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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich 
oraz okreÊlenia ich siedzib, zasi´gu dzia∏ania i w∏aÊciwoÊci

Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia woj-
skowych komisji lekarskich oraz okreÊlenia ich sie-
dzib, zasi´gu dzia∏ania i w∏aÊciwoÊci (Dz. U. Nr 151,

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180,

poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

poz. 1594 oraz z 2006 r. Nr 59, poz. 413) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 w pkt 11 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
oraz dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Woj-
skowego i S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
oraz kandydatów do s∏u˝by w S∏u˝bie Kontr-
wywiadu Wojskowego i S∏u˝bie Wywiadu
Wojskowego.”;

2) w § 6 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem oraz
dodaje si´ pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) w stosunku do funkcjonariuszy S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego i S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego — ze wzgl´du na siedzib´ jednostki
organizacyjnej, w której pe∏nià s∏u˝b´;

8) w stosunku do kandydatów do s∏u˝by w S∏u˝-
bie Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝bie Wy-
wiadu Wojskowego — ze wzgl´du na miejsce
ich zamieszkania albo siedzib´ jednostki orga-
nizacyjnej, w której majà zamiar pe∏niç s∏u˝-
b´.”;

3) w § 7:

a) pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) zwiàzku choroby i u∏omnoÊci ze szczególny-
mi w∏aÊciwoÊciami lub warunkami czynnej
s∏u˝by wojskowej, s∏u˝by w S∏u˝bie Kontr-
wywiadu Wojskowego i S∏u˝bie Wywiadu
Wojskowego lub zasadniczej s∏u˝by w jed-
nostkach organizacyjnych obrony cywilnej
albo z dzia∏aniami wojennymi lub majàcymi
charakter wojenny, a tak˝e z zatrudnieniem
w miejscach, o których mowa w art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 2 wrzeÊnia 1994 r. o Êwiadcze-
niu pieni´˝nym i uprawnieniach przys∏u-

gujàcych ˝o∏nierzom zast´pczej s∏u˝by woj-
skowej przymusowo zatrudnianym w ko-
palniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach
rud uranu i batalionach budowlanych;

5) zwiàzku Êmierci z czynnà s∏u˝bà wojskowà,
ze s∏u˝bà w S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojsko-
wego i S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego albo
z dzia∏aniami wojennymi lub majàcymi cha-
rakter wojenny;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zwiàzku inwalidztwa z czynnà s∏u˝bà woj-
skowà albo ze s∏u˝bà w S∏u˝bie Kontrwy-
wiadu Wojskowego i S∏u˝bie Wywiadu Woj-
skowego;”;

4) w § 8 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w ˚andarmerii Wojskowej, S∏u˝bie Kontrwy-
wiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu
Wojskowego,”;

5) w § 15 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
oraz dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Woj-
skowego i S∏u˝by Wywiadu Wojskowego oraz
kandydatów do s∏u˝by w S∏u˝bie Kontrwywia-
du Wojskowego i S∏u˝bie Wywiadu Wojskowe-
go — przepisy wydane na podstawie art. 4
ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o s∏u˝-
bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowe-
go (Dz. U. Nr 104, poz. 710).”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski
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