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2
6.

7.
8.

3

Broń

i amunicja, ich części i akcesoria
specjalna (z urządzeniami szyfrującymi i
Pozostały sprzęt wyposażony w ogniowe środki
środków ogniowych
Łączność

dział
deszyfrującymi)

ex.

rażenia , również części

aktywnych
ex. sekcja XVII

Sprzęt

pomocniczy i wyposażenie aktywnych środków ogniowych produkowane według
specjalnych warunków technicznych i technologicznych przeznaczone do celów wojskowych lub policyjnych:
1. Sprzęt i systemy kierowania ogniem, radiolokacyjne, obserwacyjne i nawigacyjne

III

2.

Sprzęt

i systemy

ex. sekcja XVI
ex. dział 90, 91
ex. sekcja XVI
ex. dział 90
sekcje różne
ex; sekcja XVI
ex. dział 85

łączności

3. Trenażery i urządzenia testowe
4. Maszyny, urządzenia, systemy elektryczne i elektroniczne oraz ich części
5. Specjalne źródła zasilania
6 . Narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne

ex. dział 90, 91
ex. dział XVII
sekcje różne

i precyzyjne

7. Środki transportu
8. Inny sprzęt pomocniczy do celów wojskowych i policyjnych
Materiały

IV

łatwo

wybuchowe, produkty pirotechniczne, stopy piroforyczne, niektóre
palne przeznaczone do innych celów niż wojskowe i policyjne

Broń i amunicja, ich części i i'lkcesoria przeznaczone do innych celów
i policyjne (w tym broń myśliwska , sportowa i obezwładniająca)

V

niż

mater i ały

dotyczy niektórych towarów z

działów

dział

36, z wyłącze 
niem ex. 360Ę>

wojskowe

9302- 9307

Usługi budowlano-montażowe, instalacyjne oraz remontowe wojskowych i policyjnych
obiektów, sprzętu i jego elementów, a także usługi i osiągnięcia naukowe i techniczne,
w tym szkoleniowe, związane z działalnością wojskową lub pol i cyjną

VI

ex. -

93
85

dział

nie katalogowane

lub sekcji .
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z dnia 14 listopada 1991 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie orzekania o czasowej

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społe 
cznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r. Nr
30, poz. 143, z 1985 r. Nr 4, poz. 15, z 1986 r. Nr 42, poz. 202,
z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1991 r. Nr 104,
poz. 450, Nr 106, poz. 457 i Nr 11 O, poz. 474) zarządza się, co

ze szczególnymi
lub warunkami pracy.

właśc. iwościami.

3. Jeżeli okres leczenia w sanatorium uzdrowiskowym jest dłuższy od przysługującego pracownikowi urlopu, wojewódzka komisja lecznictwa uzdrowiskowego lub inny dysponent skierowań mo że w częśCi uzupełniającej uznać takie leczenie
za okres pobytu w stacjonarnym zakładzie służby
zdrowia .

następuje :

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społe
cznej z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie orzekania
o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 337)
wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 oznacza się jako ust. 1 i dodaje
ust. 2-4 w brzmieniu:
,,2. Za pobyt pracownika w stacjonarnym zakładzie
służby zdrowia uważa się również okres pobytu
w sanatorium · uzdrowiskowym, jeżeli wojewódzka
komisja lecznictwa uzdrowiskowego lub inny cWsponent skierowań stwierdzi, że potrzeba leczenia
w takim sanatorium pozostaje w bezpośrednim
związku z chorobą zawodową lub zagrożeniem taką
chorobą , z wypadkiem przy pracy lub chorobą

do pracy.

mającą związek

1974 r. o

1)

niezdolności

4 . W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 zaświad
czenie o czasowej niezdolności do pracy wystawia
po zakończeniu leczenia kierownik sanatorium
uzdrowiskowego, na podstawie odpowiedniego
stwierdzenia dokonanego przez wojewódzką komisję lecznictwa uzdrowiskowego lub innego dysponenta sk i erowań.",

dotychczasową treść

się

2)

skreśla się

§ 2.
1992 r.

§ 29.

Rozporządzenie

wchodzi w

Minister Zdrowia i Opieki

życie

z dniem 1 stycznia

Społecznej :

W. Sidorowicz

