
                               

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 maja 2021 r. 

Poz. 927 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 6 maja 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie  

wojskowych pracowni psychologicznych 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych 

(Dz. U. poz. 680), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. poz. 1007); 

2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. poz. 724); 

3) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. poz. 497); 

4) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. poz. 2036). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 

1) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. poz. 1007), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 

2) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. poz. 724), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 

3) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. poz. 497), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 

4) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. poz. 2036), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”. 

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz  
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 6 maja 2021 r. (poz. 927) 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 12 maja 2009 r. 

w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych 

Na podstawie art. 44a ust. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie: 

1) tworzy, przekształca i znosi wojskowe pracownie psychologiczne; 

2) określa siedziby wojskowych pracowni psychologicznych; 

3) określa zasięg działania wojskowych pracowni psychologicznych. 

§ 2. Znosi się pracownie psychologiczne z siedzibą w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gliwicach, Gorzowie Wielkopol-

skim, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie 

i Wrocławiu. 

§ 3.
1)

 Tworzy się Centralną Wojskową Pracownię Psychologiczną z siedzibą w Warszawie. 

§ 4. Tworzy się Regionalne Wojskowe Pracownie Psychologiczne z siedzibą w: 

1) Gdańsku; 

2) Krakowie; 

3) Poznaniu; 

4) Warszawie; 

5) Wrocławiu. 

§ 5.
2)

 Tworzy się Wojskowe Pracownie Psychologiczne z siedzibą w: 

1) Białymstoku; 

2) Bielsku-Białej; 

3) Bolesławcu; 

4) Bydgoszczy; 

5) Czerwieńsku; 

6) Częstochowie; 

7) Elblągu; 

8) Ełku; 

8a)
3)

 Gdańsku; 

9) Gdyni; 

10) Gliwicach; 

                                                           
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. poz. 2036), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 

2021 r.  
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. poz. 724), które weszło w życie z dniem 5 lipca 2011 r.  
3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. poz. 497), które weszło w życie z dniem 30 marca 2019 r. 
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11) Gorzowie Wielkopolskim; 

12) Kaliszu; 

13) Kielcach; 

14) Kłodzku; 

15) Koszalinie; 

16) Lublinie; 

17) Łodzi; 

18) Nowym Sączu; 

19) Olsztynie; 

20) Opolu; 

21) Pile; 

22) Radomiu; 

23) Rzeszowie; 

24) Siedlcach; 

25) Sieradzu; 

26) Słupsku; 

27) Szczecinie; 

28) Włocławku; 

29) Zamościu. 

§ 6. Zasięg działania Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej, Regionalnych Wojskowych Pracowni Psycho-

logicznych oraz Wojskowych Pracowni Psychologicznych określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
4)

. 

 

  

                                                           
4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 czerwca 2009 r.  
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 12 maja 2009 r.5) 

ZASIĘG DZIAŁANIA WOJSKOWYCH PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH 

Lp. 
Nazwa i siedziba wojskowej pra-

cowni psychologicznej 
Zasięg działania 

 

Centralna Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna  

w Warszawie 

obszar Rzeczypospolitej Polskiej 

I 

Regionalna Wojskowa 

Pracownia Psychologiczna  

w Gdańsku 

a) obszar powiatu gdańskiego oraz miasta Gdańsk,  

b) obszar powiatów: kościerskiego, starogardzkiego i tczewskiego, 

c) obszar powiatów: kwidzyńskiego, nowodworskiego, sztumskiego, 

d) obszar działania Wojskowych Pracowni Psychologicznych w: Byd-

goszczy, Elblągu, Ełku, Gdyni, Olsztynie, Słupsku, Włocławku i Gdań-

sku, jako organ wyższego stopnia 

1 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Bydgoszczy 

a) obszary powiatów: toruńskiego i miasta Torunia, bydgoskiego oraz 

miasta Bydgoszcz, 

b) obszary powiatów: mogileńskiego, żnińskiego, nakielskiego, sępoleń-

skiego, tucholskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, świeckiego, 

wąbrzeskiego, chełmińskiego oraz miasta Grudziądz 

2 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Elblągu 

obszar powiatów: braniewskiego, malborskiego i elbląskiego oraz miasta 

Elbląg 

3 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Ełku 

a) obszar powiatów: ełckiego, oleckiego i piskiego, 

b) obszar powiatów: giżyckiego, gołdapskiego, mrągowskiego i węgo-

rzewskiego, 

c) obszar powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego oraz 

miasta Suwałki 

4 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Gdyni 

a) obszar powiatów: kartuskiego, puckiego i wejherowskiego, 

b) obszar miast: Gdynia i Sopot 

5 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Olsztynie 

a) obszar powiatów: nidzickiego, olsztyńskiego i szczycieńskiego oraz 

miasta Olsztyn, 

b) obszar powiatów: działdowskiego, iławskiego, nowomiejskiego  

i ostródzkiego, 

c) obszar powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego i lidzbarskiego 

