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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 września 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 kwietnia
2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających
w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760,
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania
w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1707 oraz z 2005 r. Nr 4,
poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) dowódca jednostki wojskowej — dowódcę,
szefa, komendanta jednostki organizacyjnej Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyrektora, kierownika innej jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej;
2) żołnierz — żołnierza odbywającego lub pełniącego czynną służbę wojskową, a także osobę
powołaną do odbycia czynnej służby wojskowej i zwolnioną z tej służby;”;
2) w § 3:
a) uchyla się pkt 3,
b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

1)

stwa i higieny pracy w urzędzie Ministra —
jeżeli wypadkowi uległ żołnierz zawodowy
lub ujawniła się choroba pozostająca
w związku z pełnieniem przez żołnierza zawodowego czynnej służby wojskowej:
a) w komórce organizacyjnej Ministerstwa
Obrony Narodowej,
b) w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach
wojskowych,
c) bezpośrednio w strukturach organizacji
międzynarodowych i międzynarodowych
strukturach wojskowych,
d) w ataszatach obrony w przedstawicielstwach dyplomatycznych i w stałych
przedstawicielstwach przy organizacjach
międzynarodowych, podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych,
mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej,
e) przy siłach zbrojnych albo przy innych
strukturach obronnych państw obcych,
f) jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego misji organizacji międzynarodowych
lub sił wielonarodowych,
g) w dyspozycji lub rezerwie kadrowej.”.

„6) dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie wykonywania zadań służby bezpieczeń-

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085,
z 2009 r. Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745.
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