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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 23 października 2013 r. 

 

o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających  

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 

 

(druk nr 475) 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, 

z późn. zm.) 

Art. 15. 

1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo: 

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

postępowania karnego i innych ustaw; 

2a) zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia 

właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym 

terminie nie powróciły do niego; 

3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia; 

3a) pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków: 

[a) w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania 

karnego,] 

<a) w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania 

karnego oraz ustawy z dnia 23 października 2013 r. o postępowaniu wobec 

osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia 

lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. ... poz. ...),> 

b) w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć 

swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe; 

3b) pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości; 

4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w 

przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 

4a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu z 

pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych 

pomieszczeń przejściowych; 

5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i 

sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, 
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powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia 

czynu zabronionego pod groźbą kary; 

5a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w 

miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i 

administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy - także i 

dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom; 

6) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących 

działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i 

jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w 

zakresie obowiązujących przepisów prawa; 

7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji 

społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o 

udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa; 

8) (uchylony). 

2. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 3 przysługują uprawnienia przewidziane dla 

osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego. 

3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się 

bezcelowe lub nieskuteczne. 

4. Osoba zatrzymana, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być okazywana, fotografowana 

lub daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można ustalić w inny sposób. 

5. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać - w razie uzasadnionej potrzeby - badaniu 

lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. 

6. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej 

naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte. 

7. Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie do 

miejscowo właściwego prokuratora. 

7a. Osoba zatrzymana może zostać umieszczona w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej 

Policji lub pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przeznaczonym dla 

osób zatrzymanych. 

7b. Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoje 

przejściowe oraz tymczasowe pomieszczenia przejściowe mogą tworzyć i znosić 

komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji. 

8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy 

wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, 3a lit. b, 3b i 5-7, oraz 

wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, mając na względzie zapewnienie 

skuteczności działań podejmowanych przez Policję oraz poszanowanie praw osób, wobec 

których działania te są podejmowane. 

8a. (uchylony). 

8b. (uchylony). 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania badań 

lekarskich, o których mowa w ust. 5, uwzględniając przypadki uzasadniające potrzebę 

niezwłocznego udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej lub potrzebę 
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poddania jej niezbędnym badaniom lekarskim, czas i organizację tych badań oraz sposób 

ich dokumentowania. 

10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych 

Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zakres 

prowadzonej dokumentacji oraz wzory dokumentów wchodzących w jej skład, 

2) warunki, jakim powinny odpowiadać pokoje przejściowe w jednostkach 

organizacyjnych Policji, w których można umieścić osoby zatrzymane lub 

doprowadzone na czas wykonania czynności służbowych, oczekiwania na przewóz 

do pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

albo do policyjnej izby dziecka lub doprowadzenie do jednostki penitencjarnej, 

3) warunki, jakim powinny odpowiadać tymczasowe pomieszczenia przejściowe, które 

mogą być tworzone poza jednostkami organizacyjnymi Policji, w których można 

umieścić osoby zatrzymane lub doprowadzone w związku z naruszeniem porządku 

prawnego, na czas niezbędny do podjęcia decyzji co do dalszego zakresu i charakteru 

realizowanych wobec tych osób czynności służbowych, 

4) warunki, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka, 

5) regulamin pobytu osób w pomieszczeniach, pokojach i izbach, o których mowa w 

ust. 1 pkt 4a, uwzględniając ich lokalizację, wyposażenie, warunki techniczne 

pomieszczeń i niezbędne części składowe, 

6) sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu z pomieszczeń, pokoi i izb, o 

których mowa w ust. 1 pkt 4a, oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom oraz 

warunki właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, 

zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem 

- kierując się potrzebą zapewnienia skuteczności działań podejmowanych przez Policję 

oraz potrzebą zapewnienia poszanowania praw osób, wobec których działania te są 

podejmowane. 

11. Zgromadzone zapisy obrazu z pomieszczeń, izb i pokoi, o których mowa w ust. 1 pkt 4a, 

niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo 

postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego lub mogących 

być wykorzystanymi w postępowaniu w ramach czynności wyjaśniających albo 

dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, Policja przechowuje 

przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia zarejestrowania, a 

następnie je niszczy. 

 

Art. 20. 

1. Policja, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 19, może uzyskiwać informacje, 

w tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. 

2. (uchylony). 

