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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 czerwca 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie orzekania o zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej
oraz trybu post´powania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony 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 orzekania o zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej oraz trybu post´powania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 151, poz. 1595 oraz z 2006 r. Nr 211,
poz. 1557) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) u˝yty w rozporzàdzeniu, w ró˝nej liczbie i przypadku, wyraz „poborowych” zast´puje si´ u˝ytymi
———————
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, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.

w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami
„osoby stawiajàce si´ do kwalifikacji wojskowej”;
2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ˝o∏nierzy niezawodowych odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà oraz ˝o∏nierzy rezerwy, ubiegajàcych si´ o powo∏anie do nadterminowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej;”;
3) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia w rozdziale I
w „ObjaÊnieniach szczegó∏owych” w Grupie I lit. a
otrzymuje brzmienie:
„a) m´˝czyzn, którzy sà obowiàzani stawiç si´ do
kwalifikacji wojskowej, oraz ochotników stawiajàcych si´ do kwalifikacji wojskowej, w tym
kobiety,”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

