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Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są skargi obywateli, którzy wyrażając 

akces przystąpienia do służby w Policji, wystąpili do właściwych organów kadrowych ze 

stosownym wnioskiem i którym organy te odmówiły przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego. Odmowy te dotyczą kandydatów, którzy podlegali obowiązkowi służby 

wojskowej w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 

z późn. zm.) i którzy zgodnie z brzmieniem art. 58 ust. 2 tej ustawy, nie podlegają temu 

obowiązkowi z uwagi na uznanie ich przez właściwe komisje lekarskie, ze względu na stan 

zdrowia, za trwale niezdolne do tej służby. Otrzymali bowiem orzeczenia tych komisji, 

w których ich przydatność do służby wojskowej określono kategorią „E" lub „D". Nie są zatem 

żołnierzami rezerwy, w rozumieniu postanowień tego przepisu i nie odbywali zasadniczej 

służby wojskowej. 

Jako powód odmowy przeprowadzenia wobec tych osób postępowania rekrutacyjnego, 

organy Policji wskazują na treść art. 28 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) stanowiący, że stosunek służby 

policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do 

służby zaś mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po 

przeniesieniu do rezerwy. Przepis ten, w ocenie tych organów, uzasadnia wydanie decyzji 

odmownej o poddaniu postępowaniu kwalifikacyjnemu wszystkim kandydatom, których 

właściwe powiatowe komisje lekarskie lub wojskowe komisje lekarskie uznały za trwale 

niezdolnych do obowiązkowej służby wojskowej, nadając im kategorię „E" lub „D". 
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Skarżący w swych wystąpieniach wskazują jednak, że z uwagi na poddanie się 

odpowiednim procedurom medycznym, stwierdzone przez te komisje choroby uległy 

całkowitemu wyleczeniu i obecny ich stan zdrowia pozwala na spełnienie warunków 

kwalifikacyjnych w tym zakresie, co często potwierdzają stosownymi zaświadczeniami 

lekarskimi. 

Z uwagi na treść powołanego przepisu art. 28 ust. 3 oraz odmowy rozpatrzenia 

wniosków o przyjęcie do Policji, bez przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, osoby 

te występują do właściwych wojskowych komendantów uzupełnień o skierowanie do 

powiatowych lub wojskowych komisji lekarskich, w celu zweryfikowania przyznanej im 

kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Organy te jednak, z uwagi na treść art. 

art. 28 ust. 4c i 29 ust. 3a wyżej powołanej ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. stanowiących, że 

do powiatowej komisji lekarskiej i wojskowej komisji lekarskiej nie kieruje się osób, wobec 

których wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby 

wojskowej D lub E, wydają decyzje odmowne. Nie mają one zatem żadnych możliwości 

zmiany wydanych orzeczeń mimo, że ich obecny stan zdrowia uzasadnia takie żądanie. Nie 

mają także możliwości odbycia zasadniczej służby wojskowej czy przeniesienia do rezerwy 

w rozumieniu przepisów powołanej wyżej ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. 

W tym stanie prawnym, jako przejaw dyskryminacji skarżący podnoszą problem 

wpływu zwolnienia ich od obowiązku służby wojskowej, na ich dalsze plany zawodowe. 

Wskazując, że mimo usunięcia przyczyn zdrowotnych będących jedynym powodem 

zwolnienia od tej służby wojskowej, nie są poddawani ustalonemu postępowaniu 

rekrutacyjnemu prowadzonemu wobec innych zgłaszających się do służby w Policji 

kandydatów. 

Wskazują również, że nadana im kategoria przydatności do czynnej służby wojskowej, 

odnosi się wyłącznie do możliwości spełnienia obowiązku tej służby i nie jest oceną stanu 

zdrowia poborowych. 

Przedstawiając Panu Ministrowi powyższy problem, uznając zapewnienia o całkowitym 

powrocie do zdrowia skarżących oraz brak możliwości odbycia przez nich zasadniczej służby 

wojskowej lub przeniesienia ich do rezerwy, wydaje się wskazanym rozważenie zasadności 

zmiany przepisu art. 28 ust. 3 ustawy o Policji, w sposób umożliwiający przeprowadzenie 

postępowania rekrutacyjnego do Policji, także wobec kandydatów uznanych za trwale 

niezdolnych do zasadniczej służby wojskowej oraz nie będących żołnierzami rezerwy. 
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Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 

z późn. zm.) bardzo proszę Pana Ministra o zlecenie zbadania przedstawionego problemu, 

rozważenie rozpatrzenia przedstawionego wniosku i podjęcie stosownej inicjatywy 

ustawodawczej. Bardzo proszę także o poinformowanie Rzecznika o zajętym stanowisku. 