[2a. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu 

realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o osobach podejrzanych o 

popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających 

się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia 

publicznego, osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość 

oraz o osobach poszukiwanych, także bez ich wiedzy i zgody.] 
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<2a. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu 

realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o następujących 

osobach, także bez ich wiedzy i zgody: 

1) osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego; 

2) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako 

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego; 

3) osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość; 

4) osobach stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 23 

października 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

5) osobach poszukiwanych.> 

ust. 2aa-19 pominięto 

 

Art. 21a. 

1. Komendant Główny Policji prowadzi bazę danych zawierającą informacje o wynikach 

analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), zwaną dalej "bazą danych DNA", i jest 

jej administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

2. W bazie danych DNA gromadzi się i przetwarza: 

1) informacje, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do: 

a) osób wymienionych w art. 74 i 192a Kodeksu postępowania karnego, 

b) osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, 

c) zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, 

d) śladów nieznanych sprawców przestępstw[;]<,> 

<e) osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 23 

października 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób;> 

2) [dane dotyczące osób, o których mowa w art. 74 i 192a Kodeksu postępowania 

karnego, obejmujące:]  

<2) dane dotyczące osób, o których mowa w pkt 1 lit. a i e, obejmujące:> 

a) imiona, nazwiska lub pseudonimy, 

b) imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) oznaczenie i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości, 

e) adres zamieszkania, 

f) numer ewidencyjny PESEL, 

g) obywatelstwo i płeć. 

3. Łącznie z bazą danych DNA prowadzi się zbiory próbek pobranych od osoby albo ze 

zwłok ludzkich, w celu przeprowadzenia analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego 
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(DNA), w postaci wymazów ze śluzówki policzków, krwi, cebulek włosów lub 

wydzielin, a w odniesieniu do zwłok ludzkich materiał biologiczny w postaci próbki z 

tkanek, zwane dalej "próbkami biologicznymi". 

4. Komendant Główny Policji dokonuje weryfikacji danych zgromadzonych w bazie danych 

DNA, stosując odpowiednio przepis art. 20 ust. 17. 

 

Art. 21b. 

Informacje, o których mowa w art. 21a ust. 1, wprowadza się do bazy danych DNA na 

podstawie zarządzenia: 

[1) organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub sądu - w przypadku 

analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) przeprowadzonej w związku z 

postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach nieletnich;] 

<1) organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub sądu – w przypadku 

analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) przeprowadzonej w związku 

z postępowaniem karnym, postępowaniem w sprawach nieletnich lub 

postępowaniem określonym w ustawie z dnia 23 października 2013 r. o 

postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;> 

2) właściwego miejscowo organu Policji - w przypadku osób o nieustalonej tożsamości, 

osób usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz zwłok ludzkich o nieustalonej 

tożsamości. 

 

Art. 21d. 

1. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwasu 

dezoksyrybonukleinowego (DNA) są przechowywane w bazie danych DNA przez okres 

20 lat i wykorzystywane w celu zwalczania przestępstw oraz w celach identyfikacji osób 

i zwłok. 

[2. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwasu 

dezoksyrybonukleinowego (DNA) podejrzanych, oskarżonych lub skazanych w związku z 

popełnieniem zbrodni lub występków określonych w rozdziałach XVI-XX, XXV i XXXV 

Kodeksu karnego, a także osób określonych w art. 94 § 1 Kodeksu karnego, mogą być 

przechowywane w bazie danych DNA przez okres do 35 lat.] 

<2. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwasu 

dezoksyrybonukleinowego (DNA) podejrzanych, oskarżonych lub skazanych w 

związku z popełnieniem zbrodni lub występków określonych w rozdziałach XVI–

XX, XXV i XXXV Kodeksu karnego, osób określonych w art. 94 § 1 Kodeksu 

karnego, a także osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 

23 października 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, mogą 

być przechowywane w bazie danych DNA przez okres do 35 lat.> 

 

 

 

 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 

z późn. zm.) 

Art. 12. 

Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych 

bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie: 

1) (uchylony); 

2) art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 

i Nr 176, poz. 1238); 

3) art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 

Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); 

4) art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 

111, poz. 535, z późn. zm.); 

5) art. 117 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 

2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 

2008 r. Nr 70, poz. 416); 

6)  przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) - w przypadku świadczeń 

zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych; 

7) przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym; 

8) (uchylony); 

9) art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305)[.]<;> 

<10) art. 16 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o postępowaniu 

wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. ... poz. ...).> 

 

[Art. 13a. 

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 

tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej: 

1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, 

2) o których mowa w art. 12 pkt 2-6 i 9, art. 12a oraz art. 26 

- uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz zapewnienie 

skuteczności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.] 

Art. 13a. 

