
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 maja 2012 r.

Poz. 558

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 maja 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

i Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 21 ust. 4a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie 
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 198, poz. 1459 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 335) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do orzekania w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, są właściwe:

1)  rejonowe wojskowe komisje lekarskie w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warsza-
wie, Wrocławiu i Żaganiu oraz Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku,

2) Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

– zwane dalej „wojskowymi komisjami lekarskimi.”.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Do rejonowych wojskowych komisji lekarskich, stosownie do ich właściwości miejscowej, należy orze-
kanie w stosunku do:

1) funkcjonariuszy w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2; 

2) emerytów i rencistów w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3.”;

3) uchyla się § 5;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie należy rozpatrywanie odwołań od orzeczeń 
pozostałych wojskowych komisji lekarskich.”;

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. 
Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 
i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95, poz. 786, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1203.
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5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Orzeczenia w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, wojskowe komisje lekarskie wydają na pod-
stawie badania lekarskiego i wyników badań specjalistycznych, dokumentacji medycznej oraz informacji i doku-
mentów, wykorzystując w szczególności:

1) odpis przebiegu służby z akt personalnych funkcjonariusza oraz informację o warunkach jej pełnienia;

2) informację o warunkach i przebiegu służby dla celów wojskowych komisji lekarskich;

3) informacje uzyskane w trybie określonym w § 15 ust. 2;

4) historie chorób z leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego; 

5) wyniki pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku służby; 

6) kartę badań profilaktycznych i okresowych; 

7) informacje zawarte w pisemnym oświadczeniu funkcjonariusza, emeryta lub rencisty. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniającą wykryte schorzenia i przebyte urazy z ich przebie-
giem i wynikiem leczenia, a także czynniki ryzyka wynikające ze szczególnych właściwości lub warunków służby 
na zajmowanych stanowiskach, sporządza lekarz jednostki na podstawie badania lekarskiego, karty opisu stanowi-
ska służbowego, karty badań profilaktycznych i okresowych oraz dokumentacji medycznej i orzeczniczo-lekarskiej 
funkcjonariusza.”. 

§ 2. Sprawy wszczęte i niezakończone przez właściwe wojskowe komisje lekarskie przed dniem wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia rozpatrują wojskowe komisje lekarskie według właściwości określonej w § 3–5 rozporządzenia, 
o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 




