Projekt
U S T AWA
z dnia
o komisjach lekarskich podległych ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych1)
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa okre la zasady działania komisji lekarskich oraz zasady i tryb
orzekania przez te komisje w sprawach:
1)

ustalenia zdolno ci fizycznej i psychicznej kandydatów do słu by w Policji, Stra y
Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze Ochrony Rz du, Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym i Słu bie Wi ziennej;

2)

oceny stanu zdrowia funkcjonariuszy słu b wskazanych w pkt 1 oraz ustalenia ich
zdolno ci fizycznej i psychicznej do słu by;

3)

ustalenia zdolno ci fizycznej i psychicznej kandydatów do pracy w wyodr bnionych
komórkach

organizacyjnych

kontroli

skarbowej,

inspektorów

i

pracowników

zatrudnionych w tych komórkach oraz kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym,
a tak e pracowników wywiadu skarbowego;
4)

ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza słu b wskazanych w pkt 1
doznanego wskutek wypadku pozostaj cego w zwi zku z pełnieniem słu by, zwanego
dalej „wypadkiem”, lub choroby pozostaj cej w zwi zku ze szczególnymi warunkami
lub wła ciwo ciami słu by, a tak e zwi zku mierci funkcjonariusza z wypadkiem lub
chorob

pozostaj c

w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami

słu by;
5)

ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób nieb d cych funkcjonariuszami Policji,
Stra y

1)

Granicznej,

Pa stwowej

Stra y

Po arnej

lub

Centralnego

Biura

Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw o powszechnym obowi zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
ustaw o Policji, ustaw o Stra y Granicznej, ustaw o Pa stwowej Stra y Po arnej, ustaw o kontroli
skarbowej, ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze stwa
Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biura Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y
Po arnej i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin, ustaw o Biurze Ochrony Rz du, ustaw o Agencji
Bezpiecze stwa Wewn trznego oraz Agencji Wywiadu, ustaw o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
ustaw o słu bie funkcjonariuszy Słu by Kontrwywiadu Wojskowego oraz Słu by Wywiadu Wojskowego,
ustaw o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustaw o Słu bie Wi ziennej.
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Antykorupcyjnego, które w czasie korzystania lub w zwi zku z korzystaniem przez te
słu by z ich pomocy poniosły uszczerbek na zdrowiu oraz zwi zku tego stopnia
uszczerbku z tym zdarzeniem albo mierci z tym zdarzeniem;
6)

ustalenia

stopnia

uszczerbku

na

zdrowiu

stra aków

jednostek

ochrony

przeciwpo arowej oraz członków ochotniczej stra y po arnej, którzy doznali
uszczerbku na zdrowiu w zwi zku z udziałem w działaniach ratowniczych lub
wiczeniach;
7)

ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób udzielaj cych pomocy pracownikom
wywiadu skarbowego w wykonywaniu czynno ci operacyjno-rozpoznawczych, które
w czasie udzielania tej pomocy lub w zwi zku z jej udzieleniem poniosły uszczerbek na
zdrowiu albo zwi zku mierci z tym zdarzeniem;

8)

uznania funkcjonariusza słu b wskazanych w pkt 1, funkcjonariusza zwolnionego z tych
słu b za inwalid lub uznania go za niezdolnego do samodzielnej egzystencji, jak
równie ustalenia zwi zku albo braku zwi zku inwalidztwa ze słu b albo ustalenia
zwi zku albo braku zwi zku

mierci ze słu b

funkcjonariusza i funkcjonariusza

zwolnionego ze słu by;
9)

ustalenia zdolno ci do pracy funkcjonariuszy słu b, o których mowa w pkt 1,
zwolnionych ze słu by, w celu okre lenia grupy inwalidzkiej;

10) potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego funkcjonariuszowi Policji, Stra y Granicznej,
Pa stwowej Stra y Po arnej i Słu by Wi ziennej;
11) kontroli prawidłowo ci orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by z powodu choroby
lub prawidłowo ci wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez funkcjonariuszy słu b,
o których mowa w pkt 1.
2. Komisje lekarskie podlegaj ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych.
Art. 2. 1. Komisje lekarskie s wła ciwe do orzekania wobec:
1)

kandydatów do słu by w Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze
Ochrony Rz du, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Słu bie Wi ziennej;

2)

funkcjonariuszy Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony
Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Słu by Wi ziennej;

3)

funkcjonariuszy Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony
Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Słu by Wi ziennej zwolnionych ze
słu by lub których stosunek słu bowy wygasł;

4)

emerytów i rencistów.
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2. Komisje lekarskie s wła ciwe równie do orzekania wobec:
1)

kandydatów do pracy w wyodr bnionych komórkach organizacyjnych kontroli
skarbowej, inspektorów i pracowników zatrudnionych w tych komórkach oraz
kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym, a tak e pracowników wywiadu
skarbowego;

2)

osób nieb d cych funkcjonariuszami Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y
Po arnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które w czasie korzystania lub
w zwi zku z korzystaniem przez te słu by z ich pomocy utraciły ycie lub poniosły
uszczerbek na zdrowiu;

3)

stra aków jednostek ochrony przeciwpo arowej oraz członków ochotniczej stra y
po arnej;

4)

osób udzielaj cych pomocy pracownikom wywiadu skarbowego w wykonywaniu
czynno ci operacyjno-rozpoznawczych, które w czasie udzielania tej pomocy lub
w zwi zku z jej udzieleniem utraciły ycie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu.
Art. 3. 1. Komisje lekarskie współdziałaj

z jednostkami medycyny pracy.

Współdziałanie polega w szczególno ci na wymianie informacji o stanie zdrowia
funkcjonariuszy słu b, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, zwłaszcza o stanach
chorobowych mog cych mie zwi zek z zagro eniami rodowiska słu by lub sposobem jej
pełnienia oraz na udost pnianiu dokumentacji lub wyników bada i konsultacji.
2. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób i tryb współdziałania,
o którym mowa w ust. 1, uwzgl dniaj c konieczno
funkcjonariuszy oraz charakter i specyfik

zapewnienia wła ciwej ochrony zdrowia

rodowiska słu by.
DZIAŁ II

Zasady działania komisji lekarskich
Rozdział 1
Orzekanie o zdolno ci fizycznej i psychicznej do słu by
Art. 4. 1. Zdolno

fizyczn

i psychiczn

kandydata do słu by w Policji, Stra y

Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze Ochrony Rz du, Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym i Słu bie Wi ziennej ustala si
z nast puj cych kategorii zdolno ci do słu by:

przez zaliczenie go do jednej
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1)

kategoria Z – „zdolny”, która oznacza, e stan zdrowia nie budzi adnych zastrze e
albo e stwierdzone choroby lub ułomno ci nie stanowi przeszkody do pełnienia
słu by;

2)

kategoria N – „niezdolny”, która oznacza,

e stwierdzone choroby lub ułomno ci

uniemo liwiaj pełnienie słu by.
2. Przepis ust. 1 dotyczy tak e funkcjonariusza Policji, Pa stwowej Stra y Po arnej
i Biura Ochrony Rz du, który odbył słu b kandydack i chce pozosta w słu bie.
3. Osoba podlegaj ca odbyciu zasadniczej słu by wojskowej skierowana do słu by
kandydackiej w Biurze Ochrony Rz du, wobec której wła ciwa powiatowa komisja lekarska
lub wła ciwa wojskowa komisja lekarska orzekła kategori A zdolno ci do czynnej słu by
wojskowej, uzyskuje kategori

Z zdolno ci do słu by w formacjach, o których mowa

w ust. 1.
4. Osoba podlegaj ca odbyciu zasadniczej słu by wojskowej skierowana do słu by
kandydackiej w Biurze Ochrony Rz du, wobec której wła ciwa powiatowa komisja lekarska
lub wła ciwa wojskowa komisja lekarska orzekła kategori D lub E zdolno ci do czynnej
słu by wojskowej, uzyskuje kategori N zdolno ci do słu by w formacjach, o których mowa
w ust. 1.
5. Osoba podlegaj ca odbyciu zasadniczej słu by wojskowej, wobec której orzeczona
została kategoria B zdolno ci do czynnej słu by wojskowej, mo e zosta skierowana do
słu by kandydackiej w Biurze Ochrony Rz du po prawomocnym orzeczeniu wobec niej
kategorii A zdolno ci do czynnej słu by wojskowej przez wła ciw powiatow komisj
lekarsk lub wła ciw wojskow komisj lekarsk .
Art. 5. 1. Zdolno

fizyczn i psychiczn funkcjonariusza do pełnienia słu by w Policji,

Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze Ochrony Rz du, Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym i Słu bie Wi ziennej ustala si

przez zaliczenie go do jednej

z nast puj cych kategorii zdolno ci do słu by:
1)

kategoria A – „zdolny do słu by”, która oznacza, e stan zdrowia nie budzi adnych
zastrze e albo e stwierdzone choroby lub ułomno ci nie stanowi przeszkody do
pełnienia słu by;

2)

kategoria B – „zdolny do słu by z ograniczeniem”, która oznacza, e stwierdzono
choroby lub ułomno ci, które zmniejszaj jego sprawno
i uniemo liwiaj

fizyczn lub psychiczn

pełnienie słu by na zajmowanym stanowisku, ale nie stanowi

przeszkody do pełnienia słu by na innym stanowisku;
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3)

kategoria C – „niezdolny do słu by”, która oznacza,

e stwierdzono choroby lub

ułomno ci, które uniemo liwiaj pełnienie słu by.
2. Orzeczenie o zdolno ci fizycznej i psychicznej do słu by, oprócz jednej z kategorii
zdolno ci do słu by wymienionych w ust. 1, zawiera jedno z nast puj cych okre le :
1)

„zdolny

do

słu by”,

je eli

nie

stwierdzono

adnych

chorób

stanowi cych

przeciwwskazanie do pełnienia słu by;
2)

„trwale niezdolny do pełnienia słu by na zajmowanym stanowisku”, je eli stwierdzono
choroby, które zmniejszaj zdolno

fizyczn lub psychiczn do słu by i nie pozwalaj

na pełnienie słu by na zajmowanym stanowisku, jednak choroby te nie stanowi
przeszkody do dalszego pełnienia słu by na innym stanowisku; w takim przypadku
komisja lekarska okre la, jakie warunki słu by s przeciwwskazane dla badanego;
3)

„czasowo niezdolny do pełnienia słu by na zajmowanym stanowisku”, je eli
stwierdzono choroby, które czasowo zmniejszaj zdolno

fizyczn lub psychiczn do

słu by, ale mog rokowa popraw stanu zdrowia i odzyskanie pełnej sprawno ci
i zdolno ci do słu by na zajmowanym stanowisku;
4)

„zdolny do pełnienia słu by na zajmowanym stanowisku”, je eli stwierdzono pewne
choroby, które zmniejszaj

wprawdzie zdolno

fizyczn

lub psychiczn , ale nie

stanowi przeszkody do pełnienia słu by na zajmowanym stanowisku;
5)

„trwale niezdolny do słu by”, je eli stwierdzono choroby, które nie pozwalaj

na

pełnienie słu by.
3. W przypadku orzeczenia, które zawiera okre lenie wskazane w ust. 2 pkt 3, komisja
lekarska wyznacza termin kolejnego badania w celu wydania ostatecznego orzeczenia
o zdolno ci do pełnienia słu by funkcjonariusza na zajmowanym stanowisku.
Art. 6. W stosunku do kandydatów do pododdziałów antyterrorystycznych Policji lub
w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b w tych pododdziałach orzeczenie komisji
lekarskiej powinno zawiera równie jedno z nast puj cych okre le :
1)

zdolny do słu by w pododdziale;

2)

czasowo niezdolny do słu by w pododdziale;

3)

niezdolny do słu by w pododdziale.
Art. 7. 1. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, wykaz chorób

i ułomno ci wraz z kategoriami zdolno ci do słu by, na podstawie którego jest wydawane
orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolno ci lub niezdolno ci kandydata do słu by w Centralnym
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Biurze Antykorupcyjnym albo funkcjonariusza tej słu by, uwzgl dniaj c potrzeb ustalenia
w toku badania przez komisj lekarsk przydatno ci i predyspozycji do słu by z uwagi na
charakter i warunki tej słu by.
2. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, wykaz
chorób i ułomno ci wraz z kategoriami zdolno ci do słu by, na podstawie którego jest
wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolno ci lub niezdolno ci kandydata do słu by
w Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej oraz Biurze Ochrony Rz du albo
funkcjonariusza tych słu b, uwzgl dniaj c potrzeb ustalenia w toku badania przez komisj
lekarsk przydatno ci i predyspozycji do słu by z uwagi na charakter i warunki tej słu by.
3. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, wykaz chorób
i ułomno ci wraz z kategoriami zdolno ci do słu by, na podstawie którego jest wydawane
orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolno ci lub niezdolno ci kandydata do Słu by Wi ziennej
i funkcjonariusza Słu by Wi ziennej, uwzgl dniaj c potrzeb ustalenia w toku badania przez
komisj lekarsk przydatno ci i predyspozycji do słu by z uwagi na charakter i warunki tej
słu by.
Rozdział 2
Orzekanie o zdolno ci fizycznej i psychicznej do pracy
Art. 8. 1. Zdolno

fizyczn lub psychiczn kandydatów do pracy w wyodr bnionych

komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, inspektorów i pracowników zatrudnionych
w tych komórkach oraz kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym i pracowników
wywiadu skarbowego ustala si przez zaliczenie osoby badanej do jednej z nast puj cych
kategorii zdolno ci do pracy:
1)

kategoria „Z” – „zdolny”, która oznacza, e stan zdrowia nie budzi adnych zastrze e
albo e stwierdzone choroby lub ułomno ci nie stanowi przeszkody do wykonywania
pracy w tych komórkach albo w wywiadzie skarbowym;

2)

kategoria „N” – „niezdolny”, która oznacza, e stwierdzone choroby lub ułomno ci
uniemo liwiaj wykonywanie pracy w tych komórkach albo w wywiadzie skarbowym.
2. Zdolno

fizyczn

lub psychiczn

kandydatów do pracy w wyodr bnionych

komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, inspektorów i pracowników zatrudnionych
w tych komórkach oraz kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym i pracowników
wywiadu skarbowego ustala si równie przez zaliczenie ich do jednej z nast puj cych
kategorii:
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1)

kategoria „A” – „zdolny do pracy”, która oznacza, e stan zdrowia nie budzi adnych
zastrze e albo e stwierdzone choroby lub ułomno ci nie stanowi przeszkody do
wykonywania pracy;

2)

kategoria „B” – „zdolny do pracy z ograniczeniem”, która oznacza, e stwierdzono
choroby lub ułomno ci, które trwale lub czasowo zmniejszaj sprawno
psychiczn

do pracy, ale nie stanowi

fizyczn lub

przeszkody do wykonywania pracy na

okre lonym stanowisku;
3)

kategoria „C” – „całkowicie niezdolny do pracy”, która oznacza,

e stwierdzone

choroby lub ułomno ci fizyczne lub psychiczne uniemo liwiaj wykonywanie pracy.
3. Orzeczenie komisji lekarskiej, oprócz jednej z kategorii zdolno ci do pracy
wymienionej w ust. 1 lub 2, zawiera jedno z nast puj cych okre le :
1)

„zdolny do pracy”, je eli nie stwierdzono adnych chorób lub ułomno ci;

2)

„trwale niezdolny do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku”, je eli
stwierdzono choroby lub ułomno ci, które zmniejszaj

sprawno

fizyczn

lub

psychiczn do pracy na zajmowanym stanowisku i uniemo liwiaj jej wykonywanie, ale
nie stanowi przeszkody do wykonywania pracy na innym stanowisku;
3)

„czasowo niezdolny do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku”, je eli
stwierdzono choroby lub ułomno ci, które czasowo zmniejszaj sprawno
psychiczn , ale które mog

rokowa

popraw

fizyczn lub

stanu zdrowia i odzyskanie pełnej

sprawno ci i zdolno ci do pracy na zajmowanym stanowisku;
4)

„zdolny do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku”, je eli stwierdzono
choroby lub ułomno ci, które zmniejszaj zdolno

fizyczn lub psychiczn , ale nie

stanowi przeszkody do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
5)

„całkowicie niezdolny do pracy”, je eli stwierdzono choroby lub ułomno ci, które
uniemo liwiaj wykonywanie pracy.
4. W przypadku orzeczenia, które zawiera okre lenie wskazane w ust. 3 pkt 3, komisja

lekarska wyznacza termin kolejnego badania w celu wydania ostatecznego orzeczenia
o zdolno ci osoby badanej do pracy na zajmowanym stanowisku.
5. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia,
wykaz chorób i ułomno ci wraz z kategoriami zdolno ci do pracy, na podstawie którego jest
wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolno ci lub niezdolno ci kandydata lub
pracownika, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, uwzgl dniaj c potrzeb ustalenia w toku
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badania przez komisj lekarsk przydatno ci i predyspozycji do pracy z uwagi na charakter
i warunki tej pracy.
Rozdział 3
Orzekanie o uznaniu funkcjonariusza, emeryta albo rencisty za inwalid , o zwi zku
inwalidztwa ze słu b oraz orzekanie o zdolno ci do pracy
Art. 9. 1. Uznanie funkcjonariusza Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y
Po arnej, Biura Ochrony Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Słu by Wi ziennej,
funkcjonariusza zwolnionego z tych słu b oraz emeryta i rencisty za inwalid nast puje przez
ustalenie stałego lub długotrwałego naruszenia sprawno ci organizmu oraz okre lenie grupy
inwalidzkiej, do której funkcjonariusz, emeryt albo rencista zostaje zaliczony.
2. W celu ustalenia, czy nast piło stałe naruszenie sprawno ci organizmu, komisja
lekarska ocenia, czy rozpoznane choroby lub schorzenia spowodowały takie upo ledzenie
czynno ci organizmu, które nie rokuje poprawy według wiedzy lekarskiej.
3. W celu ustalenia, czy nast piło długotrwałe naruszenie sprawno ci organizmu,
komisja lekarska ocenia, czy rozpoznane choroby lub schorzenia spowodowały upo ledzenie
czynno ci organizmu na okres przekraczaj cy 12 miesi cy, mog ce jednak ulec poprawie
według wiedzy lekarskiej.
4. Je eli przy orzekaniu o stanie zdrowia komisja lekarska stwierdzi u badanego kilka
chorób lub schorze pozostaj cych w zwi zku ze słu b , z których jedno pojedynczo lub
ł cznie z innymi jest przyczyn niezdolno ci do słu by, to inwalidztwo pozostaje w zwi zku
ze słu b .
5. Dat powstania inwalidztwa komisja lekarska ustala na podstawie dokumentacji
medycznej. Za dat inwalidztwa przyjmuje si dat ustalon przez komisj lekarsk . Je eli
komisja, nie mog c ustali

daty powstania inwalidztwa, ustaliła okres, w którym ono

powstało, za dat powstania inwalidztwa przyjmuje si dat ko cow tego okresu. Je eli
komisja nie mogła ustali ani daty, ani okresu powstania inwalidztwa, za dat jego powstania
przyjmuje si dat zgłoszenia wniosku o wiadczenie.
Art. 10. 1. W celu ustalenia grupy inwalidzkiej komisja lekarska ocenia, czy istnieje
zdolno

do pracy.

