca 2011 roku 
 

 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji 
lekarskich oraz określenia ich siedzib. 
 
        Na podstawie art. 26 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.1) oraz §§ 7           
i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada  2009 r. w sprawie komisji lekarskich 
orzekających o stopniu zdolności do czynnej słuŜby wojskowej osób stawiających się do 
kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1556) 
 

zarządzam, co następuje: 
 
        § 1.1. Powołać Wojewódzką Komisję Lekarską w Bydgoszczy z siedzibą w Kujawsko- 
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1 - 3, pok. 31E  
 
Wojewódzka Komisja Lekarska w Bydgoszczy odbywa posiedzenia w terminie: 
        od 4 marca 2011 r. do 31.12.2011 r. 

 
 

I.               WOJEWÓDZKA  KOMISJA  LEKARSKA  
 
1. Do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, na terenie województwa Kujawsko-

Pomorskiego powołuje się: jedną Wojewódzką Komisję Lekarską (co zapewni 
jednolitość kryteriów nadzoru i orzecznictwa) oraz niezbędną liczbę  (24) powiatowych 
komisji lekarskich. 

2. Wojewódzka Komisja Lekarska jest organem odwoławczym oraz organem nadzoru 
nad powiatowymi komisjami lekarskimi (art. 28 ust. 2 i art. 26 ust. 2a ustawy).  

3. Wojewódzką Komisję Lekarską powołuje się, w składzie określonym w § 4-6 
rozporządzenia z dnia 13 listopada 2009r. Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich 
orzekających o stopniu zdolności do czynnej słuŜby wojskowej osób stawiających się do 
kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202 poz. 1556). Przy powoływaniu składu 
wojewódzkiej komisji lekarskich - przy nazwisku kaŜdego lekarza podaje się jego 
specjalność jak równieŜ stopień specjalizacji lub tytuł specjalizacyjny. Zasada ta dotyczy 
równieŜ osób powoływanych do zastępczego pełnienia poszczególnych funkcji                    
w komisji. 

 
II.  ORZECZENIA  WOJEWÓDZKIEJ  KOMISJI  LEKARSKIEJ  

 

4. Wojewódzkie komisje lekarskie są, w rozumieniu przepisów ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony RP, kolegialnymi organami powołanym do wykonania określonych 
zadań z zakresu administracji rządowej. Orzeczenia tej komisji są decyzjami 

                                                 
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. 
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administracyjnymi. Powinny być zatem podpisane przez wszystkie osoby wchodzące           
w skład komisji, (zgodnie z art. 107 § 1 Kpa oraz w związku z § 14 ust. 3 rozporządzenia 
wskazanego w pkt 3). 

5. Osoby powołane do zastępowania przewodniczącego, członków lub sekretarza, 
wchodząc do składu orzekającego komisji, mają uprawnienia odpowiednio: 
przewodniczącego, członka lub sekretarza komisji (nie są zastępcami, lecz pełnią,               
tj. wykonują obowiązki wynikające z poszczególnych funkcji). 

6. Podstawę prawną do wydania orzeczenia przez Wojewódzką Komisję Lekarską 
stanowią przepisy art. 26 ust. 2a lub art. 28 ust. 2 powołanej wyŜej ustawy. Orzeczenie 
komisji lekarskiej powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. W uzasadnieniu 
prawnym orzeczenia naleŜy podać kategorię zdolności do czynnej słuŜby wojskowej, 
określenie paragrafu i punktu wynikającego z „Wykazu chorób i ułomności przy ocenie 
zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej słuŜby wojskowej oraz do pełnienia takiej 
słuŜby poza granicami państwa”, stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności 
do czynnej słuŜby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich          
w tych sprawach (Dz.U. z 2004 r. Nr 151, poz. 1595 z późn. zm.). 

 
7. Wojewódzkie Komisje Lekarskie są właściwe do określania zdolności  

do czynnej słuŜby wojskowej wyłącznie w stosunku do: 
1) osób, które posiadając orzeczoną kategorię zdolności do czynnej słuŜby 

wojskowej  odwołały się od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, 
przed jego uprawomocnieniem się albo jeŜeli odwołanie w przedmiotowej 
sprawie wniósł wojskowy komendant uzupełnień (art. 28 ust. 2 ustawy). 

2)  Orzeczenie moŜe być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską                    
z urzędu, jeŜeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa. 