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej: 
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1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, 

2) o których mowa w art. 12 pkt 2–6, 9 i 10, art. 12a oraz art. 26 

– uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz zapewnienie 

skuteczności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH 

CYWILNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.) 

 

Art. 98. 

W toku postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wydatki ponosi Skarb 

Państwa. 

 

<Art. 98a. 

W postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 23 października 2013 r. 

o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. ... poz. ...) nie pobiera się 

opłat, a wydatki ponosi Skarb Państwa.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 217) 

Art. 37. 

1.(uchylony). 

2. (uchylony). 

3. Do jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej przepisy ustawy stosuje się 

odpowiednio, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny 

pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na 

ich podstawie, z tym że przepisów art. 30, art. 44-50 oraz przepisów oddziału 2 w 

rozdziale 3 działu II nie stosuje się. 

4. Do podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości dla osób 

pozbawionych wolności przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z 

późn. zm.) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, z tym że przepisów 

art. 30, art. 34 i art. 35, art. 44-46, art. 48-50 oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 

działu II nie stosuje się. 
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<4a. Do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, o którym 

mowa w ustawie z dnia 23 października 2013 r. o postępowaniu wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób (Dz. U. ... poz. ...), przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, z 

tym że przepisów art. 22, art. 29, art. 30, art. 34, art. 35, art. 36 ust. 3, art. 44, art. 

45, art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 50 oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie 

stosuje się.> 

5. Do podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej utworzonych przez Ministra 

Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych w ramach jednostek organizacyjnych Straży 

Granicznej przepisu art. 49 nie stosuje się. 

 

Art. 88. 

1. Wynagrodzenie pracownika: 

1) podmiotu, o którym mowa w art. 83, 

2) (uchylony) 

- składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska 

pracy oraz odpowiednio dodatku funkcyjnego, dodatku za stopień lub tytuł naukowy oraz 

dodatku za wieloletnią pracę, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Dodatek za wieloletnią pracę, o którym mowa w ust. 1, wynosi po 5 latach pracy 5% 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy 

rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Pracownikom podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej, 

utworzonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu udzielania świadczeń 

zdrowotnych osobom, wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego 

lub środka leczniczego, przysługuje oprócz składników wynagrodzenia, o których mowa 

w ust. 1, dodatek w wysokości od 10% do 50% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego. Dodatek przysługuje pracownikom, którzy przy wykonywaniu swoich 

obowiązków mają bezpośredni kontakt z osobami, wobec których sąd orzekł 

zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka leczniczego. 

<3a. Pracownikom podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 37 ust. 4a, przysługuje 

oprócz składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, dodatek w wysokości 

od 10% do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek przysługuje 

pracownikom, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków mają bezpośredni 

kontakt z osobami, wobec których sąd orzekł o umieszczeniu w tym podmiocie.> 

4. Pracownikom wykonującym zawód medyczny oraz innym pracownikom, których praca 

pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudnionym w jednostce 

organizacyjnej więziennictwa, z tytułu pracy z osobami pozbawionymi wolności, 

przysługuje dodatek w wysokości od 10% do 50% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

5. Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego przysługuje za pełny wymiar czasu 

pracy. 

6. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wszystkie składniki 

wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy 

określonego w umowie o pracę. 
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7. Przy ustalaniu stawki dodatku funkcyjnego pracodawca powinien kierować się w 

szczególności specyfiką i charakterem wykonywanych zadań oraz wielkością komórki 

organizacyjnej, w której pracownik wykonuje pracę. 

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się, jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę pracowników, 

o których mowa w ust. 1, w tym kwoty wynagrodzenia zasadniczego i tabele 

zaszeregowania pracowników, oraz warunki ustalania i wypłacania innych składników 

wynagrodzenia, kierując się kwalifikacjami zawodowymi tych pracowników oraz 

zakresem świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty określone w ust. 1. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. O ŚRODKACH PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I 

BRONI PALNEJ (Dz. U. poz. 628 i 1165) 

 

Art. 3. 

Ustawy nie stosuje się do przymusu bezpośredniego lub zasad użycia lub wykorzystania broni 

palnej, o których mowa w: 

1) ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.); 

2) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356); 

3) ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, 

poz. 675, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie 

granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) - w zakresie 

działań podejmowanych wobec statków morskich i powietrznych; 

4) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 231, poz. 1375); 

5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 

1002, z późn. zm.); 

6) ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.)[.]<;> 

<7) ustawie z dnia 23 października 2013 r. o postępowaniu wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 

wolności seksualnej innych osób (Dz. U. ... poz. ...).> 

 