2. Przy ocenie zdolno ci do pracy funkcjonariusza Policji, Stra y Granicznej,
Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego
albo Słu by Wi ziennej, emeryta albo rencisty, bierze si pod uwag , czy i jakie zatrudnienie
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oraz w jakim wymiarze czasowym mógłby wykonywa , wykorzystuj c posiadane
kwalifikacje ogólne i przygotowanie zawodowe, przy istniej cych przeciwwskazaniach
zdrowotnych do zatrudnienia.
3. Orzekaj c o całkowitej niezdolno ci do pracy, komisja lekarska ocenia, czy
funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 2, emeryt albo rencista jest niezdolny do wykonywania
jakiegokolwiek zatrudnienia, z wyj tkiem zatrudnienia w warunkach specjalnie stworzonych
lub na specjalnych stanowiskach pracy.
4. Orzekaj c o cz ciowej niezdolno ci do pracy, komisja lekarska ocenia, czy
funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 2, emeryt albo rencista mo e wykonywa prac
w zmniejszonym zakresie b d w warunkach specjalnie stworzonych lub na specjalnych
stanowiskach pracy.
Art. 11. Komisja lekarska w szczególno ci:
1)

stwierdza, czy nast piło stałe lub długotrwałe naruszenie sprawno ci organizmu, oraz
ustala dat powstania inwalidztwa;

2)

okre la grup inwalidzk , do której funkcjonariusz zostaje zaliczony;

3)

ustala, czy istnieje konieczno

stałej opieki osoby drugiej przy wykonywaniu

podstawowych czynno ci yciowych;
4)

ustala, czy inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostaj cego w zwi zku
z pełnieniem słu by lub choroby pozostaj cej w zwi zku ze szczególnymi warunkami
lub wła ciwo ciami słu by;

5)

ustala, czy inwalidztwo pozostaje w zwi zku ze słu b ;

6)

ustala, czy istnieje zwi zek mierci ze słu b ;

7)

stwierdza, czy istnieje zdolno

8)

ustala

wskazania

i

do pracy;

przeciwwskazania

dotycz ce

zatrudnienia

funkcjonariusza

niezdolnego do słu by;
9)

ustala termin badania kontrolnego.
Rozdział 4

Kontrola prawidłowo ci orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by z powodu choroby
oraz prawidłowo ci wykorzystania zwolnienia lekarskiego
Art. 12. 1. Kontrola prawidłowo ci orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by
z powodu choroby polega na ustaleniu okresu zwolnienia od zaj

słu bowych z powodu

przebywania na zwolnieniu lekarskim przez funkcjonariusza Policji, Stra y Granicznej,
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Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego
i Słu by Wi ziennej.
2. Przeło ony funkcjonariusza wła ciwy w sprawach osobowych mo e wyst pi do
komisji lekarskiej o przeprowadzenie kontroli. Komisja lekarska informuje przeło onego
funkcjonariusza o wyniku kontroli.
3. Komisja lekarska w toku kontroli mo e przeprowadzi

badanie lekarskie

funkcjonariusza w wyznaczonym miejscu lub w miejscu jego pobytu.
4. W przypadku ustalenia wcze niejszej daty ustania przyczyny b d cej podstaw
zwolnienia od zaj
traci wa no

słu bowych ni orzeczona w za wiadczeniu lekarskim, za wiadczenie to

za okres od tej daty, jednak nie wcze niej ni od dnia badania lekarskiego

przeprowadzonego przez komisj lekarsk .
5. W przypadku gdy funkcjonariusz słu by wskazanej w ust. 1 nie poddaje si badaniom
lekarskim lub uniemo liwia ich przeprowadzenie lub nie dostarcza wyników bada lekarskich
mimo wezwania komisji lekarskiej, za wiadczenie lekarskie traci równie wa no

od dnia

nast puj cego po terminie wskazanym w wezwaniu.
6. W przypadku, o którym mowa w:
1)

ust. 4 – komisja lekarska orzeka o zdolno ci funkcjonariusza do słu by;

2)

ust. 5 – komisja lekarska wydaje orzeczenie, które jest traktowane na równi
z orzeczeniem o zdolno ci funkcjonariusza do słu by.
7. Komisja lekarska o wydanym orzeczeniu informuje lekarza wystawiaj cego

za wiadczenie lekarskie, funkcjonariusza oraz jego przeło onego wła ciwego w sprawach
osobowych.
Art. 13. Kontrola prawidłowo ci wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na
ustaleniu, czy funkcjonariusz Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura
Ochrony Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Słu by Wi ziennej w okresie
orzeczonego zwolnienia od zaj

słu bowych, w tym w razie konieczno ci osobistego

sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny lub zwolnienia
w wyniku decyzji wydanej przez wła ciwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie
przepisów o zwalczaniu chorób zaka nych albo o zwalczaniu gru licy, nie wykonuje pracy
zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
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Rozdział 5
Orzekanie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego
Art. 14. 1. O potrzebie lub braku potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego
funkcjonariuszowi Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Słu by
Wi ziennej komisja lekarska orzeka w przypadku, gdy funkcjonariusz mimo wykorzystania
12 miesi cy zwolnienia od wykonywania obowi zków słu bowych z powodu choroby nie
odzyskał zdolno ci do wykonywania tych obowi zków, a stan jego zdrowia rokuje popraw
w stopniu umo liwiaj cym dalsze pełnienie słu by.
2. Komisja lekarska, orzekaj c o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego, wnioskuje
o udzielenie tego urlopu jednorazowo na okres do 2 miesi cy, ł cznie w ci gu kolejnych
12 miesi cy na okres do 6 miesi cy.
DZIAŁ III
Organizacja komisji lekarskich
Art. 15. Komisje lekarskie orzekaj w dwóch instancjach:
1)

w pierwszej instancji – rejonowe komisje lekarskie;

2)

w drugiej instancji – Centralna Komisja Lekarska.
Art. 16. 1. Rejonowe komisje lekarskie s wła ciwe w zakresie orzekania w sprawach,

o których mowa w art. 1 ust. 1, wobec osoby zamieszkałej albo pełni cej słu b
w miejscowo ci obj tej obszarem wła ciwo ci działania komisji lekarskich.
2. Na uzasadniony wniosek podmiotu kieruj cego do komisji lekarskiej lub osoby
ubiegaj cej si o wydanie orzeczenia lekarskiego Centralna Komisja Lekarska mo e wyrazi
zgod na zmian wła ciwo ci orzekania.
3. Centralna Komisja Lekarska jest wła ciwa w zakresie:
1)

rozpatrywania odwoła od orzecze rejonowych komisji lekarskich;

2)

konsultacji w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz rozstrzygania kwestii spornych lub
nasuwaj cych szczególne w tpliwo ci;

3)

współpracy z instytucjami naukowo-lekarskimi w celu podnoszenia poziomu
orzecznictwa lekarskiego.
4. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób

i tryb działania komisji lekarskich, uwzgl dniaj c konieczno
działania tych komisji.

zapewnienia sprawnego
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Art. 17. 1. Centraln Komisj Lekarsk kieruje jej przewodnicz cy.
2. Członków Centralnej Komisji Lekarskiej, w tym przewodnicz cego i jego zast pc ,
wyznacza minister wła ciwy do spraw wewn trznych spo ród kandydatów przedstawionych
przez kierownika jednostki organizacyjnej zapewniaj cej realizacj zada

przez komisje,

o której mowa w art. 21 ust. 1.
3. Siedzib Centralnej Komisji Lekarskiej jest Warszawa.
Art. 18. 1. Rejonow komisj lekarsk kieruje jej przewodnicz cy.
2. Członków rejonowej komisji lekarskiej, w tym przewodnicz cego i jego zast pc ,
wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej zapewniaj cej realizacj zada przez komisje,
o której

mowa

w

art.

21

ust.

1,

spo ród

kandydatów

przedstawionych

przez

przewodnicz cego Centralnej Komisji Lekarskiej.
3. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia,
siedziby i obszary wła ciwo ci terytorialnej rejonowych komisji lekarskich, bior c pod uwag
konieczno

zapewnienia szybkiego dost pu do komisji lekarskiej.

Art. 19. Członkiem komisji lekarskiej jest lekarz, w szczególno ci posiadaj cy
specjalizacj w zakresie nast puj cych dziedzin medycyny: chorób wewn trznych, chirurgii,
kardiologii, neurologii, psychiatrii, medycyny pracy.
Art. 20. 1. Nadzór nad działalno ci komisji lekarskich sprawuje minister wła ciwy do
spraw wewn trznych za po rednictwem przewodnicz cego Centralnej Komisji Lekarskiej.
2. Nadzór obejmuje:
1)

kontrol nad merytoryczn działalno ci rejonowych komisji lekarskich, w tym kontrol
prawidłowo ci i jednolito ci stosowania zasad orzecznictwa przez lekarzy – członków
komisji lekarskich;

2)

koordynowanie systemu orzecznictwa, w tym udzielanie komisjom lekarskim
wytycznych w zakresie stosowania zasad orzecznictwa i organizowanie szkole .
Art. 21. 1. Obsług

organizacyjno-administracyjn

i biurow

komisji lekarskich

zapewnia jednostka organizacyjna zapewniaj ca realizacj zada przez organ emerytalny
wskazany przez ministra wła ciwego do spraw wewn trznych.
2. Działalno

komisji lekarskich jest finansowana z bud etu pa stwa ze rodków,

których dysponentem jest organ emerytalny, o którym mowa w ust. 1.
3. Do pracowników jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, zapewniaj cych
działanie komisji lekarskich, w szczególno ci członków komisji, stosuje si przepisy ustawy
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z dnia 16 wrze nia 1982 r. o pracownikach urz dów pa stwowych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 269).
4. Do jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, w celu zapewnienia działania
komisji lekarskich, mog by delegowani funkcjonariusze.
5. Z osobami wchodz cymi w skład komisji, o ile nie s zatrudnione lub oddelegowane
do jednostki, o której mowa w ust. 1, mog by zawierane umowy na wiadczenie usług
w zakresie orzekania.
DZIAŁ IV
Tryb post powania komisji lekarskich
Rozdział 1
Kierowanie do komisji lekarskich
Art. 22. 1. Do komisji lekarskich, zgodnie z ich wła ciwo ci , kieruje si z urz du lub
na wniosek osoby ubiegaj cej si o wydanie orzeczenia lekarskiego.
2. Do komisji lekarskiej kieruje si z urz du:
1)

kandydata do słu by w Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze
Ochrony Rz du, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Słu bie Wi ziennej;

2)

funkcjonariusza Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony
Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Słu by Wi ziennej, którego stan zdrowia
daje podstaw do przypuszcze , e stopie jego zdolno ci do słu by uległ zasadniczej
zmianie lub e dalsze pełnienie przez tego funkcjonariusza słu by na zajmowanym
stanowisku jest niemo liwe;

3)

kandydatów do pracy w wyodr bnionych komórkach organizacyjnych kontroli
skarbowej oraz kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym.
3. Do komisji lekarskich kieruje si z urz du w celu:

1)

ustalenia zdolno ci do słu by w Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej,
Biurze Ochrony Rz du, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Słu bie Wi ziennej;

2)

ustalenia

zdolno ci

w wyodr bnionych

do

pracy

komórkach

inspektorów

i

organizacyjnych

pracowników
kontroli

zatrudnionych

skarbowej,

a

tak e

pracowników wywiadu skarbowego;
3)

ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Policji, Stra y Granicznej,
Pa stwowej

Stra y

Po arnej,

Biura

Ochrony

Rz du,

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego i Słu by Wi ziennej, doznanego wskutek wypadku lub choroby
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pozostaj cej w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by,
z tytułu których przysługuje wiadczenie odszkodowawcze;
4)

uznania funkcjonariusza słu b wskazanych w pkt 1 oraz funkcjonariusza zwolnionego
z tych słu b za inwalid oraz uznania go za niezdolnego do samodzielnej egzystencji w
rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpiecze stwa

Wewn trznego,

Agencji

Wywiadu,

Słu by

Kontrwywiadu

Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra y Granicznej, Biura Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej i Słu by
Wi ziennej oraz ich rodzin;
5)

w sprawach kontroli prawidłowo ci orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by
z powodu choroby funkcjonariuszy słu b wskazanych w pkt 1;

6)

ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2–4;

7)

ustalenia potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego.
4. W sprawach kontroli prawidłowo ci wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez

funkcjonariuszy słu b wskazanych w ust. 3 pkt 1 komisja lekarska działa z urz du.
Art. 23. 1. Do komisji lekarskiej kieruje:
1)

kandydatów do słu by w Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej lub
Biurze Ochrony Rz du – kierownik komórki organizacyjnej wła ciwej w sprawach
osobowych danej słu by;

2)

funkcjonariuszy Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej – przeło ony
wła ciwy w sprawach osobowych;

3)

funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz du – Szef Biura Ochrony Rz du;

4)

kandydatów do słu by w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego – kierownik jednostki organizacyjnej Centralnego
Biura Antykorupcyjnego wła ciwej w sprawach osobowych;

5)

kandydatów do słu by w Słu bie Wi ziennej i funkcjonariuszy Słu by Wi ziennej –
kierownik jednostki organizacyjnej Słu by Wi ziennej;

6)

osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 4 – kierownik komórki organizacyjnej
urz du obsługuj cego ministra wła ciwego do spraw finansów publicznych wła ciwej
do spraw wywiadu skarbowego;

7)

osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 – kierownik komórki organizacyjnej
wła ciwej w sprawach osobowych danej słu by;
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8)

osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 – kierownik komórki organizacyjnej
Pa stwowej Stra y Po arnej.
2. Do komisji lekarskich kieruje:

1)

Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i jego zast pców – Prezes Rady Ministrów;

2)

Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Stra y Granicznej, Komendanta
Głównego Pa stwowej Stra y Po arnej, Szefa Biura Ochrony Rz du i ich zast pców –
minister wła ciwy do spraw wewn trznych;

3)

Dyrektora Generalnego Słu by Wi ziennej – Minister Sprawiedliwo ci.
Art. 24. 1. Funkcjonariusza Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej,

Biura Ochrony Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Słu by Wi ziennej
zwolnionego z tych słu b kieruje do komisji lekarskich kierownik jednostki organizacyjnej
odpowiednio: Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony Rz du
i Słu by Wi ziennej, w których ostatnio pełnił on słu b , albo kierownik jednostki
organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego wła ciwej w sprawach osobowych.
2. Je eli funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, ustalono prawo do renty
inwalidzkiej lub emerytury, przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by
Kontrwywiadu

Wojskowego,

Słu by

Wywiadu

Wojskowego,

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biura Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej
i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin, do komisji lekarskich kieruje go wła ciwy organ
emerytalny w celu ustalenia aktualnej grupy inwalidzkiej.
Art. 25. 1. W sprawach ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza
Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony Rz du, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego i Słu by Wi ziennej doznanego wskutek wypadku lub choroby
pozostaj cej w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by, z tytułu
których przysługuje wiadczenie odszkodowawcze, do komisji lekarskiej kieruje kierownik
jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił słu b , albo kierownik jednostki
organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego wła ciwej w sprawach osobowych, na
podstawie rozkazu personalnego albo decyzji w celu okre lenia przez komisj lekarsk
stopnia uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby pozostaj cej w zwi zku ze
szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by.
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2. W razie uzasadnionego przypuszczenia,

e

mier

funkcjonariusza mo e by

nast pstwem wypadku lub choroby pozostaj cej w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub
wła ciwo ciami słu by, kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił
słu b w chwili wypadku lub ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek
choroby, wyst puje do komisji lekarskiej z wnioskiem o ustalenie, czy

mier

funkcjonariusza pozostaje w zwi zku z tym wypadkiem lub chorob .
Art. 26. 1. Do skierowania do komisji lekarskiej doł cza si w szczególno ci:
1)

posiadane informacje i dokumenty, które dotycz stanu zdrowia osób, o których mowa
w art. 2 ust. 1;

2)

opis stanowiska, charakter i warunki słu by;

3)

informacje dotycz ce dotychczasowych warunków i przebiegu pracy w przypadku
skierowania inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodr bnionych komórkach
organizacyjnych kontroli skarbowej oraz pracowników wywiadu skarbowego;

