DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 maja 2012 r.
Poz. 548
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 maja 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania
wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 151, poz. 1595,
z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) żołnierzu niezawodowym, należy przez to rozumieć żołnierza odbywającego lub pełniącego jeden z rodzajów
czynnej służby wojskowej, o których mowa w art. 59 pkt 1–5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
2) czynnej służbie wojskowej, należy przez to rozumieć odbywanie lub pełnienie jednego z rodzajów służby,
o którym mowa w art. 59 pkt 1–5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;”;
2) w § 3:
a) w ust. 1:
– w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, inne
osoby, podlegające ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania, oraz żołnierzy niezawodowych, przeznaczonych do odbycia lub odbywających czynną służbę wojskową:”,
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) żołnierzy niezawodowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy złożyli wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;”,
– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) żołnierzy niezawodowych odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia
wojskowe, służbę przygotowawczą lub okresową służbę wojskową, którzy z powodu choroby nie wykonują
zadań służbowych przez kolejne 30 dni kalendarzowych;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się również osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, w okresie,
kiedy nie urzęduje powiatowa komisja lekarska, osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy i inne
osoby podlegające ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, osoby, które zgłosiły się ochotniczo do odbywania czynnej służby wojskowej i nieposiadające orzeczonej zdolności do tej służby, osoby przeznaczone do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierzy rezerwy, przeznaczonych do odbycia czynnej służby wojskowej.”;
1)

 miany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 211, poz. 1557, z 2009 r. Nr 106, poz. 886, z 2010 r.
Z
Nr 189, poz. 1268 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 24.
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3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia objaśnienia szczegółowe do rozdziału I w zakresie dotyczącym Grupy I otrzymują
brzmienie:
„Grupa I (kolumna czwarta wykazu) obejmuje:
a) osoby podlegające kwalifikacji wojskowej oraz ochotników, w tym kobiety, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy,
b) osoby podlegające ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania,
c) osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy,
d) żołnierzy zasadniczej służby wojskowej,
e) żołnierzy służby przygotowawczej,
f) żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe,
g) osoby podlegające kwalifikacji wojskowej przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

