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Warszawa, 21 października 2014 r.        

Opinia do ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych 

(druk nr 730) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, celem proponowanych zmian jest 

systemowe uregulowanie organizacji struktur orzecznictwa lekarskiego oraz nadanie rangi 

ustawowej przepisom prawnym statuującym ich funkcjonowanie. Projektodawca podkreśla, 

że konieczność istnienia odrębnego pionu orzecznictwa lekarskiego w resorcie spraw 

wewnętrznych wynika ze specyfiki zadań i zagrożeń zdrowia i życia funkcjonariuszy służb 

podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo Ministrowi Sprawiedliwości. 

Potrzeba ustawowego rozwiązania kwestii komisji lekarskich podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych wynika także z faktu, że obowiązujące aktualnie 

przepisy rangi ustawowej nie regulują problematyki funkcjonowania komisji lekarskich 

podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w tym organizacji komisji 

lekarskich, ich właściwości oraz trybu postępowania, jak również orzekania w przedmiocie 

oceny zdolności do służby funkcjonariuszy poszczególnych służb mundurowych. Przepisy 

poszczególnych ustaw pragmatycznych odsyłają bowiem do uregulowania tej materii w 

rozporządzeniach wydanych na ich podstawie. 

W ustawie określono (art. 1), że komisje lekarskie będą orzekały przede wszystkim w 

sprawach ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej lub oceny stanu zdrowia 

funkcjonariuszy (i kandydatów na funkcjonariuszy) służących w Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i 

Służbie Więziennej, a także w sprawach ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej 

kandydatów do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, 
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inspektorów i pracowników zatrudnionych w tych komórkach oraz kandydatów do pracy w 

wywiadzie skarbowym, a także pracowników wywiadu skarbowego. Ponadto komisje m.in. 

będą ustalały stopień uszczerbku na zdrowiu tych osób i orzekały o potrzebie udzielenia 

urlopu zdrowotnego funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej i Służby Więziennej. 

Ustawa w stosunku do stanu zdrowia ww. podmiotów określa różne systemy kategorii 

zdolności do służby lub pracy. Tymi kategoriami będą się posługiwać rejonowe komisje 

lekarskie i Centralna Komisja Lekarska, które zostaną utworzone 1 lipca 2015 r. i zastąpią 

dotychczasowe wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie i Centralną 

Komisję Lekarską. Rejonowe komisje lekarskie będą orzekać w składzie co najmniej 

dwuosobowym (art. 40 ust. 1), zaś Centralna Komisja Lekarska będzie rozpatrywać 

odwołania w składzie trzyosobowym (art. 45). Postępowanie przed komisjami szczegółowo 

określono w ustawie, zaś w sprawach nieuregulowanych, zgodnie z art. 4, znajdzie 

zastosowanie kodeks postępowania administracyjnego. 

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem dwóch przepisów (art. 60 pkt 6 

i art. 63 pkt 5 i 6), które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r. Projekt ustawy 

był przedłożeniem rządowym. Został on skierowany do sejmowej Komisji Spraw 

Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz 

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

W trakcie pracy w komisjach sejmowych po I czytaniu m.in.: 

1) Dodano przepis, zgodnie z którym w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; 

2) Ustalono, że zdolność do służby mogą obniżać, oprócz chorób, także ułomności; 

3) Zmieniono treść przepisów upoważniających do wydania rozporządzeń określających 

wykaz chorób i ułomności, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie 

zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do służby (po zmianie rozporządzenia 

będą także określać szczegółowe objaśnienia odnoszące się do chorób i ułomności, jak 

również zalecane czynności wskazane przy ich ustalaniu w przypadkach, w których 

wymaga tego wiedza medyczna); 
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4) Dodano przepis, zgodnie z którym kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia 

lekarskiego komisja lekarska przeprowadza z urzędu; 

5) Zmieniono przepis o właściwości rejonowych komisji lekarskich; 

6) Rozszerzono właściwość Centralnej Komisji Lekarskiej; 

7) Zmieniono przepis o sposobie sprawowania nadzoru nad komisjami lekarskimi przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

