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PROCEDURA Nr 6 
W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA I KIEROWANIA NA BADANIA 

LEKARSKIE STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW 
 

1. Podstawa prawna 
1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. 2009r. Nr 178, 
poz. 1380 z pózn. zm.). 
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie 
przeprowadzania okresowych bezpłatnych badan lekarskich członka ochotniczej straży 
pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. z 2009r. Nr 210 
poz. 1627). 

2. Wymagane dokumenty 
1) Strażacy biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i zawodach pożarniczych: 

     - Wykaz strażaków z OSP, których należy skierować po raz pierwszy na badania lekarskie   
         uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych /Druk nr 6.1/. 

     - Wykaz strażaków z OSP, którzy posiadają badania lekarskie uprawniające do udziału                                                                                    
         w działaniach ratowniczych /Druk nr 6.2/. 

2) Strażacy/członkowie MDP biorący udział tylko w zawodach pożarniczych: 
- Wykaz strażaków z OSP, których należy skierować na badania lekarskie uprawniające do 
udziału w zawodach pożarniczych /Druk nr 6.3/. 

3. Dokumenty do wglądu 
     Brak. 
4. Opłaty 
     Brak. 
5. Termin załatwienia sprawy 
     Miesiąc. 
6. Jednostka odpowiedzialna, miejsce załatwienia sprawy 

Referat Organizacyjno Administracyjny – Stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, 
zadań obronnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej, pokój nr 5 
tel. 13/449-17-48 tel/fax. 13 449-10-10 
Pracownik: Stanisław Święch 

7. Godziny pracy 
7.30-15.30 

8. Uwagi 
Zgodnie z informacjami zawartymi w wykazach złożonych przez jednostki OSP, strażacy 
kierowani będą na badania lekarskie we wskazanych terminach i zakresie. Skierowania na 
pierwsze badania lekarskie dostarczane zostaną do jednostki w ciągu 14 dni od daty złożenia 
odpowiedniego wykazu. Kolejne skierowania na badania będą wystawiane, co najmniej 30 
dni przed ukończeniem ważności poprzednich badań, po złożeniu wykazu. Skierowania będą 
wystawiane w jednym egzemplarzu. Odbiór skierowań będzie potwierdzany na wykazie. 
Każda zmiana danych strażaków lub informacja o skreśleniu ich z listy winna być zgłoszona 
przez jednostkę OSP do Referatu Organizacyjno Administracyjnego – Stanowisko pracy ds. 
zarządzania kryzysowego, zadań obronnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej. 
Jednostki OSP powinny składać na bieżąco do Urzędu Gminy, wykazy nowoprzyjętych 
członków OSP, których należy skierować na badania lekarskie. 
Oryginał zaświadczenia wystawionego przez lekarza należy dostarczyć do Referatu 
Organizacyjno Administracyjnego – Stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, zadań 
obronnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej, pokój nr 5, do 14 dni po jego 
otrzymaniu.  