6 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Słupsku 

a) obszar powiatów: lęborskiego, słupskiego oraz miasta Słupsk, 

b) obszar powiatów: bytowskiego, chojnickiego i człuchowskiego 

7 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna we Włocławku 

a) obszar powiatu aleksandrowskiego, 

b) obszar powiatów: lipnowskiego, radziejowskiego i włocławskiego oraz 

miasta Włocławek, 

c) obszar powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego i rypińskiego 

8 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Gdańsku 

obszar Rzeczypospolitej Polskiej – na potrzeby kwalifikacji do jednostek 

wojskowych Marynarki Wojennej 

                                                           
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 

rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
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II 

Regionalna Wojskowa 

Pracownia Psychologiczna  

w Krakowie 

a) obszar powiatów: bocheńskiego, brzeskiego i wielickiego, 

b) obszar powiatów: krakowskiego, olkuskiego, myślenickiego, miechow-

skiego i proszowickiego oraz miasta Kraków, 

c) obszar powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego oraz miasta Tarnów, 

d) obszar powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, 

e) obszar działania Wojskowych Pracowni Psychologicznych w: Często-

chowie, Kielcach, Nowym Sączu i Rzeszowie, jako organ wyższego 

stopnia 

1 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Częstochowie 

a) obszar powiatów: częstochowskiego i myszkowskiego oraz miasta 

Częstochowa, 

b) obszar powiatów: kłobuckiego i lublinieckiego, 

c) obszar powiatów: będzińskiego i zawierciańskiego oraz miasta Dąbro-

wa Górnicza, 

d) obszar miast: Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec 

2 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Kielcach 

a) obszar powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego, 

b) obszar powiatów: jędrzejowskiego, koneckiego i włoszczowskiego, 

c) obszar powiatu kieleckiego i miasta Kielce, 

d) obszar powiatów: opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego, 

e) obszar powiatów: ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego 

3 
Wojskowa Pracownia Psychologiczna 

w Nowym Sączu 

a) obszar powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego oraz 

miasta Nowy Sącz, 

b) obszar powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego, jasielskiego, 

krośnieńskiego oraz miasta Krosno 

4 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Rzeszowie 

a) obszar powiatów: łańcuckiego i rzeszowskiego oraz miasta Rzeszów, 

b) obszar powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanoc-

kiego, 

c) obszar powiatów: leżajskiego, niżańskiego, stalowowolskiego i tarno-

brzeskiego oraz miasta Tarnobrzeg, 

d) obszar powiatów: dębickiego, kolbuszowskiego, mieleckiego i rop-

czycko-sędziszowskiego, 

e) obszar powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, 

przeworskiego i strzyżowskiego oraz miasta Przemyśl 

III 

Regionalna Wojskowa 

Pracownia Psychologiczna  

w Poznaniu 

a) obszar powiatów: obornickiego, poznańskiego i śremskiego oraz mia-

sta Poznań, 

b) obszar powiatów: grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, 

szamotulskiego i wolsztyńskiego, 

c) obszar powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawic-

kiego oraz miasta Leszno, 

d) obszar powiatów: konińskiego i słupeckiego oraz miasta Konin,  

e) obszar powiatów: kolskiego i tureckiego, 

f) obszar powiatów: gnieźnieńskiego, średzkiego, wągrowieckiego, wrze-

sińskiego, 

g) obszar działania Wojskowych Pracowni Psychologicznych w: Czer-

wieńsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Koszalinie, Pile i Szcze-

cinie, jako organ wyższego stopnia 

1 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Czerwieńsku 

a) obszar powiatów: krośnieńskiego, wschowskiego i zielonogórskiego 

oraz miasta Zielona Góra, 

b) obszar powiatów: nowosolskiego, żagańskiego i żarskiego 
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2 

Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Gorzowie 

Wielkopolskim 

a) obszar powiatów: gorzowskiego i strzelecko-drezdeneckiego oraz mia-

sta Gorzów Wielkopolski, 

b) obszar powiatów: międzyrzeckiego, słubickiego, sulęcińskiego i świe-

bodzińskiego 

3 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Kaliszu 

a) obszar powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i ostrze-

szowskiego, 

b) obszar powiatów: jarocińskiego, kaliskiego i pleszewskiego oraz miasta 

Kalisz 

4 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Koszalinie 

a) obszar powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego oraz miasta Koszalin, 

b) obszar powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego i świdwińskiego 

5 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Pile 

a) obszar powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskie-

go, złotowskiego, 

b) obszar powiatów: drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego 

6 
Wojskowa Pracownia Psychologiczna 

w Szczecinie 

a) obszar powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, łobeskiego, 

b) obszar powiatów: choszczeńskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego  

i stargardzkiego, 

c) obszar powiatów: polickiego, gryfińskiego oraz miasta Szczecin, 

d) obszar powiatu kamieńskiego oraz miasta Świnoujście 

IV 

Regionalna Wojskowa 

Pracownia Psychologiczna  

w Warszawie 

a) obszar powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego i żuro-

mińskiego, 

b) obszar powiatów: legionowskiego i nowodworskiego, 

c) obszar powiatów: makowskiego, ostrołęckiego i przasnyskiego oraz 

miasta Ostrołęka, 

d) obszar powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego oraz miasta 