8) Dodano przepis (a także podobne przepisy do ustaw zmienianych opiniowaną ustawą), 

zgodnie z którym w przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona 

dokumentacja nie pozwalają na wydanie orzeczenia, a z aktualnej wiedzy medycznej 

wynika, że do wydania orzeczenia niezbędna jest obserwacja w podmiocie leczniczym, 

komisja lekarska może skierować osobę badaną na taką obserwację; 

9) Do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i 

chorób pozostających w związku ze służbą wojskową i ustawy o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych dodano zmiany dotyczące kierowania do komisji lekarskich i 

orzekania przez nie w sprawach żołnierzy; 

10) Dodano przepisy przejściowe, które umożliwią płynne przejście z dotychczasowego 

systemu, w którym występują wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje 

lekarskie i Centralna Komisja Lekarska, do systemu składającego się z rejonowych 

komisji lekarskich i Centralnej Komisji Lekarskiej; 

11) Dodano przepis, który utrzymuje szereg dotychczas wydanych rozporządzeń. 

W trakcie pracy w komisjach sejmowych po II czytaniu m.in. dodano przepis, zgodnie z 

którym Centralna Komisja Lekarska może rozpatrywać niektóre sprawy poprzez składy 

orzekające działające poza jej siedzibą. 

Oprócz tego dokonano szeregu zmian o charakterze redakcyjnym. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 ust. 1 pkt 6 – występujące w tym przepisie wyrażenie „strażacy jednostek ochrony 

przeciwpożarowej” jest skrótem sformułowanym w art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. W przywołanej ustawie wspomniany 

zwrot oznacza podlegających szczególnym obowiązkom wynikającym z charakteru 

pracy oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje i warunki psychofizyczne 

pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony 
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Przeciwpożarowej, zakładowej straży pożarnej, zakładowej służby ratowniczej, gminnej 

zawodowej straży pożarnej, powiatowej (miejskiej) zawodowej straży pożarnej, 

terenowej służby ratowniczej oraz innych jednostkach ratowniczych. Przyjmując, że 

zamiarem ustawodawcy było odniesienie się do takiego właśnie zakresu podmiotowego, 

należałoby w opiniowanej ustawie określić, że omawiane skrótowe sformułowanie 

pochodzi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W związku z tym proponuje się 

przyjęcie odpowiedniej poprawki. W razie odmiennej intencji prawodawcy, konieczne 

jest sformułowanie innego rozwiązania korygującego. 

   Powyższe uwagi należy także odnieść do art. 2 ust. 2 pkt 3 analizowanej 

ustawy; 

Propozycja poprawek: 

a) w art. 1 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazach „ochrony przeciwpożarowej” dodaje się wyrazy „w 

rozumieniu art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908 i z 2013 

r. poz. 1635)”, 

a) w art. 2 w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach „ochrony przeciwpożarowej” dodaje się wyrazy „w 

rozumieniu art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908 i z 2013 

r. poz. 1635)”; 

 

2) art. 4 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, jakie nieuregulowane w ustawie 

sprawy ustawodawca ma na myśli. Z odpowiedzią na to pytanie wiąże się szereg 

wątpliwości. Czy należy uważać orzeczenie komisji lekarskiej za decyzję 

administracyjną? Czy ogólne odesłanie do kodeksu postępowania administracyjnego ma 

oznaczać, że do orzeczeń komisji lekarskich znajdzie zastosowanie np. art. 16 § 2 k.p.a., 

zgodnie z którym orzeczenia będzie można zaskarżać do sądu administracyjnego z 

powodu ich niezgodności z prawem? 

