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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji
lekarskich w tych sprawach
Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca
2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.1)) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 września 2006 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości
i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich
w tych sprawach (Dz. U. Nr 176, poz. 1304) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„§ 4. Do terenowych wojskowych komisji lekarskich, stosownie do ich właściwości miejscowej, należy orzekanie w stosunku do:
1) funkcjonariuszy zajmujących stanowiska
służbowe do stopnia etatowego podpułkownika w sprawach, o których mowa
w § 1 pkt 1;
2) kandydatów do służby w SKW lub SWW
w sprawach orzekania o zdolności do tej
służby.
§ 5. Do rejonowych wojskowych komisji lekarskich, stosownie do ich właściwości miejscowej, należy:
1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń terenowych wojskowych komisji lekarskich;
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009 r. Nr 114, poz. 957 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745,
Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578.

2) zatwierdzanie projektów orzeczeń terenowych wojskowych komisji lekarskich ustalających:
a) trwałą lub czasową niezdolność do służby w SKW lub SWW oraz związek lub
brak związku choroby lub ułomności
z tą służbą,
b) związek lub brak związku śmierci ze
służbą w SKW lub SWW;
3) zajmowanie stanowiska co do sprzeciwów
zgłoszonych wobec projektów orzeczeń
terenowych wojskowych komisji lekarskich;
4) orzekanie w stosunku do funkcjonariuszy
zajmujących stanowiska służbowe od
stopnia etatowego pułkownika w sprawach wymienionych w § 1 pkt 1.”;
2) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojskowa komisja lekarska orzeka w składzie
trzech lekarzy. Przewodniczącego składu orzekającego wyznacza przewodniczący wojskowej
komisji lekarskiej.”;
3) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia
rozpatruje odwołanie w składzie trzech lekarzy.
Przewodniczącego składu orzekającego wyznacza przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