4)

opini psychologiczn .
2. Skierowanie do komisji lekarskiej traci wa no

po upływie 30 dni od daty

pierwszego badania wyznaczonego przez komisj lekarsk .
Art. 27. 1. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór formularza
skierowania

do

komisji

lekarskiej

kandydata

do

słu by

w

Centralnym

Biurze

Antykorupcyjnym, funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariusza
zwolnionego ze słu by, funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionego
ze słu by, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej, oraz
osoby nieb d cej funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która w czasie
korzystania lub w zwi zku z korzystaniem przez t słu b z jej pomocy poniosła uszczerbek
na zdrowiu lub utraciła ycie, uwzgl dniaj c w szczególno ci potrzeb zawarcia w nim
informacji niezb dnych do oceny zdolno ci fizycznej i psychicznej funkcjonariuszy do
słu by.
2. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór
formularza skierowania do komisji lekarskiej kandydata do słu by w Policji, Stra y
Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biurze Ochrony Rz du, funkcjonariusza tych słu b
oraz funkcjonariusza zwolnionego z tych słu b, funkcjonariusza zwolnionego z tych słu b,
który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej, oraz osób
nieb d cych funkcjonariuszami Policji, Stra y Granicznej i Pa stwowej Stra y Po arnej,
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które w czasie korzystania lub w zwi zku z korzystaniem przez te słu by z ich pomocy
poniosły uszczerbek na zdrowiu lub utraciły ycie, a tak e wzór skierowania do komisji
lekarskiej osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, uwzgl dniaj c w szczególno ci
potrzeb zawarcia w nim informacji niezb dnych do oceny zdolno ci fizycznej i psychicznej
funkcjonariuszy do słu by.
3. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór formularza
skierowania do komisji lekarskiej kandydata do Słu by Wi ziennej, funkcjonariusza Słu by
Wi ziennej, funkcjonariusza zwolnionego z tej słu by, funkcjonariusza Słu by Wi ziennej
zwolnionego ze słu by, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty
policyjnej, uwzgl dniaj c w szczególno ci potrzeb zawarcia w nim informacji niezb dnych
do oceny zdolno ci fizycznej i psychicznej funkcjonariuszy do słu by.
4. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia,
wzór formularza skierowania do komisji lekarskiej osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1
i 4, uwzgl dniaj c potrzeb zawarcia w nim informacji niezb dnych do oceny zdolno ci
fizycznej i psychicznej do pracy.
Art. 28. 1. Komisja lekarska wyznacza termin badania lekarskiego i zawiadamia o tym
podmiot kieruj cy do komisji lekarskiej oraz osob skierowan do komisji lekarskiej.
2. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia si na badanie lekarskie osoby
skierowanej do komisji lekarskiej, której wyznaczono termin badania lekarskiego,
przewodnicz cy komisji lekarskiej zawiadamia o tym fakcie podmiot kieruj cy do komisji
lekarskiej.
3. Komisja lekarska w toku przeprowadzania kontroli prawidłowo ci orzekania
o czasowej niezdolno ci do słu by z powodu choroby wysyła do funkcjonariusza, za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym okre la termin badania przez
komisj lekarsk lub dostarczenia posiadanych wyników badania specjalistycznego lub bada
pomocniczych. Wezwanie zawiera informacj o skutkach, o których mowa w art. 12 ust. 5.
Rozdział 2
Orzekanie przez komisje lekarskie
Art. 29. 1. Rejonowa komisja lekarska przeprowadza badanie lekarskie kandydata do
słu by, funkcjonariusza Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura
Ochrony Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Słu by Wi ziennej, funkcjonariusza
zwolnionego z tych słu b, emeryta, rencisty, pracownika, kandydata do pracy lub osoby
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skierowanej do komisji lekarskiej, zwanych dalej „osob badan ”, i sporz dza protokół
badania komisji lekarskiej, który zawiera wyszczególnienie wszystkich chorób i ułomno ci,
tak e tych, które nie obni aj zdolno ci do słu by.
2. Komisja lekarska mo e skierowa funkcjonariusza na badanie specjalistyczne oraz
zleci wykonanie bada pomocniczych w wyznaczonym terminie.
3. Je eli w toku badania lekarskiego powstało uzasadnione podejrzenie, e osoba badana
rozmy lnie spowodowała u siebie uszkodzenie ciała albo chorob , rejonowa komisja lekarska
orzeka o stanie zdrowia tej osoby zgodnie z wynikami bada lekarskich, a o podejrzeniu
zawiadamia podmiot, który skierował osob badan do komisji lekarskiej.
4. W przypadku stwierdzenia dwóch lub wi cej chorób lub ułomno ci, z których ka de
ogranicza zdolno

osoby badanej do słu by lub pracy, rejonowa komisja lekarska rozpatruje

wszystkie te choroby i ułomno ci ł cznie, maj c na uwadze ogóln zdolno

osoby badanej

do słu by albo do pracy.
5. W przypadku ostrego schorzenia, konieczno ci rehabilitacji lub ci y rejonowa
komisja lekarska nie wydaje orzeczenia o zdolno ci do słu by albo pracy a do czasu
zako czenia leczenia lub zako czenia urlopu macierzy skiego. Przewodnicz cy rejonowej
komisji lekarskiej zawiadamia o tym podmiot, który skierował osob badan do komisji
lekarskiej.
Art. 30. 1. Rejonowa komisja lekarska dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej na
podstawie badania lekarskiego, wyników zleconych bada pomocniczych, specjalistycznych
i psychologicznych, wywiadu chorobowego, dokumentacji medycznej b d cej wynikiem
obserwacji szpitalnej, leczenia ambulatoryjnego i sanatoryjnego oraz innych dokumentów
medycznych istotnych dla dokonania tej oceny oraz protokołów powypadkowych mog cych
mie znaczenie dla tre ci orzeczenia.
2. Zwi zek inwalidztwa ze słu b

rejonowe komisje lekarskie ustalaj

podstawie:
1)

wyników przeprowadzonego dochodzenia lub ledztwa;

2)

wyroków s dowych;

3)

protokołu warunków słu by;

4)

o wiadcze przeło onych;

5)

innych dokumentów, je eli maj one znaczenie w sprawie.

tak e na
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3. Rejonowe komisje lekarskie orzekaj równie , posługuj c si :
1)

w przypadku ustalania zdolno ci fizycznej lub psychicznej do słu by – wykazem chorób
i ułomno ci, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia osoby
badanej;

2)

w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Policji, Stra y
Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony Rz du, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostaj cej w zwi zku ze
szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by, z tytułu których przysługuje
wiadczenie odszkodowawcze, oraz w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku osób,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 2 ust. 2 pkt 2 – odpowiednio wykazami
chorób pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by w Policji, Stra y Granicznej,
Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze Ochrony Rz du i w Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym oraz wykazami norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu;

3)

w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Słu by
Wi ziennej doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostaj cej w zwi zku
z warunkami lub wła ciwo ciami słu by, z tytułu których przysługuje wiadczenie
odszkodowawcze, oraz w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku osób, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 2 ust. 2 pkt 2 – wykazem chorób pozostaj cych w zwi zku
z pełnieniem słu by w Słu bie Wi ziennej oraz wykazem norm oceny procentowej
uszczerbku na zdrowiu;

4)

w przypadku uznania funkcjonariusza za inwalid oraz uznania go za niezdolnego do
samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu,
Słu by Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biura Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y
Po arnej i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin – odpowiednio wykazami chorób
powstałych w czasie pełnienia słu by wydanymi na podstawie tych przepisów;

5)

w przypadku osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 – odpowiednio wykazem
chorób powstałych w czasie pełnienia słu by w Pa stwowej Stra y Po arnej oraz
wykazem norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.
Art. 31. Rejonowa komisja lekarska, zaliczaj c funkcjonariusza Policji, Stra y

Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony Rz du, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego lub Słu by Wi ziennej do jednej z kategorii zdolno ci do słu by, bierze
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pod uwag charakter i warunki słu by na zajmowanym przez funkcjonariusza stanowisku
oraz kryteria zdrowotne.
Art. 32. W przypadku orzeczenia niezdolno ci do słu by rejonowa komisja lekarska
orzeka równie o grupie inwalidzkiej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by
Kontrwywiadu

Wojskowego,

Słu by

Wywiadu

Wojskowego,

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biura Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej
i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin.
Art. 33. Orzekaj c o zwi zku albo braku zwi zku mierci ze słu b funkcjonariusza
Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony Rz du, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego i Słu by Wi ziennej, funkcjonariusza tych słu b zwolnionego ze
słu by lub emeryta i rencisty, rejonowa komisja lekarska ustala jednocze nie, czy mier jest
nast pstwem

wypadku

lub

choroby,

z

tytułu

których

przysługuje

wiadczenie

odszkodowawcze.
Art. 34. 1. W toku kontroli prawidłowo ci orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by
z powodu choroby rejonowa komisja lekarska mo e

da od wystawiaj cego za wiadczenie

lekarskie udost pnienia dokumentacji medycznej dotycz cej osoby badanej, stanowi cej
podstaw

wydania za wiadczenia lekarskiego lub udzielenia wyja nie

i informacji

w sprawie.
2. Osoba badana jest obowi zana udost pni posiadan dokumentacj medyczn komisji
lekarskiej.
Art. 35. 1. Rejonowa komisja lekarska wydaje orzeczenie niezwłocznie po
przeprowadzeniu niezb dnych bada lekarskich i zebraniu niezb dnych dokumentów, w tym
dokumentacji medycznej.
2. Je eli do wydania orzeczenia s niezb dne dodatkowe dokumenty, rejonowa komisja
lekarska pisemnie wzywa osob badan do ich dostarczenia w terminie 14 dni od dnia
dor czenia wezwania. W takim przypadku rejonowa komisja lekarska mo e wyst pi tak e
do podmiotu kieruj cego do komisji lekarskiej o dostarczenie tych dokumentów w terminie
14 dni od dnia dor czenia wyst pienia.
3. W przypadku niedostarczenia dokumentów rejonowa komisja lekarska mo e wyda
orzeczenie na podstawie posiadanych dokumentów i oceny stanu zdrowia osoby badanej.
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Art. 36. 1. Orzeczenie komisji lekarskiej powinno zawiera

rozpoznanie lekarskie

w j zyku polskim według terminologii klinicznej, z uwzgl dnieniem lokalizacji i stopnia
nasilenia oraz z powołaniem na odpowiednie paragrafy i punkty z wykazów, o których mowa
w art. 30 ust. 3.
2. Orzeczenie komisji lekarskiej dotycz ce ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu
osoby badanej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2 pkt 2–4, doznanym wskutek
wypadku lub choroby pozostaj cej w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub
wła ciwo ciami słu by zawiera tak e:
1)

okre lenie stopnia uszkodzenia czynno ci naruszonego organu, narz du albo układu
ł cznie z towarzysz cymi powikłaniami;

2)

okre lenie procentowego stopnia uszczerbku na zdrowiu;

3)

ustalenie, czy stwierdzony uszczerbek na zdrowiu, powstały wskutek tego wypadku lub
choroby, pozostaje w zwi zku ze słu b .
3. Orzeczenie komisji lekarskiej dotycz ce zmarłego funkcjonariusza Policji, Stra y

Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony Rz du, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego lub Słu by Wi ziennej okre la przyczyn

mierci oraz ustalenie, czy

mier funkcjonariusza jest nast pstwem wypadku lub choroby pozostaj cej w zwi zku ze
szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by.
4. Orzeczenie komisji lekarskiej dotycz ce ustalenia inwalidztwa zawiera:
1)

okre lenie grupy inwalidzkiej;

2)

stwierdzenie, czy nast piła całkowita utrata zdolno ci do słu by oraz czy istnieje
zdolno

do pracy;

3)

ustalenie, czy osoba badana jest niezdolna do samodzielnej egzystencji;

4)

ustalenie daty powstania inwalidztwa;

5)

ustalenie daty badania kontrolnego;

6)

ustalenie zwi zku lub brak zwi zku inwalidztwa ze słu b .
5. Orzeczenia komisji lekarskich, które ustalaj :

1)

trwał lub całkowit niezdolno

do słu by,

2)

trwał niezdolno

3)

zwi zek mierci ze słu b ,

4)

trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek wypadku lub choroby pozostaj cej w zwi zku

do słu by na zajmowanym stanowisku,

ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by,
5)

całkowit niezdolno

do pracy,
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6)

trwał niezdolno

do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

– uzasadnia si szczegółowo.
Art. 37. 1. Rejonowe komisje lekarskie orzekaj w składzie co najmniej dwuosobowym.
Orzeczenie wydane przez komisj lekarsk podpisuj wszyscy członkowie komisji. Komisja
podejmuje rozstrzygni cie zwykł

wi kszo ci

głosów. W razie równej liczby głosów,

decyduje głos przewodnicz cego składu.
2. Członek komisji lekarskiej podlega wył czeniu od udziału w post powaniu przed
komisj lekarsk z urz du lub na wniosek osoby badanej albo osoby zainteresowanej, je eli:
1)

wydał zaskar one orzeczenie;

2)

jest mał onkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia lekarza, który wydał
zaskar one orzeczenie;

3)

zaskar one orzeczenie wydał lekarz pozostaj cy z nim w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli;

4)

zaskar one orzeczenie wydał lekarz pozostaj cy wobec niego w stosunku nadrz dno ci
lub podrz dno ci słu bowej.
3. Powody wył czenia członka komisji lekarskiej od udziału w post powaniu trwaj

tak e po ustaniu mał e stwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Członek komisji lekarskiej, który ma zdanie odr bne w sprawie orzeczenia, mo e
wnie

je na pi mie wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenie zdania odr bnego odnotowuje si przy

podpisie zło onym na orzeczeniu przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki. Zdanie
odr bne zał cza si do tre ci orzeczenia.
Art. 38. 1. Orzeczenie rejonowej komisji lekarskiej dor cza si niezwłocznie na pi mie
wraz z uzasadnieniem osobie badanej lub osobie zainteresowanej, oraz podmiotowi
kieruj cemu do komisji lekarskiej, a w razie wypadku lub choroby pozostaj cej w zwi zku ze
szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by – organowi wła ciwemu do ustalania
prawa do wiadczenia odszkodowawczego przysługuj cego w razie wypadku lub choroby
pozostaj cych w zwi zku ze słu b .
2. Egzemplarz orzeczenia pozostawia si w aktach rejonowej komisji lekarskiej.
3. Przez osob

zainteresowan , o której mowa w ust. 1, nale y rozumie

uprawnion do wiadcze odszkodowawczych.

osob
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Rozdział 3
Post powanie odwoławcze
Art. 39. 1. Od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej osobie badanej lub podmiotowi
kieruj cemu t osob do rejonowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia przysługuje
odwołanie.
2. Prawo odwołania od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej ustalaj cego zwi zek
mierci funkcjonariusza słu b, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, ze słu b przysługuje
mał onkowi lub innemu uprawnionemu członkowi rodziny zmarłego.
3. Przedmiotem odwołania mo e by orzeczenie w cało ci lub w cz ci. Odwołanie nie
wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Art. 40. 1. Odwołanie wnosi si

na pi mie do Centralnej Komisji Lekarskiej za

po rednictwem rejonowej komisji lekarskiej, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od
dnia dor czenia orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej.
2. Odwołanie wniesione po terminie okre lonym w ust. 1 nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku gdy naruszenie terminu do wniesienia odwołania nast piło z przyczyn
niezale nych od osoby zainteresowanej, Centralna Komisja Lekarska, na uzasadniony
wniosek tej osoby, rozpatruje odwołanie mimo upływu terminu do jego wniesienia.
Art. 41. Rejonowa komisja lekarska przesyła odwołanie, równie

wniesione po

terminie, wraz z dokumentacj medyczn i uzasadnieniem orzeczenia do Centralnej Komisji
Lekarskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.
Art. 42. Centralna Komisja Lekarska rozpatruje odwołanie w składzie trzyosobowym.
Art. 43. Centralna Komisja Lekarska rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia
jego otrzymania albo w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania w przypadku konieczno ci
wykonania dodatkowych bada lub uzyskania dodatkowych dokumentów, po zapoznaniu si
ze wszystkimi dokumentami w sprawie, a w razie potrzeby równie po przeprowadzeniu
niezb dnych bada lub po zleceniu przeprowadzenia dodatkowych bada lekarskich, w tym
obserwacji szpitalnej, lub po dostarczeniu na jej

danie dodatkowych dokumentów. Przepis

art. 37 ust. 4 stosuje si odpowiednio.
Art. 44. 1. Centralna Komisja Lekarska po rozpatrzeniu odwołania:
1)

utrzymuje w mocy zaskar one orzeczenie albo

2)

uchyla zaskar one orzeczenie w cało ci lub w cz ci i wydaje nowe, albo
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3)

uchyla zaskar one orzeczenie i przekazuje spraw do ponownego rozpatrzenia przez
rejonow komisj lekarsk .
2. Centralna Komisja Lekarska nie mo e wyda nowego orzeczenia na niekorzy

badanej, chyba

osoby

e zaskar one orzeczenie jest sprzeczne z prawem lub zostało wydane

z pomini ciem istotnych okoliczno ci faktycznych.
3. Do post powania odwoławczego prowadzonego przez Centraln Komisj Lekarsk
stosuje si odpowiednio przepisy o post powaniu przed rejonowymi komisjami lekarskimi.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Centralna Komisja Lekarska
niezwłocznie zwraca dokumentacj orzecznicz do rejonowej komisji lekarskiej. Rejonowa
komisja lekarska wydaje nowe orzeczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
dokumentacji.
Rozdział 4
Tryb kontroli prawidłowo ci wykorzystania zwolnienia lekarskiego
Art. 45.

1.

