
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Poz. 828

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej  
oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej 

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490)  
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb, sposób, częstotliwość oraz zakres przeprowadzania: 

1) bezpłatnych okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej „strażakiem 
ratownikiem OSP”, stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych;

2) bezpłatnych badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej „kandyda-
tem na strażaka ratownika OSP”, stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przy-
gotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. 

§ 2. 1. Okresowe badania lekarskie strażaka ratownika OSP przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podsta-
wie skierowania wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej 
straży pożarnej, zwanego dalej „podmiotem kierującym na badania”. Lekarz może wyznaczyć wcześniejszą datę następ-
nych badań lekarskich, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny  i monitorowania stanu zdrowia strażaka 
ratownika OSP.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane strażakowi ratownikowi OSP nie później niż 30 dni przed  
wyznaczonym terminem kolejnych badań.

3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane osobowe (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania), a w przypadku 
osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) nazwę i adres ochotniczej straży pożarnej;

3) funkcję pełnioną w ochotniczej straży pożarnej;

4) informacje o specyfice działań ratowniczych, w tym informacje o występowaniu czynników szkodliwych lub niebez-
piecznych dla zdrowia.

§ 3. 1. Badanie lekarskie kandydata na strażaka ratownika OSP przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego 
przez podmiot kierujący na badania.

2. Kandydat na strażaka ratownika OSP posiadający skierowanie na badanie lekarskie zgłasza się na badanie w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego skierowania. Skierowanie zawiera dane, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
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§ 4. 1. W ramach przeprowadzanych badań lekarskich, o których mowa w § 1, lekarz przeprowadzający badanie lekar-
skie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne, w zależności od wskazań, w szczegól-
ności otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne oraz badania 
dodatkowe, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia strażaka ratownika OSP albo kandy-
data na strażaka ratownika OSP.

2. Zakres oraz częstotliwość badań, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Badanie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

4. Lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych albo 
o przeciwwskazaniach do udziału w tych działaniach, albo stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu pod-
stawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, albo o przeciwwskazaniach do udzia-
łu w tym szkoleniu.

§ 5. 1. Strażak ratownik OSP, kandydat na strażaka ratownika OSP lub podmiot kierujący na badanie, który nie zgadza 
się z treścią wydanego orzeczenia, o którym mowa  w § 4 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia może za 
pośrednictwem lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania do:

1) wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę podmiotu kierującego na badania lekar-
skie, o których mowa w § 1, albo 

2) instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy albo Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikal-
nej w Gdyni – w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego 
w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. 

2. Lekarz, za którego pośrednictwem jest wnoszony wniosek, o którym mowa w ust. 1, przekazuje go niezwłocznie, 
wraz z dokumentacją badań, do właściwego podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

3. Ponowne badanie przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Orzeczenie wydane w wyniku przeprowadzonego ponownego badania jest ostateczne.

§ 6. 1. Do skierowania wydanego przez podmiot kierujący na badania, wniosku  o przeprowadzenie ponownego badania 
oraz orzeczenia lekarskiego wydanych lub złożonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorące-
go bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. poz. 1627) stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bez-
pośredni udział w działaniach ratowniczych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania 
okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowni-
czych (Dz. U. poz. 1627), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2022  r. zgodnie z art.  57 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochot-
niczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 11 kwietnia 2022 r. (poz. 828) 

Za KRES ORa Z CZę STOTLiWOść  OKRESOWy Ch  Ba Dań  LEKa RSKiCh  STRaża Ka  Ra TOWNiKa  
OCh OTNiCZEj  STRaży  POża RNEj  ORa Z Ba Dań  LEKa RSKiCh  Ka NDy Da Ta  Na  STRaża Ka  

Ra TOWNiKa  OCh OTNiCZEj  STRaży  POża RNEj

Załącznik do
rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. (poz. …) 

Zakres oraz częstotliwość okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży 
pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

Lp. Rodzaj 
badania Zakres badania Częstotliwość 

1  lekarskie Badanie lekarskie ze szczególną oceną: 
1) układu krążenia;
2) układu oddechowego;
3) układu nerwowego;
4) narządu równowagi;
5) skóry;
6) słuchu (badanie akumetryczne);
7) narządu wzroku – w badaniu ocena ostrości widzenia, 

ocena zdolności rozpoznawania barw, widzenia
przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od
wskazań badanie za pomocą perymetru).

do 50. r.ż. co 2‒3 lata, 
powyżej 50. r.ż.  
co 1‒2 lata 

2  dodatkowe 1) elektrokardiografia;
2) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej;
3) spirometria;
4) morfologia krwi z rozmazem;
5) oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) aminotransferaza asparaginianowa;
8) aminotransferaza alaninowa;
9) gamma-glutamylotranspeptydaza;
10)  stężenie bilirubiny;
11)  lipidogram.
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