Płock, 

e) obszar powiatów: piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, 

wołomińskiego, warszawskiego i warszawskiego zachodniego oraz 

m.st. Warszawa, 

f) obszar działania Wojskowych Pracowni Psychologicznych w: Białym-

stoku, Radomiu, Lublinie, Łodzi, Siedlcach, Sieradzu i Zamościu, jako 

organ wyższego stopnia 

1 
Wojskowa Pracownia Psychologiczna 

w Białymstoku 

a) obszar powiatów: białostockiego, monieckiego i sokólskiego oraz mia-

sta Białystok, 

b) obszar powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego,  

c) obszar powiatów: grajewskiego, kolneńskiego i łomżyńskiego oraz 

miasta Łomża,  

d) obszar powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego 

2 
Wojskowa Pracownia Psychologiczna 

w Radomiu 

a) obszar powiatów: przysuskiego, radomskiego i szydłowieckiego oraz 

miasta Radom, 

b) obszar powiatów: kozienickiego, lipskiego i zwoleńskiego,  

c) obszar powiatów: białobrzeskiego, grodziskiego, grójeckiego i żyrar-

dowskiego 

3 
Wojskowa Pracownia Psychologiczna 

w Lublinie 

a) obszar powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego i radzyń-

skiego oraz miasta Biała Podlaska, 

b) obszar powiatów: janowskiego, lubartowskiego, lubelskiego i świdnic-

kiego oraz miasta Lublin, 

c) obszar powiatów: kraśnickiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego 

i łęczyńskiego 
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4 
Wojskowa Pracownia Psychologiczna 

w Łodzi 

a) obszar powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego i pabianickie-

go oraz miasta Łódź, 

b) obszar powiatów: piotrkowskiego, radomszczańskiego oraz miasta 

Piotrków Trybunalski, 

c) obszar powiatów: kutnowskiego, łowickiego, rawskiego i skierniewic-

kiego oraz miasta Skierniewice, 

d) obszar powiatów: opoczyńskiego i tomaszowskiego, 

e) obszar powiatów: łęczyckiego, poddębickiego i zgierskiego 

5 
Wojskowa Pracownia Psychologiczna 

w Siedlcach 

a) obszar powiatów: łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego oraz miasta 

Siedlce, 

b) obszar powiatów: mińskiego i węgrowskiego,  

c) obszar powiatów: ostrowskiego, pułtuskiego i wyszkowskiego,  

d) obszar powiatów: garwolińskiego i otwockiego 

6 
Wojskowa Pracownia Psychologiczna 

w Sieradzu 

obszar powiatów: łaskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, 

zduńskowolskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego 

7 
Wojskowa Pracownia Psychologiczna 

w Zamościu 

a) obszar powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego 

i zamojskiego oraz miasta Zamość, 

b) obszar powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego oraz 

miasta Chełm 

V 
Regionalna Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna we Wrocławiu 

a) obszar powiatów: oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, 

wrocławskiego, milickiego i trzebnickiego, górowskiego, wołowskiego 

i lubińskiego oraz miasta Wrocław, 

b) obszar działania Wojskowych Pracowni Psychologicznych w: Bielsku- 

-Białej, Bolesławcu, Gliwicach, Kłodzku i Opolu, jako organ wyższego 

stopnia 

1 
Wojskowa Pracownia Psychologiczna 

w Bielsku-Białej 

a) obszar powiatów: bielskiego i cieszyńskiego oraz miasta Bielsko-Biała,  

b) obszar powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego i pszczyń-

skiego oraz miasta Tychy, 

c) obszar powiatu żywieckiego 

2 
Wojskowa Pracownia Psychologiczna 

w Bolesławcu 

a) obszar powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego, 

b) obszar powiatów: głogowskiego, polkowickiego, 

c) obszar powiatów: jaworskiego, legnickiego i złotoryjskiego oraz miasta 

Legnica, 

d) obszar powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego i lwóweckiego 

oraz miasta Jelenia Góra 

3 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Gliwicach 

a) obszar powiatu gliwickiego oraz miast: Gliwice i Zabrze,  

b) obszar miast: Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 

Świętochłowice, 

c) obszar powiatów: raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego oraz 

miast: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory, 

d) obszar powiatu tarnogórskiego oraz miast: Bytom i Piekary Śląskie 

4 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Kłodzku 

a) obszar powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego i wałbrzyskiego, 

b) obszar powiatów: kłodzkiego i ząbkowickiego 

5 
Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Opolu 

a) obszar powiatów: brzeskiego, kluczborskiego i namysłowskiego, 

b) obszar powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i strze-

leckiego, 

c) obszar powiatów: krapkowickiego, nyskiego i prudnickiego, 

d) obszar powiatów: oleskiego i opolskiego oraz miasta Opole 
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