Kontrol

prawidłowo ci

wykorzystania

zwolnienia

lekarskiego

przeprowadzaj osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej zapewniaj cej realizacj zada
przez komisj , upowa nione przez przewodnicz cego rejonowej komisji lekarskiej.
2. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli,

e funkcjonariusz wykonuje prac

zarobkow albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w inny sposób niezgodny z jego celem,
osoba kontroluj ca sporz dza protokół, w którym wskazuje, na czym polegało nieprawidłowe
wykorzystanie zwolnienia lekarskiego.
3. Protokół przedstawia si funkcjonariuszowi, który mo e zgłosi do niego uwagi na
pi mie. W przypadku zgłoszenia uwag przez funkcjonariusza, zał cza si je do protokołu.
4. W razie niemo no ci lub odmowy podpisania protokołu przez funkcjonariusza, osoba
przeprowadzaj ca kontrol

zamieszcza w protokole odpowiedni

wzmiank , podaj c

przyczyny braku podpisu.
5. O dokonanym ustaleniu komisja lekarska niezwłocznie zawiadamia przeło onego
wła ciwego w sprawach osobowych funkcjonariusza oraz zainteresowanego funkcjonariusza.
Rozdział 5
Dokumentacja komisji lekarskich
Art. 46. 1. Komisje lekarskie gromadz , prowadz i przechowuj dokumentacj zebran
w toku post powania.
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2. Podstawowe ustalenia zawarte w protokole badania lekarskiego i w orzeczeniu
komisji lekarskiej wpisuje si do rejestru orzecze .
3. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór
orzeczenia komisji lekarskiej oraz wzór rejestru orzecze , uwzgl dniaj c dokumentacj
zebran w toku post powania przed komisj lekarsk , w tym dokumentacj medyczn oraz
odpowiednie wykazy chorób i ułomno ci.
Art. 47. Dokumentacj

komisje lekarskie przechowuj

i udost pniaj

na zasadach

okre lonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742 oraz z 2013 r. poz. 1245).
DZIAŁ V
Przepisy zmieniaj ce
Art. 48. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z pó n. zm.2)) w art. 29 w ust. 1a
w pkt 4 kropk zast puje si

rednikiem i dodaje si pkt 5 w brzmieniu:

„5) kontroli prawidłowo ci orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by z powodu
choroby lub prawidłowo ci wykorzystania zwolnienia lekarskiego.”;
Art. 49. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287,
poz. 1687, ze zm.3)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 26 uchyla si ust. 2;

2)

po art. 40 dodaje si art. 40a w brzmieniu:
„Art. 40a. Funkcjonariusz jest obowi zany podda si badaniom zleconym przez
komisj

lekarsk , w tym równie

badaniom specjalistycznym, psychologicznym

i dodatkowym, a gdy zachodzi potrzeba – obserwacji w podmiocie leczniczym.”;
3)

w art. 41 w ust. 2 po pkt 7 dodaje si pkt 7a w brzmieniu:
„7a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia si na badanie lekarskie lub
obserwacj , o których mowa w art. 40a, lub niepoddania si

im, chyba

e

skierowanie do komisji lekarskiej nast piło na wniosek policjanta;”.

2)

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445,
z 2013 r. poz. 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 619 i 773.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951
i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538 i 616. Tekst jednolity nie
uwzgl dnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.
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Art. 50. W ustawie z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 116, poz. 675, z pó n. zm.4)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 32 uchyla si ust. 1a i 2;

2)

w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Funkcjonariusz jest obowi zany podda si badaniom zleconym przez komisj
lekarsk , w tym równie badaniom specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym,
a gdy zachodzi potrzeba – obserwacji w podmiocie leczniczym.”;

3)

w art. 45 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia si na badanie lub obserwacj ,
o których mowa w art. 44 ust. 2, lub niepoddania si im, chyba e skierowanie do
komisji lekarskiej nast piło na wniosek funkcjonariusza;”.
Art. 51. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa stwowej Stra y Po arnej (Dz. U.

z 2013 r. poz. 1340 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502 i 616) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 29 uchyla si ust. 2;

2)

w art. 42 po ust. 2a dodaje si ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Stra ak jest obowi zany podda

si

badaniom zleconym przez komisj

lekarsk , w tym równie badaniom specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym,
a gdy zachodzi potrzeba – obserwacji w podmiocie leczniczym.”;
3)

w art. 43 w ust. 3 w pkt 6 kropk

zast puje si

rednikiem i dodaje si

pkt 7

w brzmieniu:
„7) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia si na badanie lekarskie lub
obserwacj , o których mowa w art. 42 ust. 2b, lub niepoddanie si im, chyba e
skierowanie do komisji lekarskiej nast piło na wniosek stra aka.”.
Art. 52. W ustawie z dnia 28 wrze nia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 41, poz. 214, z pó n. zm.5)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

4)

5)

w art. 42h:
a)

w ust. 1 uchyla si zdanie drugie,

b)

uchyla si ust. 2;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677,
Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951, z 2013 r.
poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 486, 502, 616 i 619.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273
i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 362 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1145.
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2)

w art. 42j:
a)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Inspektorzy i pracownicy, o których mowa w ust. 1, s obowi zani
podda si badaniom zleconym przez wła ciw komisj lekarsk , w tym równie
badaniom specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym, a gdy zachodzi
potrzeba – obserwacji w podmiocie leczniczym.”,

b)

ust. 4 i 5 otrzymuj brzmienie:
„4. Przepis ust. 3 stosuje si odpowiednio do pracownika, o którym mowa
w ust. 1, który dwukrotnie, bez usprawiedliwienia nie stawił si :
1)

przed komisj lekarsk , do której został skierowany w celu okre lenia jego
stanu zdrowia;

2)

na badania lub obserwacj w podmiocie leczniczym, wyznaczone zgodnie
z art. 42j ust. 1a.
5. Trwała utrata zdolno ci do pracy w komórkach organizacyjnych, o których

mowa w art. 11g ust. 1, albo w wywiadzie skarbowym orzeczona przez wła ciw
komisj lekarsk , dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie si przed t komisj
przez inspektora lub dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie si przez niego
na badania lub obserwacj w podmiocie leczniczym wyznaczone zgodnie z art. 42j
ust. 1a, lub niepoddanie si im, stanowi podstaw do przeniesienia inspektora na
stanowisko niewymagaj ce takich zdolno ci w jednostce organizacyjnej kontroli
skarbowej, w której jest zatrudniony.”.
Art. 53. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by
Kontrwywiadu

Wojskowego,

Słu by

Wywiadu

Wojskowego,

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biura Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej
i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, 675, 1623 i 1717 oraz
z 2014 r. poz. 502 i 696) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 21:
a)

w ust. 1 uchyla si pkt 3,

b)

uchyla ust. 1b,

c)

uchyla si ust. 2–5a;
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2)

w art. 21a po ust. 2 dodaje si ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Komisja lekarska mo e orzec, e badanie kontrolne jest zb dne, je eli przebieg
choroby powoduj cej inwalidztwo wskazuje, e zmiana grupy inwalidzkiej ustalonej
w orzeczeniu nie nast pi w ogóle.
4. Inwalida mo e w ka dym czasie zgłosi wniosek o przeprowadzenie badania
w celu zaliczenia do innej grupy inwalidztwa, je eli lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej stwierdził za wiadczeniem istotne pogorszenie stanu zdrowia.”.
Art. 54. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz du (Dz. U. z 2014 r.

poz. 170, 502 i 616) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 21 uchyla si ust. 3;

2)

po art. 34 dodaje si art. 34a w brzmieniu:
„Art. 34a. Funkcjonariusz jest obowi zany podda si badaniom zleconym przez
komisj

lekarsk , w tym równie

badaniom specjalistycznym, psychologicznym

i dodatkowym, a gdy zachodzi potrzeba – obserwacji w podmiocie leczniczym.”;
3)

w art. 35 w ust. 2 po pkt 4 dodaje si pkt 4a w brzmieniu:
„4a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia si na badanie lekarskie lub
obserwacj , o których mowa w art. 34a, lub niepoddania si

im, chyba

e

skierowanie do komisji lekarskiej nast piło na wniosek funkcjonariusza;”.
Art. 55. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z pó n. zm.6)) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1)

w art. 59 po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Funkcjonariusz jest obowi zany podda si badaniom zleconym przez komisj
lekarsk , w tym równie badaniom specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym,
a gdy zachodzi potrzeba – obserwacji w podmiocie leczniczym.”;

2)

po art. 59 dodaje si art. 59a w brzmieniu:
„Art. 59a. 1. Komisje lekarskie, o których mowa w art. 59, s równie wła ciwe
w sprawach:
1)

ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanego wskutek
wypadku pozostaj cego w zwi zku z pełnieniem słu by lub choroby pozostaj cej

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228
i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371,
z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502, 544 i 616.
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w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by, a tak e
zwi zku mierci funkcjonariusza z wypadkiem lub chorob pozostaj c w zwi zku
ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by;
2)

uznania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze słu by, emeryta
i rencisty policyjnego za inwalid oraz uznania go za niezdolnego do samodzielnej
egzystencji,

a

tak e

zwi zku

mierci

funkcjonariusza,

funkcjonariusza

zwolnionego ze słu by, emeryta i rencisty policyjnego ze słu b ;
3)

kontroli prawidłowo ci orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by z powodu
choroby lub prawidłowo ci wykorzystania zwolnienia lekarskiego.
2. Od orzeczenia komisji lekarskiej przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej

wy szego stopnia w terminie 14 dni od dnia dor czenia orzeczenia.
3. W przypadku orzeczenia niezdolno ci do słu by komisja lekarska orzeka
równie o grupie inwalidzkiej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu,
Słu by Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biura Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y
Po arnej i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin.
4. Kontrola prawidłowo ci orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by z powodu
choroby polega na ustaleniu okresu zwolnienia od zaj

słu bowych z powodu

przebywania na zwolnieniu lekarskim.
5. W przypadku ustalenia wcze niejszej daty ustania przyczyny b d cej podstaw
zwolnienia od zaj

słu bowych ni

za wiadczenie to traci wa no

orzeczona w za wiadczeniu lekarskim,

za okres od tej daty, jednak nie wcze niej ni od dnia

badania lekarskiego przeprowadzonego przez komisj lekarsk .
6. W przypadku gdy funkcjonariusz nie poddaje si badaniom lekarskim lub
uniemo liwia ich przeprowadzenie lub nie dostarcza wyników bada lekarskich mimo
wezwania komisji lekarskiej, za wiadczenie lekarskie traci równie wa no

od dnia

nast puj cego po terminie wskazanym w wezwaniu.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6, komisja lekarska orzeka o zdolno ci
funkcjonariusza do słu by i informuje o tym lekarza wystawiaj cego za wiadczenie
lekarskie.
8. Komisja lekarska mo e skierowa funkcjonariusza na badanie specjalistyczne
oraz zleci wykonanie bada pomocniczych w wyznaczonym terminie.
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9. Kontrola prawidłowo ci wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na
ustaleniu, czy funkcjonariusz w okresie orzeczonego zwolnienia od zaj

słu bowych,

w tym w razie konieczno ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym
chorym członkiem rodziny lub zwolnienia w wyniku decyzji wydanej przez wła ciwy
organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób
zaka nych albo o zwalczaniu gru licy, nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie
wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.
10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci wykorzystania zwolnienia
lekarskiego, komisja lekarska niezwłocznie zawiadamia przeło onego funkcjonariusza
o dokonanym ustaleniu.
11. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia:
1)

wła ciwo

i tryb post powania komisji lekarskich w sprawach, o których mowa

w ust. 1;
2)

tryb kierowania do komisji lekarskich oraz podmioty wła ciwe w tych sprawach;

3)

szczegółowy sposób orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym
niezb dn dokumentacj medyczn i inne dokumenty mog ce stanowi podstaw
orzeczenia;

4)

wzory orzecze komisji lekarskich w tych sprawach.
12. W rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 11, nale y w szczególno ci

uwzgl dni

potrzeb

zapewnienia sprawno ci post powania oraz przejrzysto ci

stosowanych kryteriów oceny stanu zdrowia funkcjonariuszy, jak równie jednolito ci
sposobu orzekania o stanie zdrowia funkcjonariusza.”;
3)

w art. 60 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia si na badanie lekarskie lub
obserwacj , o których mowa art. 59 ust. 1a, lub niepoddanie si im, chyba e
skierowanie do komisji lekarskiej nast piło na wniosek funkcjonariusza;”.
Art. 56. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z pó n. zm.7)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Je eli w czasie korzystania lub w zwi zku z korzystaniem przez CBA
z pomocy osób, o których mowa w ust. 1, osoby te utraciły

7)

ycie lub poniosły

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627 i 664,
z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502 i 616.
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uszczerbek

na

zdrowiu,

osobom

tym

lub

ich

spadkobiercom

przysługuje

odszkodowanie.”;
2)

w art. 49 uchyla si ust. 2;

3)

w art. 63 po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Funkcjonariusz jest obowi zany podda

si

badaniom zleconym przez

komisj , w tym równie badaniom specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym,
a gdy zachodzi potrzeba – obserwacji w podmiocie leczniczym.”;
4)

w art. 64 w ust. 2 po pkt 6 dodaje si pkt 6a w brzmieniu:
„6a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia si na badanie lekarskie lub
obserwacj , o których mowa w art. 63 ust. 1a, lub niepoddania si im, chyba e
skierowanie do komisji nast piło na wniosek funkcjonariusza;”.
Art. 57. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o słu bie funkcjonariuszy Słu by

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Słu by Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710,
z pó n. zm.8)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 4:
a)

po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Komisja lekarska jest równie wła ciwa w sprawach:
1)

uznania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze słu by, emeryta
i rencisty policyjnego za inwalid

oraz uznania go za niezdolnego

do samodzielnej egzystencji, a tak e zwi zku

mierci funkcjonariusza,

funkcjonariusza zwolnionego ze słu by, emeryta i rencisty policyjnego
ze słu b ;
2)

kontroli prawidłowo ci orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by
z powodu

choroby

lub

prawidłowo ci

wykorzystania

zwolnienia

lekarskiego.”,
b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej z kategorii, o których mowa
w ust. 1, wła ciwa komisja lekarska wydaje na podstawie badania lekarskiego
fizycznej i psychicznej zdolno ci tej osoby do słu by, a w razie potrzeby równie
obserwacji w podmiocie leczniczym.”,

8)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113,
poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, z 2013 r.
poz. 675 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502.
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c)

po ust. 3 dodaje si ust. 3a–3i w brzmieniu:
„3a. Od orzeczenia komisji lekarskiej przysługuje odwołanie do komisji
lekarskiej wy szego stopnia w terminie 14 dni od dnia dor czenia orzeczenia.
3b. W przypadku orzeczenia niezdolno ci do słu by komisja lekarska orzeka
równie

o grupie inwalidzkiej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego,
Agencji Wywiadu, Słu by Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biura
Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin.
3c. Kontrola prawidłowo ci orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by
z powodu choroby polega na ustaleniu okresu zwolnienia od zaj

słu bowych

z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim.
3d. W przypadku ustalenia wcze niejszej daty ustania przyczyny b d cej
podstaw

zwolnienia od zaj

słu bowych ni

lekarskim, za wiadczenie to traci wa no
wcze niej ni

orzeczona w za wiadczeniu

za okres od tej daty, jednak nie

od dnia badania lekarskiego przeprowadzonego przez komisj

lekarsk .
3e. W przypadku gdy funkcjonariusz nie poddaje si badaniom lekarskim lub
uniemo liwia ich przeprowadzenie lub nie dostarcza wyników bada lekarskich
mimo wezwania komisji lekarskiej, za wiadczenie lekarskie traci równie wa no
od dnia nast puj cego po terminie wskazanym w wezwaniu.
3f. W przypadku, o którym mowa w ust. 3d i 3e, komisja lekarska orzeka
o zdolno ci funkcjonariusza do słu by i informuje o tym lekarza wystawiaj cego
za wiadczenie lekarskie.
3g. Komisja lekarska mo e skierowa
specjalistyczne oraz zleci

wykonanie bada

funkcjonariusza na badanie
pomocniczych w wyznaczonym

terminie.
3h. Kontrola prawidłowo ci wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na
ustaleniu, czy funkcjonariusz w okresie orzeczonego zwolnienia od zaj
słu bowych, w tym w razie konieczno ci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny lub zwolnienia w wyniku decyzji
wydanej przez wła ciwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów
o zwalczaniu chorób zaka nych albo o zwalczaniu gru licy, nie wykonuje pracy
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zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny
z jego celem.
3i. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci wykorzystania zwolnienia
lekarskiego,

komisja

lekarska

niezwłocznie

zawiadamia

przeło onego

funkcjonariusza o dokonanym ustaleniu.”,
d)

w ust. 5:
–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wła ciwo

i tryb post powania komisji lekarskich w sprawach, o których

mowa w ust. 2, 2a i 4;”,
–

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) szczegółowe warunki orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 2, 2a
i 4;”;

2)

w art. 18 po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Funkcjonariusz jest obowi zany podda

si

badaniom zleconym przez

komisj , w tym równie badaniom specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym,
a gdy zachodzi potrzeba – obserwacji w podmiocie leczniczym.”;
3)

w art. 19 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia si na badanie lekarskie lub
obserwacj , o których mowa w art. 18 ust. 1a, lub niepoddanie si im, chyba e
skierowanie do komisji nast piło na pro b funkcjonariusza;”.
Art. 58. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742 oraz z 2013 r. poz. 1245) w art. 26 w ust. 3 po pkt 7
dodaje si pkt 7a w brzmieniu:
„7a) komisjom lekarskim podległym ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych,
wojskowym

komisjom

lekarskim

oraz

komisjom

lekarskim

Agencji

Bezpiecze stwa Wewn trznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom
wła ciwych Agencji – w celu kontroli prawidłowo ci orzekania o czasowej
niezdolno ci do słu by z powodu choroby;”.

