Dz.U.06.95.660
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 maja 2006 r.
w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru
(Dz. U. z dnia 6 czerwca 2006 r.)

Na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496)
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa grupy kobiet poddane obowiązkowi stawienia się do poboru oraz wskazuje
stanowiska słuŜbowe, na które przeznacza się kobiety do czynnej słuŜby wojskowej.
§ 2. 1. Kobiety w wieku określonym w art. 48 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę:
1) w publicznych i niepublicznych uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku: analityka medyczna,
lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, połoŜnictwo, weterynaria, psychologia,
2) w szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodzie technik weterynarii
- poddaje się obowiązkowi stawienia się w tym roku do poboru, o ile juŜ nie stawały do poboru.
2. Do poboru mogą stawać równieŜ ochotniczo studentki wyŜszych szkół morskich posiadające zgodę rektora
na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole.
§ 3. 1. Kobiety, o których mowa w § 2, przeznacza się do czynnej słuŜby wojskowej na następujące stanowiska
słuŜbowe:
1) lekarz;
2) lekarz dentysta;
3) lekarz weterynarii;
4) psycholog;
5) oficer;
6) oficer pokładowy;
7) pielęgniarka;
8) pielęgniarka anestezjologiczna;
9) pielęgniarka oddziałowa;
10) pielęgniarka opatrunkowa;
11) pielęgniarka operacyjna;
12) pielęgniarka zabiegowa;
13) połoŜna;
14) diagnosta laboratoryjny;
15) starszy laborant;
16) laborant;
17) starszy technik medyczny;
18) technik medyczny;
19) starszy instruktor;
20) instruktor;
21) podoficer.
2. Przy przeznaczaniu kobiet do czynnej słuŜby wojskowej na stanowiska słuŜbowe, o których mowa w ust. 1,
uwzględnia się przepisy w sprawie prac szczególnie uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet
obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 86, poz. 802).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