 

3) art. 5 ust. 3-5 – wątpliwości wzbudza możliwość zakwalifikowania wskazanych 

ustępów zarówno jako przepisów dostosowujących, jak i przepisów merytorycznych 

szczegółowych. Uznanie, że ustępy 3-5 są przepisami dostosowującymi, 

powodowałoby, zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej, konieczność przeniesienia 

tych przepisów do rozdziału 1 w dziale VI ustawy; 
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4) art. 8 ust. 1-2 – w tych przepisach, zawierających upoważnienia do wydania stosownych 

rozporządzeń, ustawodawca posłużył się błędnym spójnikiem, który może sugerować, 

że określenie w akcie wykonawczym wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami 

zdolności do służby, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o 

zdolności lub niezdolności kandydata do służby stanowiłoby realizację alternatywy 

(wyrażanej przez spójnik „albo”) wobec takiego obowiązku ministra względem wykazu 

chorób i ułomności dotyczącego funkcjonariusza. Tym samym można by uważać, że 

upoważnienie nie ma na celu jednoczesnego uregulowania sytuacji kandydata i 

funkcjonariusza. Nie wydaje się jednak, by ustawodawca kierował się taką intencją 

podczas redagowania omawianych upoważnień. Zamiaru takiego ustawodawca nie 

wyraził bowiem w art. 8 ust. 3, w którym wyraźnie i poprawnie wskazał, że 

uregulowanie wykazu chorób i ułomności, na podstawie którego jest wydawane 

orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności kandydata do Służby 

Więziennej musi nastąpić łącznie z ustanowieniem takiego wykazu chorób i ułomności 

funkcjonariusza tej służby. Mając to na uwadze, proponuje się przyjęcie stosownej 

poprawki. 

   Podobną uwagę należy zgłosić wobec art. 9 ust. 5, w którym również zamiast 

spójnika koniunkcji ustawodawca użył wyrazu oznaczającego alternatywę. 

Propozycja poprawek: 

a) w art. 8: 

– w ust. 1 wyraz „albo” zastępuje się wyrazem „i”, 

– w ust. 2 wyraz „albo” zastępuje się wyrazem „i”, 

b) w art. 9 w ust. 5 użyty po raz drugi wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „i”; 

 

5) art. 9 ust. 1-2 – w tych przepisach ustawodawca przewiduje dwa różne systemy kategorii 

służących do oznaczania zdolności fizycznej i psychicznej do pracy. Systemy te 

ustawodawca traktuje alternatywnie, co wynika z ust. 3 omawianego artykułu. Nie 

wskazano jednak w jakich okolicznościach używana będzie kategoryzacja określona w 

ust. 1, a w jakich ta wskazana w ust. 2. Sprawia to, że regulacja przewidziana w tych 

przepisach może być trudna do zastosowania. Zastrzeżenia do niejasnej relacji 

analizowanych przepisów potęguje wyraz „również”, który występuje w ust. 2. Może on 
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bowiem oznaczać, że kategorie z ust. 2 stosowane są jako dodatkowe (uzupełniające?) 

względem kategorii przewidzianych w ust. 1. 

 

6) art. 11 ust. 2 – uwaga redakcyjna. Określenie „wykonywać zatrudnienie” występujące w 

tym przepisie trudno uznać za poprawne z punktu widzenia semantyki języka polskiego. 

W związku z tym proponuje się przyjęcie stosownej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 11 w ust. 2 wyrazy „jakie zatrudnienie” zastępuje się wyrazami „jaką pracę”; 

 

7) art. 14 ust. 5 – w przepisie nie określono terminu na zgłoszenie pisemnych uwag do 

protokołu sporządzonego przez osobę kontrolującą, czy zwolnienie lekarskie jest 

wykorzystywane prawidłowo. Określenie jakiegoś terminu wydaje się konieczne, 

ponieważ ustawodawca zastrzegł dla uwag formę pisemną, a trudno oczekiwać, by 

kontrolowany funkcjonariusz mógł w chwili przedstawienia mu protokołu przedstawić 

pisemne uwagi. W związku z tym proponuje się przyjęcie poprawki, która określi czas 

na zgłoszenie uwag. Zredagowane tej poprawki wymaga merytorycznego 

rozstrzygnięcia o długości terminu, ponieważ kodeks postępowania administracyjnego, 

do którego ustawodawca odsyła w art. 4, nie przewiduje rozwiązania takiego jak 

zgłaszanie pisemnych uwag do protokołu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 14 w ust. 5 po wyrazach „na piśmie” dodaje się wyrazy „w terminie …………”; 