– 34 –

Art. 59. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Słu bie Wi ziennej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 173, 502 i 616) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 96 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia na badanie lekarskie lub
obserwacj , o których mowa w art. 111, lub niepoddanie si

im, chyba

e

skierowanie do komisji lekarskiej nast piło na pro b funkcjonariusza;”;
2)

w art. 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, zakres i sposób
przeprowadzania testu sprawno ci fizycznej, uwzgl dniaj c w szczególno ci charakter
słu by oraz warunki jej pełnienia.”;

3)

w art. 205 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) tryb zwi kszenia funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi
o rodki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposa e , o którym mowa
w art. 60h,”.
DZIAŁ VI
Przepisy przej ciowe, dostosowuj ce i ko cowe
Rozdział 1
Przepisy przej ciowe i dostosowuj ce
Art. 60. Dotychczas stosowane kategorie zdrowia okre laj ce stopie

zdolno ci

fizycznej i psychicznej do słu by ulegaj zmianie:
1)

w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b w Biurze Ochrony Rz du:
a)

kategoria „Z” staje si kategori „A”,

b)

kategoria „C” staje si kategori „B”,

c)

kategoria „N” staje si kategori „C”,

2) w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym:
a)

kategoria „Z” z oznaczeniem „A” staje si

kategori

„Z” w stosunku do

kandydatów i kategori „A” w stosunku do funkcjonariuszy,
b)

kategoria „Z” z oznaczeniem „C” staje si

kategori

„B” w stosunku do

kategori

„N” w stosunku do

funkcjonariuszy,
c)

kategoria „N” z oznaczeniem „D” staje si

kandydatów i kategori „C” w stosunku do funkcjonariuszy,
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3)

w stosunku do funkcjonariuszy pełni cych słu b w Słu bie Wi ziennej, Policji, Stra y
Granicznej oraz Pa stwowej Stra y Po arnej:

4)

a)

kategoria „C” staje si kategori „B”,

b)

kategoria „D” staje si kategori „C”,

w stosunku do kandydatów do pracy w wyodr bnionych komórkach organizacyjnych
kontroli skarbowej, inspektorów i pracowników zatrudnionych w tych komórkach oraz
kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym, a tak e pracowników wywiadu
skarbowego:
a)

kategoria „C” staje si kategori „B”,

b)

kategoria „D” staje si kategori „C”

– w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.
Art. 61. Znosi si

komisje lekarskie podległe ministrowi wła ciwemu do spraw

wewn trznych, utworzone lub działaj ce na podstawie przepisów obowi zuj cych do dnia
wej cia w ycie niniejszej ustawy.
Art. 62. Z dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy tworzy si komisje lekarskie,
o których mowa w art. 1.
Art. 63. 1. Sprawy wszcz te i niezako czone przed komisjami lekarskimi, o których
mowa w art. 61, do dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy prowadz dalej komisje lekarskie
utworzone na podstawie niniejszej ustawy.
2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, w tym zebrana w toku post powa dokumentacja,
równie

wytworzona w formie elektronicznej, zostan

przekazane komisjom lekarskim

utworzonym na podstawie niniejszej ustawy zgodnie z wła ciwo ci okre lon w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ust. 3 albo Centralnej Komisji Lekarskiej w terminie 14 dni
od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy.
Rozdział 2
Przepis ko cowy
Art. 64. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyj tkiem art. 59 pkt 3,
który wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

13/06/EP

UZASADNIENIE

Celem proponowanych zmian jest systemowe uregulowanie organizacji struktur orzecznictwa
lekarskiego

oraz

nadanie rangi

funkcjonowanie. Konieczno

ustawowej

przepisom prawnym

statuuj cym

ich

istnienia odr bnego pionu orzecznictwa lekarskiego w resorcie

spraw wewn trznych wynika ze specyfiki zada i zagro e zdrowia i ycia funkcjonariuszy
słu b podległych Ministrowi Spraw Wewn trznych albo Ministrowi Sprawiedliwo ci. Słu ba
w Policji, Stra y Granicznej, Biurze Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej, Słu bie
Wi ziennej oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zwi zana jest ze stałym nara eniem
ycia i zdrowia na urazy fizyczne i psychiczne, wymaga stałej dyspozycyjno ci oraz
zmiennego rytmu dobowego słu by, stałej i pełnej sprawno ci psychofizycznej. Z uwagi na
powy sze, kandydaci i funkcjonariusze ww. formacji musz spełnia wysokie wymagania
zdrowotne przy przyj ciu do słu by oraz przez cały okres jej trwania. Komisje lekarskie
podległe Ministrowi Spraw Wewn trznych maj zapewni wła ciwy dobór kandydatów do
słu by, dokonuj

oceny stanu zdrowia funkcjonariuszy pełni cych słu b

oraz orzekaj

o konieczno ci zako czenia słu by ze wzgl dów zdrowotnych.
Obowi zuj ce aktualnie przepisy rangi ustawowej nie reguluj problematyki funkcjonowania
komisji lekarskich podległych ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych, w tym
organizacji komisji lekarskich, ich wła ciwo ci oraz trybu post powania, jak równie
orzekania w przedmiocie oceny zdolno ci do słu by funkcjonariuszy poszczególnych słu b
mundurowych. Przepisy poszczególnych ustaw pragmatycznych odsyłaj do uregulowania tej
materii w rozporz dzeniach wydanych na ich podstawie i tak przykładowo w art. 26 ust. 2
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z pó n. zm.)
oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 116, poz. 675, z pó n. zm.) zawarto upowa nienia dla ministra wła ciwego do spraw
wewn trznych do okre lenia w rozporz dzeniu zasad oceny zdolno ci fizycznej i psychicznej
do słu by, a tak e trybu orzekania o tej zdolno ci oraz wła ciwo ci i trybu post powania
komisji lekarskich w tych sprawach. Podobnej tre ci upowa nienie zawarte zostało m.in.
w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa stwowej Stra y Po arnej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1340, z pó n. zm.).
Podstawowym aktem, który okre la zasady i tryb działania komisji lekarskich oraz zasady
orzekania, jest rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 9 lipca 1991 r.
w sprawie wła ciwo ci i trybu post powania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw
Wewn trznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349, z pó n. zm.), które zostało wydane na podstawie

kilku podstaw prawnych. W akcie tym uregulowano organizacj struktur komisji lekarskich
Ministra Spraw Wewn trznych, która zakłada orzekanie w dwóch instancjach: przez
wojewódzkie komisje lekarskie działaj ce jako pierwsza instancja, i okr gowe komisje
lekarskie działaj ce jako druga instancja. Wojewódzkie komisje lekarskie s

wła ciwe

w zakresie bada i wydawania orzecze w sprawach okre lonych w § 1 ww. rozporz dzenia,
w stosunku do osób pełni cych słu b lub zamieszkałych w miejscowo ci obj tej zakresem
działania tych komisji.
Natomiast okr gowe komisje lekarskie s

wła ciwe w zakresie: zatwierdzania orzecze

wydanych przez wojewódzkie komisje lekarskie, rozpatrywania odwoła

od orzecze

wojewódzkich komisji lekarskich, orzekania w sprawach, okre lonych w § 1 ww.
rozporz dzenia, w razie uchylenia orzeczenia wojewódzkiej komisji lekarskiej oraz
sprawowania fachowego nadzoru nad merytoryczn działalno ci

wojewódzkich komisji

lekarskich.
Aktualnie w strukturze komisji lekarskich znajduje si ponadto Centralna Komisja Lekarska,
która jest wła ciwa w zakresie:
1) sprawowania fachowego nadzoru nad merytoryczn działalno ci

komisji lekarskich

podległych Ministrowi Spraw Wewn trznych;
2) udzielania wytycznych w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz rozstrzygania kwestii
spornych lub nasuwaj cych szczególne w tpliwo ci;
3) rozpatrywania zasadno ci sprzeciwów od orzecze komisji lekarskich, w przypadku ich
zgłoszenia przez członka komisji lekarskiej maj cego w sprawie zdanie odr bne;
4) współpracy z wła ciwymi jednostkami organizacyjnymi resortu spraw wewn trznych
oraz organami i jednostkami organizacyjnymi spoza resortu w sprawach orzecznictwa
lekarskiego;
5) współpracy z instytucjami naukowo-lekarskimi w celu fachowego poziomu bada
komisyjno-lekarskich.
Aktualnie komisje lekarskie orzekaj w składzie trzech osób. Prawo odwołania przysługuje
od ka dego nieprawomocnego orzeczenia komisji lekarskiej. Odwołanie wnosi si

do

wła ciwej okr gowej komisji lekarskiej za po rednictwem komisji, która wydała orzeczenie,
w terminie 14 dni od dor czenia zawiadomienia. Okr gowa komisja lekarska rozpatruje
orzeczenia wojewódzkich komisji lekarskich w składzie trzech osób.
Orzeczenia wojewódzkiej komisji lekarskiej, od których nie wniesiono odwołania lub
sprzeciwu, i orzeczenia, do których okr gowa komisja lekarska nie ma zastrze e – zostaj

2

przez ni zatwierdzone. Orzeczenia wojewódzkiej komisji lekarskiej zatwierdzone przez
okr gow komisj lekarsk s ostateczne.
Natomiast w przypadku niezatwierdzenia orzeczenia wojewódzkiej komisji lekarskiej,
okr gowa komisja lekarska uchyla je oraz:
1) wydaje nowe orzeczenie, które jest ostateczne, lub
2) zarz dza ponowne badanie i wydanie nowego orzeczenia przez wojewódzk komisj
lekarsk , z zastrze eniem pkt 3, albo
3) gdy uchylone orzeczenie dotyczy spraw zwi zanych z ustaleniem stopnia uszczerbku na
zdrowiu spowodowanego wypadkiem lub chorob , pozostaj cymi w zwi zku ze
szczególnymi wła ciwo ciami lub warunkami słu by, zwraca je wraz ze swoj opini co
do zasadno ci ustale wojewódzkiej komisji lekarskiej w celu ponownego rozpatrzenia
sprawy i wydania nowego orzeczenia. Opinia okr gowej komisji lekarskiej jest wi

ca

dla wojewódzkiej komisji lekarskiej.
Orzeczenia wojewódzkiej komisji lekarskiej wydane po uwzgl dnieniu opinii okr gowej
komisji lekarskiej przesyła si przewodnicz cemu tej komisji w celu zatwierdzenia.
Natomiast w przypadku gdy Centralna Komisja Lekarska rozpatruje zasadno

sprzeciwu od

orzeczenia komisji lekarskiej, mo e: utrzyma w mocy orzeczenie albo uchyli orzeczenie
i przekaza spraw do ponownego rozpatrzenia. Opinia Centralnej Komisji Lekarskiej jest
w takim przypadku wi

ca dla komisji ni szego szczebla.

Centralnej Komisji Lekarskiej przysługuje ponadto uprawnienie do uchylania w trybie
nadzoru ka dego orzeczenia komisji lekarskiej sprzecznego z prawem i zasadno ci
orzecznictwa lub wydanego z pomini ciem istotnych okoliczno ci faktycznych. W przypadku
uchylenia orzeczenia komisji lekarskiej w tym trybie Centralna Komisja Lekarska zarz dza
ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisj lekarsk , której orzeczenie zostało uchylone.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Centralna Komisja Lekarska mo e wyznaczy
rozpatrzenie sprawy przez inn , równorz dn komisj lekarsk . Orzeczenie komisji lekarskiej
wydane w ww. trybie jest ostateczne.
Organizacja i funkcjonowanie komisji lekarskich
W zakresie organizacji i funkcjonowania komisji lekarskich projekt przewiduje poni sze
rozwi zania, bazuj ce na obecnym stanie prawnym.
1. Okre lono zakres wła ciwo ci rzeczowej komisji lekarskich w art. 1 projektu ustawy,
a mianowicie komisje lekarskie s wła ciwe w sprawach:
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1) ustalenia zdolno ci fizycznej i psychicznej kandydatów do słu by w Policji, Stra y
Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze Ochrony Rz du, Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym i Słu bie Wi ziennej;
2) oceny stanu zdrowia funkcjonariuszy słu b wskazanych w pkt 1 oraz ustalenia ich
zdolno ci fizycznej i psychicznej do słu by;
3) ustalenia zdolno ci fizycznej i psychicznej kandydatów do pracy w wyodr bnionych
komórkach

organizacyjnych

kontroli

skarbowej,

inspektorów

i

pracowników

zatrudnionych w tych komórkach oraz kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym,
a tak e pracowników wywiadu skarbowego;
4) ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza słu b wskazanych w pkt 1
doznanego wskutek wypadku pozostaj cego w zwi zku z pełnieniem słu by, zwanego
dalej „wypadkiem”, lub choroby pozostaj cej w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub
wła ciwo ciami słu by, a tak e o zwi zku mierci funkcjonariusza z wypadkiem lub
chorob pozostaj c w zwi zku ze szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by;
5) ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób nieb d cych funkcjonariuszami Policji,
Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
które w czasie korzystania lub w zwi zku z korzystaniem przez te słu by z ich pomocy
poniosły uszczerbek na zdrowiu, oraz zwi zku tego stopnia uszczerbku z tym zdarzeniem
albo mierci z tym zdarzeniem;
6) ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu stra aków jednostek ochrony przeciwpo arowej
oraz członków ochotniczej stra y po arnej, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu
w zwi zku z udziałem w działaniach ratowniczych lub wiczeniach;
7) ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób udzielaj cych pomocy pracownikom
wywiadu skarbowego w wykonywaniu czynno ci operacyjno-rozpoznawczych, które
w czasie udzielania tej pomocy lub w zwi zku z jej udzieleniem poniosły uszczerbek na
zdrowiu, albo zwi zku mierci z tym zdarzeniem;
8) uznania funkcjonariusza słu b wskazanych w pkt 1 i funkcjonariusza zwolnionego z tych
słu b za inwalid lub o uznaniu go za niezdolnego do samodzielnej egzystencji, jak
równie

ustalenia zwi zku albo braku zwi zku inwalidztwa ze słu b albo ustalenia

zwi zku albo braku zwi zku

mierci ze słu b

funkcjonariusza i funkcjonariusza

zwolnionego ze słu by;
9) ustalenia zdolno ci do pracy funkcjonariuszy słu b, o których mowa w pkt 1, zwolnionych
ze słu by, w celu okre lenia grupy inwalidzkiej;
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10) potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego funkcjonariuszowi Policji, Stra y Granicznej,
Pa stwowej Stra y Po arnej i Słu by Wi ziennej;
11) kontroli prawidłowo ci orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by z powodu choroby
lub prawidłowo ci wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez funkcjonariuszy słu b,
o których mowa w pkt 1.
Komisje te b d wła ciwe, zgodnie z art. 2 projektu ustawy, do orzekania wobec:
1) kandydatów do słu by w Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze
Ochrony Rz du, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Słu bie Wi ziennej;
2) funkcjonariuszy Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony
Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Słu by Wi ziennej;
3) funkcjonariuszy Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony
Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Słu by Wi ziennej, zwolnionych ze słu by
lub których stosunek słu bowy wygasł;
4) emerytów i rencistów policyjnych;
5) kandydatów do pracy w wyodr bnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej,
inspektorów i pracowników zatrudnionych w tych komórkach oraz kandydatów do pracy
w wywiadzie skarbowym, a tak e pracowników wywiadu skarbowego;
6) osób nieb d cych funkcjonariuszami Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y
Po arnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które w czasie korzystania lub
w zwi zku z korzystaniem przez te słu by z ich pomocy utraciły ycie lub poniosły
uszczerbek na zdrowiu;
7) stra aków jednostek ochrony przeciwpo arowej oraz członków ochotniczej stra y
po arnej;
8) osób udzielaj cych pomocy pracownikom wywiadu skarbowego w wykonywaniu
czynno ci operacyjno-rozpoznawczych, które w czasie udzielania tej pomocy lub
w zwi zku z jej udzieleniem utraciły ycie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu.
Projekt

przewiduje

obj cie

wła ciwo ci

komisji

lekarskich

osób

nieb d cych

funkcjonariuszami Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej lub Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, które w czasie korzystania lub w zwi zku z korzystaniem przez
te słu by z ich pomocy utraciły ycie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu. Powy sze
wynika z dotychczasowych regulacji zawartych w pragmatykach ww. słu b. Przykładowo
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa stwowej Stra y Po arnej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1340 i 1351) wynika uprawnienie tych osób do
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wiadcze

odszkodowawczych, a z rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji
z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania
wiadcze

i odszkodowa

osobom nie b d cym stra akami w razie wypadku lub

poniesienia szkody w mieniu w zwi zku z udzielaniem pomocy lub udziałem
w wiczeniach organizowanych przez Pa stwow Stra Po arn (Dz. U. Nr 145, poz. 980
oraz z 1999 r. Nr 99, poz. 1167) wynika wła ciwo

komisji lekarskich podległych MSW

w tych sprawach. Projekt nie obejmuje w tym zakresie osób pomagaj cych
funkcjonariuszom Biura Ochrony Rz du i Słu by Wi ziennej, ze wzgl du na brak
aktualnie ww. uprawnienia w stosunku do powy szych kategorii osób.
2. Ponadto do zada

komisji lekarskich nale y współdziałanie z jednostkami medycyny

pracy, którego sposób i tryb okre li szczegółowo akt wykonawczy.
3. W projekcie ustawy wskazano zasady, jakimi kierowa

si

b d

komisje lekarskie,

orzekaj c zgodnie ze swoj wła ciwo ci . A zatem okre lono stopnie zdolno ci do słu by
i pracy zarówno kandydatów, jak i funkcjonariuszy i pracowników. Natomiast wykaz chorób
i ułomno ci oraz kategorii zdolno ci do słu by albo pracy, na podstawie którego jest
wydawane orzeczenie o zdolno ci lub niezdolno ci kandydata albo funkcjonariusza, albo
pracownika, okre l akty wykonawcze wydane przez upowa nione organy.
4. Ujednolicono kategorie zdolno ci do słu by, wprowadzaj c nast puj ce kategorie:
A – „zdolny do słu by”, B – „zdolny do słu by z ograniczeniem”, C – „niezdolny do słu by”.
5. Wprowadzono przepisy nakładaj ce na funkcjonariuszy obowi zek poddania si badaniom
zleconym przez komisje lekarskie, do których zostali skierowani, w tym równie badaniom
specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym, a gdy zachodzi potrzeba – obserwacji
w podmiocie leczniczym, a ewentualnym skutkiem niespełnienia takiego obowi zku b dzie
mo liwo

zwolnienia funkcjonariusza ze słu by (z wył czeniem przypadku, gdy skierowanie

do komisji nast piło na wniosek funkcjonariusza).
6. Ponadto projekt odnosi si

do zasad kontroli prawidłowo ci orzekania o czasowej

niezdolno ci do słu by z powodu choroby oraz kontroli prawidłowo ci wykorzystywania
zwolnienia lekarskiego.
7. Kontrola prawidłowo ci orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by z powodu choroby
polega na ustaleniu okresu zwolnienia od zaj

słu bowych z powodu przebywania na

zwolnieniu lekarskim. W przypadku ustalenia wcze niejszej daty ustania przyczyny b d cej
podstaw

zwolnienia od zaj

słu bowych ni
6

orzeczona w za wiadczeniu lekarskim,

za wiadczenie to traci wa no
wcze niejsza ni
Przewiduje si

dzie

za okres od tej daty, przy czym data ta nie mo e by

badania lekarskiego przeprowadzonego przez komisj

lekarsk .

