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Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87
i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´:

1) wykaz chorób powsta∏ych w zwiàzku ze szczególny-
mi w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by wojsko-
wej, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) wykaz chorób b´dàcych istotnym pogorszeniem
stanów chorobowych w zwiàzku ze szczególnymi
w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by wojskowej,
stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia wykazu chorób powsta∏ych w zwiàzku ze szczególnymi w∏aÊciwoÊciami lub warunkami
s∏u˝by wojskowej oraz wykazu chorób b´dàcych istotnym pogorszeniem stanów chorobowych 

w zwiàzku ze szczególnymi w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by wojskowej

———————
1) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci moc zarzàdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia

1994 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób i schorzeƒ pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà wojskowà, z tytu∏u których przy-
s∏ugujà Êwiadczenia odszkodowawcze i rentowe (M. P. Nr 66, poz. 591), utrzymane w mocy na podstawie art. 15 ustawy
z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodo-
waniach przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej, ustawy
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy, ustawy o Policji, usta-
wy o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrze-
niu emerytalnym ̋ o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´-
du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich
rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o In-
spekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), w zakresie dotyczàcym inwalidów wojennych w rozumieniu art. 6 oraz inwalidów
wojskowych w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 31 marca
2003 r. (poz. 566)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ CHORÓB POWSTA¸YCH W ZWIÑZKU ZE SZCZEGÓLNYMI W¸AÂCIWOÂCIAMI LUB WARUNKAMI
S¸U˚BY WOJSKOWEJ
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Za∏àcznik nr 2

WYKAZ CHORÓB B¢DÑCYCH ISTOTNYM POGORSZENIEM STANÓW CHOROBOWYCH 
W ZWIÑZKU ZE SZCZEGÓLNYMI W¸AÂCIWOÂCIAMI LUB WARUNKAMI S¸U˚BY WOJSKOWEJ
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