
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. 

Poz. 404 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 6 marca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu  

oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących 

w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2014 r. poz. 213 i 1822) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku 

na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz. U. z 2014 r. poz. 839) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 23 i § 24 otrzymują brzmienie: 

„§ 23. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ustalające uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku lub cho-

roby doręcza się na piśmie stronie postępowania. 

§ 24. 1. Projekt orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, ustalający związek śmierci ze służbą wojskową, 

przed jego wydaniem podlega zatwierdzeniu przez Centralną Wojskową Komisję Lekarską. 

2. W razie zatwierdzenia projektu orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wojskowa komisja lekarska wydaje 

orzeczenie w brzmieniu zatwierdzonego projektu i doręcza je osobie uprawnionej do odszkodowania, wymienionej 

w art. 12 ustawy. 

3. W razie niezatwierdzenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, Centralna Wojskowa Komisja Lekarska za-

rządza ponowne rozpatrzenie sprawy i wydanie nowego orzeczenia przez komisję, której orzeczenie nie zostało za-

twierdzone, z uwzględnieniem jej stanowiska. 

4. Od orzeczenia wydanego przez wojskową komisję lekarską osobie uprawnionej do odszkodowania, wymie-

nionej w art. 12 ustawy, przysługuje odwołanie.”; 

2) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odwołanie wnosi się do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem wojskowej komisji 

lekarskiej, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.”; 

3) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wojskowa komisja lekarska rozpatrująca odwołanie orzeka na podstawie dokumentacji znajdującej się 

w aktach orzeczniczo-lekarskich. W razie potrzeby komisja może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie lub 

skierować orzekanego na obserwację szpitalną. Komisja może również przeprowadzić dodatkowe postępowanie 

w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania komisji, która 

wydała orzeczenie.”; 

4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się według 

przepisów dotychczasowych. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 6 marca 2015 r. (poz. 404) 

WZÓR 

ORZECZENIE Nr ....... 

w sprawie ustalenia dla celów odszkodowawczych uszczerbku na zdrowiu 

 .................................................................................................................................................................................................  
(nazwa wojskowej komisji lekarskiej) 

 

Dnia ........... 20 ...... r. komisja w składzie: 

przewodniczący:  .....................................................................................................................................................................  

członkowie:    1)  ......................................................................................................................................................................  

2)  .....................................................................................................................................................................  

na zarządzenie  .........................................................................................................................................................................  

przeprowadziła badanie lekarskie i wydała niniejsze orzeczenie 

1. Nazwisko i imię, imiona rodziców  ......................................................................................................................................  

2. Data i miejsce urodzenia  .....................................................................................................................................................  

3. Stopień wojskowy ...................................................... 4. Przydział służbowy  ....................................................................  

5. Data powołania do służby wojskowej  .................................................................................................................................  

6. Miejsce zamieszkania  .........................................................................................................................................................  

7. Określenie choroby lub następstw wypadku  .......................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

8. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany chorobą lub wypadkiem z dnia  .............................................................................  

wynosi  .................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

9. Uzasadnienie  .......................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 

mp. 

 

Członkowie                                             Przewodniczący 

1. ..................................                                    ................................... 

2. .................................. 

 

Od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie do  ............................................................................................................  
za pośrednictwem ............................................................... w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

________ 
Uwaga: Orzeczenie sporządza się w 4 egzemplarzach: 
– 1 egzemplarz dla zainteresowanego żołnierza, 
– 1 egzemplarz dla właściwego wojewódzkiego sztabu wojskowego, 
– 1 egzemplarz dla dowódcy jednostki, w której żołnierz pełni służbę, 
– 1 egzemplarz pozostaje w komisji sporządzającej orzeczenie. 
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