sankcj , w przypadku gdy funkcjonariusz Policji, Stra y Granicznej,

Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego
i Słu by Wi ziennej nie poddaje si badaniom lekarskim lub nie dostarcza wyników bada
lekarskich, mimo wezwania komisji lekarskiej, za wiadczenie lekarskie traci równie
wa no

od dnia nast puj cego po terminie wskazanym w wezwaniu. W tych przypadkach

komisja lekarska orzeka o zdolno ci funkcjonariusza do słu by i informuje o tym lekarza
wystawiaj cego za wiadczenie lekarskie, funkcjonariusza oraz jego przeło onego.
8. Kontrola prawidłowo ci wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na ustaleniu, czy
funkcjonariusz Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony
Rz du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Słu by Wi ziennej w okresie orzeczonego
zwolnienia od zaj

słu bowych, w tym w razie konieczno ci osobistego sprawowania opieki

nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny lub zwolnienia w wyniku decyzji
wydanej przez wła ciwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów
o zwalczaniu chorób zaka nych albo o zwalczaniu gru licy, nie wykonuje pracy zarobkowej
lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem. W tym
post powaniu komisja nie wydaje orzeczenia w zwykłym trybie, lecz jedynie dokonuje
ustale faktycznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci wykorzystania zwolnienia
lekarskiego, komisja lekarska niezwłocznie zawiadomi: zainteresowanego funkcjonariusza
oraz przeło onego funkcjonariusza o dokonanym ustaleniu, co b dzie stanowiło podstaw do
stwierdzenia utraty do uposa enia przez przeło onego.
9. Komisja lekarska orzeka o potrzebie lub braku potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego
funkcjonariuszowi Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Słu by
Wi ziennej, w przypadku gdy funkcjonariusz, mimo wykorzystania 12 miesi cy zwolnienia
od wykonywania obowi zków słu bowych z powodu choroby, nie odzyskał zdolno ci do
wykonywania tych obowi zków, a stan jego zdrowia rokuje popraw

w stopniu

umo liwiaj cym dalsze pełnienie słu by.
10. Projekt okre la te

organizacj

komisji lekarskich. Komisje te orzekaj

instancjach:
1) w pierwszej instancji – rejonowe komisje lekarskie;
2) w drugiej instancji – Centralna Komisja Lekarska.
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w dwóch

Rejonowe komisje lekarskie s wła ciwe w zakresie orzekania wobec osoby zamieszkałej
albo pełni cej słu b w miejscowo ci obj tej obszarem wła ciwo ci działania komisji.
Projekt zakłada, e na uzasadniony wniosek podmiotu kieruj cego do komisji lekarskiej lub
osoby ubiegaj cej si o wydanie orzeczenia lekarskiego Centralna Komisja Lekarska mo e
wyrazi zgod na zmian wła ciwo ci orzekania.
Centralna Komisja Lekarska jest wła ciwa w zakresie:
1) rozpatrywania odwoła od orzecze rejonowych komisji lekarskich;
2) konsultacji w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz rozstrzygania kwestii spornych lub
nasuwaj cych szczególne w tpliwo ci;
3) współpracy z instytucjami naukowo-lekarskimi w celu podnoszenia poziomu orzecznictwa
lekarskiego.
Tym samym przewidziano zast pienie zatwierdzania ka dego orzeczenia wydanego przez
komisj rejonow trybem skargowym w razie niezgadzania si z tre ci orzeczenia.
Sposób działania komisji lekarskich, w szczególno ci zadania przewodnicz cego, w sposób
szczegółowy zostanie okre lony w akcie wykonawczym.
Centraln Komisj Lekarsk kieruje jej Przewodnicz cy, wyznaczany, podobnie jak inni
członkowie tej komisji, przez ministra wła ciwego do spraw wewn trznych.
Rejonow komisj lekarsk kieruje jej przewodnicz cy, wyznaczany, podobnie jak inni jej
członkowie, przez kierownika jednostki organizacyjnej zapewniaj cej działanie komisji.
Siedziby i obszary wła ciwo ci terytorialnej rejonowych komisji lekarskich zostan okre lone
w akcie wykonawczym ministra wła ciwego do spraw wewn trznych.
Członkami komisji lekarskich b d

lekarze, w szczególno ci specjali ci w zakresie

nast puj cych dziedzin medycyny: chorób wewn trznych, chirurgii, kardiologii, neurologii,
psychiatrii, medycyny pracy. Do członków komisji lekarskich stosuje si przepisy ustawy
z dnia 16 wrze nia 1982 r. o pracownikach urz dów pa stwowych.
Nadzór nad działalno ci

komisji lekarskich sprawuje minister wła ciwy do spraw

wewn trznych za po rednictwem Przewodnicz cego Centralnej Komisji Lekarskiej.
Nadzór b dzie obejmował:
1) kontrol nad merytoryczn działalno ci rejonowych komisji lekarskich, w tym kontrol
prawidłowo ci i jednolito ci stosowania zasad orzecznictwa przez lekarzy – członków
komisji lekarskich;
2) koordynowanie systemu orzecznictwa, w tym udzielanie komisjom lekarskim wytycznych
w zakresie stosowania zasad orzecznictwa i organizowanie szkole .
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Obsług

organizacyjno-administracyjn

i biurow

komisji lekarskich zapewni Zakład

Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewn trznych. Działalno

komisji b dzie

finansowana z bud etu pa stwa ze rodków, których dysponentem jest organ emerytalny
wskazany przez ministra wła ciwego do spraw wewn trznych, tj. Dyrektora Zakładu
Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewn trznych.
11. W projekcie opisano te szczegółowo tryb post powania przed komisjami lekarskimi,
w tym tryb odwoławczy. Stanowi to ujednolicenie procedur, jakie w obecnym stanie
prawnym były opisane w nast puj cych aktach prawnych:
1) rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie
wła ciwo ci i trybu post powania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw
Wewn trznych (Dz. Nr 79, poz. 349, z pó n. zm.),
2) rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 18 lutego 2004 r.
w sprawie oceny zdolno ci fizycznej i psychicznej do słu by w Biurze Ochrony Rz du
(Dz. U. Nr 37, poz. 339),
3) rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie orzekania
o zdolno ci

fizycznej

i

psychicznej

do

pracy

w

wyodr bnionych

komórkach

organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym (Dz. U. Nr 11, poz. 58,
z pó n. zm.),
4) rozporz dzeniu Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymaga
w zakresie zdolno ci fizycznej i psychicznej do Słu by Wi ziennej (Dz. U. Nr 20, poz.
108),
5) rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie oceny zdolno ci
fizycznej i psychicznej do słu by w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
poz. 668)
oraz aktach wykonawczych do ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by
Kontrwywiadu

Wojskowego,

Słu by

Wywiadu

Wojskowego,

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biura Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej
i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z pó n. zm.) i ustawy z dnia
16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługuj cych w razie wypadków i chorób
pozostaj cych w zwi zku ze słu b w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z pó n. zm.).
W projekcie szczegółowo opisano podmioty kieruj ce kandydatów, funkcjonariuszy, osoby
udzielaj ce

pomocy

funkcjonariuszom

oraz
9

pracownikom

wywiadu

skarbowego,

funkcjonariuszy zwolnionych ze słu by, emerytów, rencistów, kandydatów do pracy
i pracowników do komisji lekarskich.
Ponadto wskazano, e w przypadku:
1) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i jego zast pców – podmiotem kieruj cym jest
Prezes Rady Ministrów;
2) Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Stra y Granicznej, Komendanta
Głównego Pa stwowej Stra y Po arnej, Szefa Biura Ochrony Rz du i ich zast pców
– podmiotem kieruj cym jest minister wła ciwy do spraw wewn trznych;
3) Dyrektora Generalnego Słu by Wi ziennej – podmiotem kieruj cym jest Minister
Sprawiedliwo ci.
Skierowanie do komisji b dzie nast powało na formularzu, którego wzór zostanie okre lony
w rozporz dzeniu. Do skierowania b d doł czane w szczególno ci:
1) posiadane informacje i dokumenty, które dotycz stanu zdrowia osób kierowanych;
2) opis stanowiska, charakter i warunki słu by;
3) informacje dotycz ce dotychczasowych warunków i przebiegu pracy w przypadku
skierowania inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodr bnionych komórkach
organizacyjnych kontroli skarbowej oraz pracowników wywiadu skarbowego;
4) opinia psychologiczna.
Komisja lekarska wyznaczy termin badania, informuj c osob

skierowan

i podmiot

kieruj cy. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa tej osoby przed komisj
lekarsk , komisja zawiadamia o tym fakcie podmiot kieruj cy. Informacja ta mo e mie
wpływ na stosunek słu bowy funkcjonariusza, gdy np. na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 9
ustawy o Stra y Granicznej dwukrotne nieusprawiedliwione niestawiennictwo przed komisj
lekarsk , o ile skierowanie nie nast piło na pro b funkcjonariusza, mo e stanowi podstaw
do zwolnienia.
Rejonowa komisja lekarska przeprowadza badanie lekarskie osoby skierowanej i sporz dza
protokół badania komisji lekarskiej, który zawiera wyszczególnienie wszystkich chorób
i ułomno ci, tak e tych, które nie obni aj zdolno ci do słu by.
Rejonowa komisja lekarska dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej na podstawie
badania

lekarskiego,

wyników

zleconych

bada

dodatkowych,

specjalistycznych

i psychologicznych, wywiadu chorobowego, dokumentacji medycznej b d cej wynikiem
obserwacji szpitalnej, leczenia ambulatoryjnego i sanatoryjnego oraz innych dokumentów
medycznych istotnych dla dokonania tej oceny oraz protokołów powypadkowych mog cych
mie znaczenie dla tre ci orzeczenia.
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Rejonowe komisje lekarskie orzekaj równie , posługuj c si :
1) w przypadku ustalania zdolno ci fizycznej lub psychicznej do słu by – wykazem chorób
i ułomno ci, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia osoby
badanej;
2) w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Policji, Stra y
Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biura Ochrony Rz du, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostaj cej w zwi zku ze
szczególnymi warunkami lub wła ciwo ciami słu by, z tytułu których przysługuje
wiadczenie odszkodowawcze, oraz w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu
osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 2 ust. 2 pkt 2 projektu ustawy
– odpowiednio wykazami chorób pozostaj cych w zwi zku z pełnieniem słu by w Policji,
Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze Ochrony Rz du i w Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym oraz wykazami norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu;
3) w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Słu by Wi ziennej
doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostaj cej w zwi zku z warunkami lub
wła ciwo ciami słu by, z tytułu których przysługuje wiadczenie odszkodowawcze, oraz
w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 3 oraz art. 2 ust. 2 pkt 2 projektu ustawy – wykazem chorób pozostaj cych w zwi zku
z pełnieniem słu by w Słu bie Wi ziennej oraz wykazem norm oceny procentowej
uszczerbku na zdrowiu;
4) w przypadku uznania funkcjonariusza za inwalid oraz uznania go za niezdolnego do
samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu,
Słu by Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biura Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej
i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin – odpowiednio wykazami chorób powstałych w czasie
pełnienia słu by wydanymi na podstawie tych przepisów;
5) w przypadku osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 projektu ustawy – odpowiednio
wykazem chorób powstałych w czasie pełnienia słu by w Pa stwowej Stra y Po arnej
oraz wykazem norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.
Istotne jest, aby w przypadku orzeczenia inwalidztwa rejonowa komisja lekarska orzekła
jednocze nie o grupie inwalidzkiej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by
Kontrwywiadu

Wojskowego,

Słu by

Wywiadu
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Wojskowego,

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biura Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej
i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin.
Rejonowa komisja lekarska wydaje orzeczenie niezwłocznie po przeprowadzeniu
niezb dnych bada

lekarskich i zebraniu dokumentacji medycznej oraz niezb dnych

dokumentów.
Rejonowe komisje lekarskie orzekaj w składzie co najmniej dwuosobowym, co nie wyklucza
powołania komisji w szerszym składzie. Orzeczenie wydane przez komisj lekarsk podpisuj
wszyscy członkowie komisji, przy czym jest mo liwe zło enie na pi mie zdania odr bnego
przez członka komisji. Zdanie odr bne zał cza si do tre ci orzeczenia. Przyj to przy tym
zasad

podejmowania

przez

komisj

rozstrzygni

zwykł

wi kszo ci

głosów,

a w przypadku ich równej ilo ci – przyznano decyduj cy głos przewodnicz cemu.
Orzeczenie rejonowej komisji lekarskiej dor cza si

niezwłocznie na pi mie wraz

z uzasadnieniem osobie badanej, osobie zainteresowanej oraz podmiotowi kieruj cemu do
komisji lekarskiej.
Podstawowe ustalenia zawarte w protokole badania lekarskiego i w orzeczeniu rejonowej
komisji lekarskiej wpisuje si do rejestru orzecze .
Wzór orzeczenia komisji lekarskiej oraz wzór rejestru orzecze zostan okre lone w akcie
wykonawczym. Przyjmuje si ,

e ww. wzory b d miały charakter uniwersalny i b d

stosowane przez rejonowe komisje lekarskie i Centraln Komisj Lekarsk .
Projekt okre la równie tryb post powania odwoławczego. Od nieprawomocnego orzeczenia
rejonowej komisji lekarskiej osobie badanej lub podmiotowi kieruj cemu t

osob

do

rejonowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia przysługuje odwołanie, które wnosi
si

w terminie 14 dni od dnia dor czenia orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej, za

po rednictwem tej komisji, która orzeczenie wydała.
Centralna Komisja Lekarska rozpatruje odwołanie w składzie trzyosobowym, w terminie
30 dni od dnia jego otrzymania albo w terminie 60 dni w przypadku konieczno ci wykonania
dodatkowych bada

lub uzyskania dodatkowych dokumentów, po zapoznaniu si

wszystkimi dokumentami w sprawie, a w razie potrzeby równie

ze

po przeprowadzeniu

niezb dnych bada lub po zleceniu przeprowadzenia dodatkowych bada lekarskich, w tym
obserwacji szpitalnej, lub po dostarczeniu na jej

danie dodatkowych dokumentów.

Centralna Komisja Lekarska, po rozpatrzeniu odwołania:
1) utrzymuje w mocy zaskar one orzeczenie albo
2) uchyla zaskar one orzeczenie w cało ci lub w cz ci i wydaje nowe, albo
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3) uchyla zaskar one orzeczenie i przekazuje spraw do ponownego rozpatrzenia przez
rejonow komisj lekarsk .
Centralna Komisja Lekarska nie mo e wyda

nowego orzeczenia na niekorzy

osoby

zainteresowanej, chyba e zaskar one orzeczenie jest sprzeczne z prawem lub zostało wydane
z pomini ciem istotnych okoliczno ci faktycznych.
Do post powania odwoławczego prowadzonego przez Centraln Komisj Lekarsk stosuje
si odpowiednio przepisy o post powaniu przed rejonowymi komisjami lekarskimi.
W zakresie kontroli s dowej orzecze nale y zauwa y , e projekt pozostawia bez zmian
aktualny

stan

prawny

w

administracyjnych wyznaczaj

tym

zakresie.

Zakres

wła ciwo ci

rzeczowej

s dów

przepisy ustawy – Prawo o post powaniu przed s dami

administracyjnymi. Zakres wła ciwo ci rzeczowej s dów administracyjnych wyznacza
katalog skarg na okre lone w art. 3 § 2 tej ustawy działania organów administracji publicznej
lub ich bezczynno . Katalog ten mo e by rozszerzony przez przepisy ustaw szczególnych,
ale w zakresie orzecze komisji lekarskich podległych MSW, aden obecnie obowi zuj cy
przepis nie zawiera takiej regulacji. Nale y jednak zaznaczy , i orzeczenia komisji maj
dwojaki charakter. Jedn grup orzecze wydawanych przez komisje stanowi orzeczenia,
które ustalaj

schorzenia funkcjonariusza oraz ich zwi zek ze słu b

do celów

odszkodowawczych lub rentowych albo zaopatrzenia emerytalnego. Orzeczenia z tej grupy
poddawane s kontroli s dów powszechnych w ramach rozpoznawania odwoła od decyzji
o wiadczeniach rentowych, emerytalnych czy odszkodowawczych. Orzeczenia te maj
wył cznie charakter orzeczenia wst pnego, jako jedna z przesłanek ustalenia prawa do
okre lenia

wiadcze , ich zakresu i wysoko ci. W konsekwencji nie podlegaj

one

zaskar eniu do s du administracyjnego. Natomiast druga grupa to orzeczenia zwi zane
z ustalaniem przez komisj zdolno ci do słu by. Oceniany jest wi c stan zdrowia danej osoby
na potrzeby zaliczenia jej do okre lonej kategorii zdolno ci do słu by w celu przyj cia do
niej, dalszego jej pełnienia czy zwolnienia ze słu by. Orzeczenia w tych sprawach s wi

ce

dla organu w sprawie powołania danej osoby do słu by, przeniesienia funkcjonariusza na inne
stanowisko słu bowe czy zwolnienia go ze słu by i stanowi podstaw do wydania przez
wła ciwe organy decyzji administracyjnej. W orzecznictwie NSA podkre la si , e komisje
lekarskie, działaj ce w sprawach funkcjonariuszy czy kandydatów do słu b mundurowych, s
organami administracji publicznej i swoje rozstrzygni cia podejmuj

w formie decyzji

administracyjnych, nazwanych orzeczeniami. Orzeczenia w tym zakresie mog podlega
zaskar eniu do s du administracyjnego.
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Zebran w toku post powania dokumentacj komisje lekarskie przechowuj i udost pniaj na
zasadach okre lonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742).
W zwi zku z rozszerzon

wła ciwo ci

komisji lekarskich podległych ministrowi

wła ciwemu do spraw wewn trznych o kontrol

prawidłowo ci orzekania o czasowej

niezdolno ci do słu by z powodu choroby lub prawidłowo ci wykorzystania zwolnienia
lekarskiego przez funkcjonariuszy słu b, odpowiednio zostały uzupełnione przepisy ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego oraz Agencji Wywiadu oraz
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o słu bie funkcjonariuszy Słu by Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Słu by Wywiadu Wojskowego.
Ponadto w zwi zku z w tpliwo ciami zwi zanymi z aktualnie opracowywanym na podstawie
art. 205 ustawy o Słu bie Wi ziennej projektem rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci
dotycz cym okre lenia wysoko ci funduszu na nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi dla
funkcjonariuszy Słu by Wi ziennej, które tworzone jest w zwi zku ze zmianami dotycz cymi
zwolnie lekarskich, do projektu wprowadzono zmian art. 205 pkt 3 ustawy o Słu bie
Wi ziennej, która polega na odesłaniu do szerszego katalogu zmniejsze

uposa e ,

okre lonego w art. 60h w miejsce obecnego art. 60f.
Przepisy przej ciowe
Projekt zakłada, e dotychczas działaj ce komisje lekarskie podległe ministrowi wła ciwemu
do spraw wewn trznych, utworzone lub działaj ce na podstawie przepisów obowi zuj cych
do dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy, zostan zniesione z dniem 1 stycznia 2015 r.
Z dniem wej cia w ycie ustawy zostan natomiast utworzone nowe komisje lekarskie.
Przewiduje si ponadto, i sprawy wszcz te i niezako czone przed aktualnie funkcjonuj cymi
komisjami lekarskimi, o których mowa w art. 61, do dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy
prowadzi

b d

w dalszym ci gu komisje lekarskie utworzone na podstawie niniejszej

ustawy.
W tym celu sprawy wszcz te i niezako czone, w tym zebrana w toku post powa
dokumentacja, równie wytworzona w formie elektronicznej, zostan przekazane komisjom
lekarskim utworzonym na podstawie niniejszej ustawy zgodnie z wła ciwo ci okre lon
w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 albo Centralnej Komisji Lekarskiej
w terminie 14 dni od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy.
Przewiduje si , e ustawa wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyj tkiem art. 59
pkt 3, który wejdzie w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Zakres projektowanej ustawy nie jest obj ty prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega procedurze
notyfikacji okre lonej w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pó n. zm.).
Projekt ustawy nie wymaga przedło enia wła ciwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania
konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja
Projekt ustawy oddziałuje na funkcjonariuszy i funkcjonariuszy zwolnionych ze słu by w:
Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej, Biurze Ochrony Rz du, Słu bie
Wi ziennej i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
Liczba etatów w 2014 r.: w Policji 102 370, w Pa stwowej Stra y Po arnej 30 490, w Biurze
Ochrony Rz du 2246, w Stra y Granicznej 16 192, w Słu bie Wi ziennej 27 594 (faktyczne
zatrudnienie 30.09.2013 r.).
Nie jest mo liwe precyzyjne okre lenie liczby osób badanych redniorocznie przez komisje
lekarskie. Liczba ta zale y od okre lonego limitu przyj

dla kandydatów, liczby wypadków

w słu bie w zakresie uszczerbków na zdrowiu (odszkodowania) oraz liczby funkcjonariuszy
zwolnionych ze słu by, którzy wyst puj o skierowanie na komisj lekarsk . Liczby te s
zmienne w poszczególnych latach i wynosz przykładowo:
Liczba wydanych orzecze
orzeczenia Wojewódzkich Komisji Lekarskich
MSW dla:
1. Resort spraw wewn trznych

rok 2012

a) Pa stwowa Stra Po arna
b) Policja
c) Stra Graniczna
d) BOR
e) ZER MSW
2. CBA
3. Słu ba Wi zienna
4. Ministerstwo Finansów
5. Pozostałe (Urz d Gminy, Urz d Miasta dla
OSP)
Razem:

rok 2013

34 162
4 525
19 834
6
0
9 797
0
6 341
19

33 348
4 649
18 903
200
0
9 596
24
5 596
16

20

3

40 542

38 987

Liczba wydanych orzecze
orzeczenia Okr gowych Komisji Lekarskich
MSW dla:
1. Resort spraw wewn trznych

rok 2012

18 086
2 093
10 535
0
0
5 458

a) Pa stwowa Stra Po arna
b) Policja
c) Stra Graniczna
d) BOR
e) ZER MSW
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rok 2013

18 226
2 043
9 736
146
0
6 301

2. CBA
3. Słu ba Wi zienna
4. Ministerstwo Finansów
5. Pozostałe (Urz d Gminy, Urz d Miasta dla
OSP)
6. Orzeczenia OKL dla WKL w Opolu
i Wrocławiu
7. Orzeczenia OKL dla WKL w Białymstoku
Razem:

721
2 290
19

19
2 583
14

14

10

2 233

2 566

593

0

23 955

23 418

Projekt ustawy oddziałuje tak e na organ emerytalny wskazany przez ministra wła ciwego
w zakresie spraw wewn trznych.
2. Konsultacje społeczne
Przedmiotem uprzednich konsultacji społecznych był projekt ustawy o komisjach lekarskich
podległych

ministrowi

wła ciwemu

o zaopatrzeniu emerytalnym
o zaopatrzeniu

emerytalnym

do

spraw

wewn trznych,

o

zmianie

ustawy

ołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy
funkcjonariuszy

Policji,

Agencji

Bezpiecze stwa

Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biura Ochrony
Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie
niektórych innych ustaw o szerszym zakresie przedmiotowym, który swoim zakresem
obejmował tak e uregulowania zawarte w ww. projekcie, dotycz ce komisji lekarskich.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.) projekt ustawy o komisjach
lekarskich podległych ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych, o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym
o zaopatrzeniu

emerytalnym

ołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy
funkcjonariuszy

Policji,

Agencji

Bezpiecze stwa

Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by Kontrwywiadu Wojskowego, Słu by Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, Biura Ochrony
Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie
niektórych innych ustaw został udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz dowego
Centrum Legislacji, w zakładce Rz dowy Proces Legislacyjny, oraz dodatkowo na stronie
Ministerstwa Spraw Wewn trznych. W trybie ustawy o działalno ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa, zainteresowanie pracami nad projektem zgłosił wówczas Zarz d Główny
Zwi zku Emerytów i Rencistów Stra y Granicznej.
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Powy szy projekt zawieraj cy równie uregulowania dotycz ce komisji lekarskich został
przekazany do zaopiniowania przez Federacj Zwi zków Zawodowych Słu b Mundurowych,
Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy Policjantów, Niezale ny Samorz dny Zwi zek
Zawodowy Funkcjonariuszy Stra y Granicznej, Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy
Pracowników Po arnictwa, Zwi zek Zawodowy Stra aków „Florian”, Krajow

Sekcj

Po arnictwa Niezale nego Samorz dnego Zwi zku Zawodowego „Solidarno ”, NSZZ
Funkcjonariuszy i Pracowników Wi ziennictwa, a tak e przez Forum Zwi zków
Zawodowych, Komisj
Zwi zków

Krajow

Zawodowych

i

NSZZ „Solidarno ”, Ogólnopolskie Porozumienie

Federacj

Zwi zków

Pracodawców

Ochrony

Zdrowia

„Porozumienie Zielonogórskie”.
Do projektu w cz ci odnosz cej si do organizacji i funkcjonowania komisji lekarskiej uwagi
zgłosiły poni sze podmioty.
Federacja Zwi zków Zawodowych Słu b Mundurowych oceniła projekt negatywnie,
wskazuj c jednocze nie na brak aktów wykonawczych do projektowanej ustawy.
NSZZ Policjantów zaproponował pozostawienie obecnie obowi zuj cego systemu komisji
lekarskich, gdy

dotychczas funkcjonuj ce rozwi zanie, tzn. okr gowe i wojewódzkie

komisje lekarskie, sprawdziło si

w praktyce i jest oceniane pozytywnie przez

funkcjonariuszy słu b mundurowych. Zdaniem Prezydium ZG NSZZ Policjantów
zaproponowana obecnie zmiana pogorszy stan i sprawno

orzecznictwa i wygeneruje

niepotrzebne koszty. Powołanie kolejnego centralnego organu w postaci Centralnej Komisji
Lekarskiej wprowadzi chaos i rozci gni cie w czasie procedur odwoławczych.
Postulował m.in. rozszerzenie specjalno ci, jakie powinien posiada

członek komisji

lekarskiej, o nast puj ce dziedziny medycyny: ortopedi , laryngologi , neurochirurgi ,
z doprecyzowaniem, i

lekarz powinien posiada

wiedz

z zakresu szkodliwo ci

i uci liwo ci słu by ołnierzy zawodowych oraz słu by funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by Kontrwywiadu Wojskowego,
Słu by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej,
Biura Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej i Słu by Wi ziennej.
Zastrze enia Zwi zku wzbudził równie brak okre lenia ródeł finansowania badania stanu
zdrowia

kandydatów

oraz

pracowników

podległych

pod

Ministerstwo

Finansów

i Ministerstwo Sprawiedliwo ci.
Zwi zek wskazał równie , i

o ile proponowana kontrola prawidłowo ci wykorzystania

zwolnienia lekarskiego nie budzi wi kszych zastrze e , to proponowana kontrola
wykorzystania prawidłowo ci orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by z powodu
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choroby bez w tpienia koliduje z innymi przepisami obecnie reguluj cymi t

kwesti

i w konsekwencji zaproponował rezygnacj z kwestionowanej regulacji.
Wskazywał na potrzeb udzielania urlopu zdrowotnego po upływie 12 miesi cy zwolnienia
od wykonywania obowi zków słu bowych z powodu choroby, a nie jak przewidziano
w skierowanym do konsultacji projekcie po upływie 182 dni.
NSZZ Funkcjonariuszy Stra y Granicznej ocenił projekt negatywnie, wskazuj c jednocze nie
na brak aktów wykonawczych do projektowanej ustawy. W ocenie Zwi zku obecne
rozwi zanie dotycz ce funkcjonowania komisji lekarskich działaj cych w ramach struktur
zakładów opieki zdrowotnej jest rozwi zaniem sprawdzonym. Niezale nie od powy szego
Zwi zek zaproponował: rezygnacj ze zobowi zania lekarzy zatrudnionych w komisji do
wizytowania w miejscu zamieszkania funkcjonariuszy przebywaj cych na zwolnieniu
lekarskim, gdy powodowa to b dzie koszty i utrudnienie podstawowych czynno ci komisji,
którymi s badania lekarskie i wydawanie orzecze , jak równie zmian „oceny zdolno ci
fizycznej i psychicznej kandydatów do słu by” na „ocen zdolno ci do słu by”, gdy obecny
zapis wyklucza mo liwo

prawidłowej oceny stanu zdrowia kandydata przez komisj

lekarsk , w przypadku gdy pod wzgl dem medycznym nie ma schorze
i psychicznych, ale s

fizycznych

powa ne zaburzenia stwierdzane w badaniu psychologicznym,

np. zaburzenia osobowo ci.
W jego ocenie podkre lenia wymaga, e członkiem komisji lekarskiej mo e by lekarz
posiadaj cy aktualne prawo do wykonywania zawodu i wiedz z zakresu orzecznictwa.
Podniesiono ponadto, i

ze wzgl du na fakt,

e komisje lekarskie b d

orzeka

tylko

w składzie dwuosobowym, gdzie nie b dzie stosowana zasada wi kszo ci głosów, nale ałoby
przewidzie , e zgłoszenie zdania odr bnego przez członka komisji b dzie przesyłane do
Centralnej Komisji Lekarskiej w celu oceny prawidłowo ci wydanego orzeczenia.
Zwi zek Zawodowy Stra aków „Florian”, w którego ocenie du e w tpliwo ci budz zawarte
w projekcie przepisy dotycz ce kontroli prawidłowo ci zwolnie , jak te prawidłowo ci
orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by.
Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy Pracowników Po arnictwa przedstawił
negatywn opini do projektu.
Krajowa Sekcja Po arnictwa NSZZ „Solidarno ” postulowała, aby wraz z projektem ustawy
przygotowa projekty rozporz dze o znaczeniu podstawowym dla funkcjonowania ustawy.
Za nietrafne uznała rozwi zanie, które zakładało kognicj s dów administracyjnych do oceny
orzecze komisji lekarskich. Kwestie niezdolno ci do pracy i orzecznictwa rentowego s
domen orzekania s dów powszechnych (s dów pracy i ubezpiecze społecznych). Maj c na
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wzgl dzie deklarowane przez projektodawc

zbli enie zasad orzekania w słu bach

mundurowych i systemie powszechnym, rozs dne wydaje si skierowanie s dowej kontroli
tego typu spraw do s dów powszechnych. Dodatkowym argumentem jest okoliczno , e
s downictwo powszechne posiada odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne do
prowadzenia orzecznictwa w zakresie spraw rentowych.
W ocenie Krajowej Sekcji Po arnictwa powa ne w tpliwo ci natury technicznej budzi
przepis przewiduj cy co najmniej dwuosobowy skład komisji, a jednocze nie dopuszczaj cy
składanie zda

odr bnych. Przy dwóch rozbie nych stanowiskach członków komisji nie

sposób dociec, które z dwóch stanowisk miałoby by stanowiskiem komisji, a które zdaniem
odr bnym. Komisje rejonowe powinny orzeka w składach trzyosobowych.
Krajowa Sekcja Po arnictwa postulowała te doprecyzowanie dodawanego w art. 43 ust. 3
ustawy o PSP pkt 7, aby jednoznacznie było wiadomo, czy chodzi o: dwukrotne niestawienie
si na badanie w okresie całej słu by, dwukrotne niestawienie si na badanie w ramach
jednego skierowania na badania czy te dwukrotne wyst puj ce po sobie niestawienie si na
badania w ramach jednego skierowania na komisj . Analogiczne zmiany nale ałoby
przeprowadzi w projekcie w zakresie pozostałych słu b.
Krajowa Sekcja Po arnictwa podtrzymała stanowisko, e okres pozostawania na zwolnieniu
lekarskim powinien dla funkcjonariuszy wynosi 1 rok. Wynika to ze specyfiki słu by
i chorób ze słu b

zwi zanych, co w ocenie zgłaszaj cego uwag

potwierdza równie

uzasadnienie omawianego projektu. Dlatego te w projektowanym przepisie dotycz cym
orzekania o potrzebie urlopu zdrowotnego w miejsce 182 dni powinien by 1 rok.
Wskazała równie

na potrzeb

uzupełnienia trybu kierowania wniosków do komisji

lekarskich w celu ustalania zwi zku wypadku ze słu b

o prawo do wyst powania

z wnioskiem spadkobierców (członków rodziny) zmarłego funkcjonariusza.
W ocenie Krajowej Sekcji Po arnictwa zasadne wydaje si rozszerzenie katalogu przesłanek
wstrzymuj cych wydanie orzeczenia o przebywanie na urlopie wychowawczym, co wpisuje
si w europejsk zasad niedyskryminacji ze wzgl du na płe .
NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Wi ziennictwa wskazał na konieczno

utrzymania

aktualnie obowi zuj cych uprawnie wobec funkcjonariuszy przyj tych do słu by do dnia
wej cia w ycie nowych rozwi za

ustawowych. Wniósł o usuni cie z systemu komisji

Centralnej Komisji Lekarskiej, przy zachowaniu dwustopniowego systemu orzecznictwa
w postaci: wojewódzkich i okr gowych komisji lekarskich, ze wzgl du na uproszczenie
systemu i zmniejszenie kosztów jego funkcjonowania, jak równie dost pno
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komisji dla

funkcjonariuszy w całym kraju i zwi zane z tym oszcz dno ci dla uczestników post powania
i bud etu pa stwa.
Ogólnopolskie Porozumienie Zwi zków Zawodowych oceniło negatywnie przekazany do
konsultacji projekt, wskazuj c,

e podziela uwagi przedło one do ww. projektu przez

Zwi zek Zawodowy Stra aków „Florian”. OPZZ uznało jednocze nie, e podmiotowy zakres
projektu jest zbyt obszerny.
Federacja Zwi zków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”
– postulowała usuni cie przepisów dotycz cych sprawdzenia prawidłowo ci orzekania
o czasowej niezdolno ci do słu by z powodu choroby, gdy lekarze orzekaj w tym zakresie
na podstawie umowy z ZUS i to ZUS ma prawo ich kontrolowa . Zaproponowała tak e
rozszerzenie specjalno ci, jakie powinien posiada członek komisji lekarskiej, o medycyn
rodzinn .
Opini do projektu przedstawiły ponadto poni sze podmioty.
Helsi ska Fundacja Praw Człowieka pozytywnie oceniła działania d

ce do reformy

funkcjonowania komisji lekarskich i uregulowania tej materii w ustawie. W ocenie Fundacji
ujednolicenie dotychczasowych procedur, które obecnie regulowane s

w kilku aktach

wykonawczych, nale y oceni za słuszne.
Fundacja wskazała równie na wa n rol , jak w prawidłowym funkcjonowaniu komisji
lekarskich pełni ich skład osobowy, dlatego te

lekarzami orzecznikami powinny by

wył cznie osoby wykwalifikowane, a wprowadzenie potencjalnej mo liwo ci sprawowania
tej funkcji przez osoby niewykonuj ce zawodu lekarza budzi w tpliwo ci. W jej ocenie
komisje lekarskie powinny w wi kszym stopniu opiera si na przeprowadzonych przez nie
badaniach lekarskich i wynikach zleconych specjalistycznych bada ni , jak ma to miejsce
obecnie, na dokumentacji medycznej sporz dzonej na wcze niejszym etapie.
Wskazano równie na potrzeb przeprowadzenia konsultacji np. z Ministrem Zdrowia oraz
odpowiednimi konsultantami krajowymi przed projektowaniem wykazów chorób i ułomno ci,
a tak e na konieczno

jego aktualizowania w pewnych odst pach czasu, aby odzwierciedlał

on aktualny stan wiedzy medycznej dotycz cy poszczególnych chorób i ułomno ci oraz ich
wpływu na wykonywanie poszczególnych zawodów. Uznano przy tym, i wykazy zawarte
w rozporz dzeniach powinny pozostawia komisjom lekarskim pewien margines swobody co
do oceny, czy dana choroba rzeczywi cie uniemo liwia wykonywanie dotychczasowej pracy,
a zatem nale ałoby przyzna wi ksze kompetencje decyzyjne komisjom, przy jednoczesnym
zachowaniu ramowego charakteru wykazów.
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Za trafne Fundacja uznała rozwi zanie, zgodnie z którym orzeczenie oprócz jednej z kategorii
zawiera tak e dookre lenia, np. „czasowo niezdolny do pełnienia słu by na zajmowanym
stanowisku”.
Zarz d Główny Zwi zku Emerytów i Rencistów Stra y Granicznej, w ocenie którego
mo liwo

odwołania od decyzji Centralnej Komisji Lekarskiej do s du administracyjnego

nie stwarza warunków do skutecznego ubiegania si o zmian niekorzystnego orzeczenia,
gdy nie orzeka on o prawidłowo ci merytorycznej tre ci orzeczenia, a tylko bada, czy
zachowane zostały zasady formalne okre laj ce sposób działania komisji lekarskich.
Merytorycznej oceny tre ci orzeczenia mo e dokona natomiast s d powszechny, maj c
mo liwo

powołania biegłych z zakresu orzecznictwa lekarskiego. Zarz d wskazał ponadto

na konieczno

doł czenia aktów wykonawczych do projektu ustawy.

Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, w którego ocenie propozycja,
w wyniku której zmianie ulega wła ciwo
uprawnione równie

wojskowych komisji lekarskich, które b d

do orzekania w sprawach zwi zanych z kontrol

prawidłowo ci

orzekania o czasowej niezdolno ci do słu by z powodu choroby i prawidłowo ci
wykorzystywania za wiadcze

lekarskich, powinna by

zamieszczona w projekcie

tzw. ustawy L4, a nie w procedowanym projekcie.
W wyniku

wyodr bnienia, w zwi zku z prezentowanym

w ramach

uzgodnie

mi dzyresortowych stanowiskiem Rz dowego Centrum Legislacji, z projektu ustawy
o komisjach lekarskich podległych ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych,
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
o zmianie

ustawy

o

zaopatrzeniu

ołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,

emerytalnym

funkcjonariuszy

Policji,

Agencji

Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu by Kontrwywiadu Wojskowego,
Słu by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej,
Biura Ochrony Rz du, Pa stwowej Stra y Po arnej i Słu by Wi ziennej oraz ich rodzin oraz
o zmianie niektórych innych ustaw materii reguluj cej problematyk funkcjonowania komisji
lekarskich, przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy o komisjach lekarskich
podległych ministrowi wła ciwemu do spraw wewn trznych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw. Projekt ten przekazano do zaopiniowania przez Federacj

Zwi zków

Zawodowych

Zawodowy

Policjantów,

Słu b

Mundurowych,

Niezale ny

Samorz dny

Niezale ny
Zwi zek

Samorz dny
Zawodowy

Zwi zek

Funkcjonariuszy

Stra y

Granicznej, Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy Pracowników Po arnictwa,
Zwi zek Zawodowy Stra aków „Florian”, Krajow
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Sekcj

Po arnictwa Niezale nego

Samorz dnego Zwi zku Zawodowego „Solidarno ”, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników
Wi ziennictwa, a tak e przez Forum Zwi zków Zawodowych, Komisj Krajow NSZZ
„Solidarno ”, Ogólnopolskie Porozumienie Zwi zków Zawodowych.
NSZZ Policjantów oraz Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy Pracowników
Po arnictwa podtrzymały wyra on uprzednio negatywn opini wobec projektu.
NSZZ Funkcjonariuszy Stra y Granicznej wniósł o odrzucenie projektu, wskazuj c,

e

projekt ustawy budzi w tpliwo ci natury prawnej, a w szczególno ci zgodno ci z Konstytucj
RP, wskazuj c na przepis, zgodnie z którym funkcjonariusz obowi zany jest podda si
badaniom zleconym przez komisj , w tym równie

badaniom specjalistycznym,

psychologicznym i dodatkowym, a gdy zachodzi taka potrzeba – obserwacji w zakładzie
opieki zdrowotnej. W ocenie NSZZ FSG obserwacja w zakładzie leczniczym stanowi istotne
ograniczenie wolno ci, a wi c konieczne jest wskazanie przesłanek, okre lenie sytuacji,
w których komisja b dzie uprawniona do zlecenia obserwacji w zakładzie leczniczym.
Konieczne jest okre lenie czasookresu obserwacji, elementów procedury, a tak e
odpowiedzialno ci odszkodowawczej za nieuzasadnione skierowanie na obserwacj .
Ponadto wskazał m.in. na potrzeb zdefiniowania u ytych w projekcie okre le „stałe lub
długotrwałe

naruszenie

przeprowadzaj cych

sprawno ci

kontrol

organizmu”,

prawidłowo ci

dookre lania

wykorzystania

uprawnie

zwolnienia

osób

lekarskiego.

Podtrzymano uwag dotycz c doprecyzowania, e członkiem komisji lekarskiej ma by
lekarz posiadaj cy aktualne prawo do wykonywania zawodu, jak równie uwag dotycz c
trzyosobowego składu komisji lekarskiej. Zaproponowano ponadto: wydłu enie do 60 dni
mo liwo ci rozpatrzenia przez Centraln

Komisj

konieczno ci wykonania dodatkowych bada

Lekarsk

odwołania w przypadku

lub uzyskania dodatkowych dokumentów,

uzupełnienie uprawnie Centralnej Komisji Lekarskiej o uprawnienie do uchylania orzecze
i wydawania nowych orzecze .
Krajowa Sekcja Po arnictwa NSZZ „Solidarno ” postulowała m.in., aby jednoznacznie
wskaza na mo liwo

odwołania si od orzeczenia Centralnej Komisji Lekarskiej do s du

pracy i ubezpiecze społecznych. Ponadto podtrzymała dotychczasowe stanowisko dotycz ce
zapewnienia co najmniej trzyosobowego składu komisji orzekaj cej I instancji oraz postulat
dotycz cy przygotowania projektów rozporz dze dotycz cych wykazów chorób i ułomno ci
oraz kategorii zdolno ci do słu by.
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3. Wpływ regulacji na:
a) sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa i bud ety jednostek samorz du
terytorialnego
Ustawa nie rodzi skutków finansowych dla bud etu pa stwa.
Aktualnie komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewn trznych funkcjonuj
w strukturze kilkunastu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których
organem zało ycielskim jest Minister. Nie jest mo liwe precyzyjne oszacowanie, jaki jest
rzeczywisty koszt wydania orzeczenia (tj. orzecze wydawanych przez obecne komisje).
Z informacji zbiorczych z poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej wynika, e koszty
bezpo rednie orzecze komisji np. w roku 2011 wynosiły ok. 19 899 tys. zł. Jednocze nie
jednak wskazywano na koszty tzw. po rednie, które ł cznie miałby wynosi np. w roku 2011
ok. 14 145 tys. zł. W roku 2013 zakłady opieki zdrowotnej MSW, w ramach których
funkcjonuj obecnie komisje, za wydanie orzecze wystawiły dla podmiotów finansuj cych
faktury na ł czn kwot 24 033 274 zł (WKL oraz OKL). Odpłatno

za wydanie orzeczenia

jest kwesti umown regulowan pomi dzy wła ciwymi organami słu b mundurowych czy
organami emerytalnymi z jednej strony a zakładami opieki zdrowotnej z drugiej strony.
Maj c na uwadze powy sze, szacuje si ,

e najwa niejsze wydatki przeznaczone na

funkcjonowanie nowej struktury orzeczniczej w roku 2015 b d wynosiły:
1) 12 398 000 zł – z tytułu wynagrodze osobowych (§ 4010) – utworzenie 110 etatów
lekarzy orzeczników, w ramach 16 komisji rejonowych i komisji centralnej, oraz 50 etatów
pracowników wspomagaj cych działalno
wynagrodzenie

osobowe

pracowników.

komisji, w tym ł czne wydatki na
Podkre lenia

jednak

wymaga

fakt,

e

dotychczasowe komisje lekarskie działały w podmiotach, które nie były obj te re imem
kształtowania wynagrodze

w pa stwowej sferze bud etowej, okre lonym w ustawie

z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodze w pa stwowej sferze bud etowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z pó n. zm.). Z tego
wzgl du konieczne b dzie formalne zwi kszenie na rok 2015 w cz ci 42 – Sprawy
wewn trzne limitu na wynagrodzenia osobowe. Zwi kszenie to zostanie dokonane
w ramach przydzielonego dla tej cz ci limitu wydatków na rok 2015.
Przy kalkulacji

rodków na wynagrodzenia dla 110 lekarzy i 50 pracowników

wspomagaj cych, przyj to wysoko

przeci tnego wynagrodzenia dla lekarzy w kwocie

7015 zł miesi cznie oraz dla pracowników wspomagaj cych w kwocie 3787 zł, wydatki na
wynagrodzenia osobowe w skali roku wynios 11 532 000 zł. Uwzgl dniaj c wydatki na

24

wypłat nagród uznaniowych oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, wydatki
te wynios 12 398 000 zł;
2) 2 610 000 zł – z tytułu pochodnych od wynagrodze (§ 4110, 4120, 4440). Wskazana
wy ej kwota obejmuje pochodne od wynagrodze , tj. wydatki na składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy w wysoko ci 2 435 000 zł (§ 4110 i 4120) oraz wydatki na
odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych w wysoko ci 175 000 zł (§ 4440).
Ł czne wydatki z tytułu zakładanego zwi kszenia zatrudnienia w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSW w roku 2015 wynios zatem 15 008 000 zł, z tego wynagrodzenia
– 12 398 000 zł i pochodne – 2 610 000 zł.
Wskazane wydatki nie b d stanowiły podstawy do ubiegania si przez Ministra Spraw
Wewn trznych o dodatkowe rodki z bud etu pa stwa. Podkre lenia przy tym wymaga, i
konieczne jednak b dzie przeniesienie z poszczególnych cz ci bud etowych rodków do
cz ci 42 – Sprawy wewn trzne (zgodnie z poni sz tabel ).
Zauwa y

tak e nale y,

wynagrodze

e w roku 2016 dla ww. grupy pracowników do kwoty

na 2015 r. nale y doliczy

rodki na dodatkowe wynagrodzenie roczne

w wysoko ci 980 000 zł (§ 4040) i pochodne w wysoko ci 193 000 zł (§ 4110 i 4120),
co daje ł cznie kwot

1 173 000 zł. Wydatki te zostan

równie

sfinansowane

z przydzielonego limitu w cz ci 42 – Sprawy wewn trzne, bez wyst powania
o dodatkowe rodki z bud etu pa stwa;
3) 3 176 000 zł – pozostałe wydatki rzeczowe, w szczególno ci na wynajem powierzchni
biurowej (§ 4400), zakup usług pocztowych i innych zwi zanych z orzekaniem komisji
(§ 4300), zakupy potrzebnego sprz tu informatycznego i biurowego (§ 4210), zakup usług
zdrowotnych – koszty bada

i konsultacji medycznych zwi zanych z wydawaniem

orzecze (§ 4280).
Na funkcjonowanie komisji lekarskich planuje si przeznaczy w szczególno ci rodki
odpowiadaj ce kosztom wydania orzecze lekarskich ponoszonych przez poszczególnych
dysponentów

rodków

bud etu

pa stwa

(resort

spraw

wewn trznych,

resort

sprawiedliwo ci, Ministerstwo Finansów, województwa oraz CBA).
Na podstawie przeprowadzonej analizy danych otrzymanych z poszczególnych słu b
MSW, Słu by Wi ziennej, Ministerstwa Finansów i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
opracowano zestawienie planowanych wydatków na rok 2015 na sfinansowanie wydatków
zwi zanych z orzecznictwem komisji lekarskich, które nale y przenie

z poszczególnych

cz ci bud etowych do planu finansowego ZER MSW, w tym tak e wydatków
koniecznych do przeniesienia w cz ci 42 – Sprawy wewn trzne, z działu 754
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– Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa do działu 753 – Obowi zkowe
ubezpieczenia społeczne.
Zestawienie planowanych wydatków na 2015 r.
na sfinansowanie wydatków zwi zanych z orzecznictwem komisji
lekarskich,
które nale y przenie

Cz
1

z cz ci bud etowych do planu finansowego
ZER MSW

Dział

Rozdział

Paragraf

Wydatki
w tys. zł

2

3

4

5

19 – Bud et, finanse publiczne i instytucje
finansowe
750

75010

18
4280

18
2 170

37 – Sprawiedliwo
753

75301

4280

670

755

75512

4280

1 500

42 – Sprawy wewn trzne

11 959

754

11 829
75402

90
4280

89

4300

1

75403

13
4280

11

4300

1

4410

1

75404

26

6 006
4280

5 975

4300

26

4410
75405

5 049
4280

75406
4170

12

4280

386

4300

6

4390

0
32

4280

30

4300

2

75409

80303

235
4280

233

4300

2

2270

130

56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne
754

75420

60
4280

85 – Województwa (w zakresie wydatków komend
wojewódzkich PSP)
85/02

5 049
404

75408

803

5

754

60

2 061
119

75410

4280

3

75411

2110

116

85/04

39
754

75410

4280

1

75411

2110

38

85/06

83

27

754

83
75410

4280

3

75411

2110

80

85/08

36
754

36
75410

4280

1

75411

2110

35

85/10

220
754

220
75410

4280

7

75411

2110

213

85/12

176
754

75410

4280

3

75411

2110

173

85/14

211
754

75410

4280

9

75411

2110

202

85/16

66
754

75410

4280

3

75411

2110

63

85/18

169
754

75410

4280

5

75411

2110

164

85/20

72
754

75410

4280

8

75411

2110

64

28

85/22

195
754

75410

4280

9

75411

2110

186

85/24

223
754

75410

75411

4280

10

4280

10

2110

213

85/26

26
754

75410

4280

2

75411

2110

24

85/28

128
754

75410

4280

14

75411

2110

114

85/30

151
754

75410

4280

3

75411

2110

148

85/32

147
754

75410

4280

15

75411

2110

132
16 268

OGÓŁEM

Pozostałe wydatki rzeczowe zostan pokryte ze rodków wygospodarowanych w ramach
cz ci 42 – Sprawy wewn trzne. Dokładne oszacowanie poziomu kosztów zwi zanych
z funkcjonowaniem komisji, w tym kosztami bada

i konsultacji medycznych, zostanie

dokonane wraz z przygotowaniem planu wydatków bud etu pa stwa na rok 2015. Nale y
równie zaznaczy , e zakres działalno ci komisji lekarskich wprowadzanych niniejszym
projektem jest szerszy od obecnego i obejmuje m.in. kontrol prawidłowo ci wystawiania
zwolnie lekarskich.
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Ponadto przewiduje si , i wszelkie oszcz dno ci wynikłe np. z centralnego zamawiania
usług b d pokrywały ewentualny wzrost wydatków zwi zanych z funkcjonowaniem komisji
w pocz tkowym okresie. Szacunek ten uwzgl dnia ponadto fakt, i

cz

kosztów

okre lanych przez ZOZy jako po rednie (np. niektóre badania analityczne) b d musiały by
pokrywane z bud etu komisji.
Z uwagi na zmian systemu orzecznictwa z obecnego trójszczeblowego na dwuszczeblowy
oraz z uwagi na zast pienie zatwierdzenia ka dego orzeczenia trybem skargowym w razie
niezgadzania si z tre ci orzeczenia, zakłada si znaczne skrócenie czasu oczekiwania na
ostateczne orzeczenie komisji. Z powodu zupełnie nowego modelu funkcjonowania komisji,
nie jest mo liwe rzetelne porównanie czasu wydania orzeczenia w ka dym z obydwu trybów
post powania.
Po co najmniej dwóch pełnych latach funkcjonowania komisji (tj. w roku 2017) zakłada si
ewaluacj systemu według nast puj cych mierników:
–

czas wydania orzeczenia,

–

koszt jednostkowego orzeczenia.

Na obecnym etapie nie jest mo liwe podanie oczekiwanego poziomu ww. mierników.
Z uwagi na nieliczne przypadki orzecze w stosunku do stra aków Ochotniczych Stra y
Po arnych, finansowane obecnie przez gminy (w latach 2012 i 2013: ł cznie 23 orzeczenia
wojewódzkich komisji lekarskich), a tak e znikom ilo
ł cznej liczby orzecze

tego typu orzecze w stosunku do

oraz do kosztów funkcjonowania komisji lekarskich, przyj cie

projektu nie b dzie miało wpływu na sektor samorz du terytorialnego.
b) rynek pracy
Projektowane przepisy nie b d miały wpływu na rynek pracy.
c) konkurencyjno

gospodarki

i

przedsi biorczo ,

w

tym

na

funkcjonowanie

przedsi biorstw
Projektowane

przepisy

nie

b d

miały wpływu

na

konkurencyjno

i przedsi biorczo , w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw.
d) rozwój regionalny
Projektowane przepisy nie b d miały wpływu na sytuacj i rozwój regionalny.
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