 

8) art. 14 ust. 7 – uwaga redakcyjna. Proponuje się przyjęcie poprawki stylistycznej, która 

ujednolici redakcję przepisu z art. 13 ust. 2 ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 14 w ust. 2 wyrazy „właściwego w sprawach osobowych funkcjonariusza” zastępuje 

się wyrazami „funkcjonariusza właściwego w sprawach osobowych”; 

 

9) art. 21 – w przepisie tym określono, że minister właściwy do spraw wewnętrznych 

sprawuje nadzór nad działalnością komisji lekarskich. W związku z uwagą nr 2 nasuwa 

się więc pytanie, czy odwołanie od orzeczenia Centralnej Komisji Lekarskiej będzie 

można wnosić do ministra. Wątpliwości wzbudza także ust. 2 omawianego przepisu, 

który wskazuje tylko dwa rodzaje działań nadzorczych, co wydaje się niewystarczające, 
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ponieważ poprzedza je wyrażenie „w szczególności”, które oznacza, że nadzór może też 

polegać na czymś innym, nieokreślonym wprost w ustawie. Zastrzeżenia można zgłosić 

także do samych form nadzoru. Pierwsza z nich ma być zapewnieniem prawidłowości i 

jednolitości. Wydaje się, że poprawniej byłoby stanowić o obowiązku zapewniania 

(ujęcie czynnościowe), niż o samym zapewnieniu (ujęcie skutkowe), gdyż nadzór ma 

być działaniem stałym, które nie dezaktualizuje się po osiągnięciu zamierzonego celu. 

Druga forma nadzoru przewidziana w ust. 2 wydaje się zaś zastanawiająca nie tyle z 

powodu przyznania ministrowi możliwości dawania wytycznych komisjom lekarskim, 

ile ze względu na odnoszenie tych wytycznych do bliżej nieokreślonych zasad 

orzecznictwa, które nie zostały sprecyzowane w ustawie. Biorąc to pod uwagę, 

proponuje się przyjęcie poprawki korygującej pierwszą ze wskazanych form nadzoru i 

podjęcie próby wyjaśnienia, o jakie zasady orzecznictwa chodzi w art. 21 ust. 2 pkt 2. 

Propozycja poprawki: 

w art. 21 w ust. 2 w pkt 1 wyraz „zapewnieniu” zastępuje się wyrazem „zapewnianiu”; 

 

10) art. 23 ust. 2 – przepis przewiduje możliwość delegowania do jednostki organizacyjnej, 

o której mowa w art. 22 ust. 1, funkcjonariuszy. Pojęcie „funkcjonariusze” może na 

gruncie polskiego ustawodawstwa obejmować różne podmioty. Choć kontekst 

pozostałych uregulowań analizowanej ustawy może zawężać zakres pojęcia 

„funkcjonariusze”, to w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych proponuje się 

przyjęcie poprawki, która doprecyzuje, że chodzi jedynie o funkcjonariuszy 

wymienionych w innych przepisach ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 23 w ust. 2 po wyrazie „funkcjonariusze” dodaje się wyrazy „służb wskazanych w art. 

1 ust. 1 pkt 1”; 

 

11) art. 25 ust. 3 pkt 7 – przyjmując, że intencją prawodawcy było zachowanie w tym 

przepisie takiego samego zakresu podmiotowego, jak ten określony w art. 1 ust. 1 pkt 

10, proponuje się przyjęcie stosownej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 25 w ust. 3 w pkt 7 po wyrazie „zdrowotnego” dodaje się wyrazy „funkcjonariuszowi, 

o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 10”; 
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12) art. 27 ust. 1 – w przepisie tym nie zachowano kolejności wskazywania służb, których 

funkcjonariusze kierowani są do komisji lekarskich. W związku z tym, użyty wyraz 

„odpowiednio” nakazuje odnosić do funkcjonariusza Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego działania kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. 

Podobna uwaga dotyczy art. 28 ust. 1. Sformułowanie odpowiednich poprawek wymaga 

wsparcia merytorycznego ze względu na występowanie w obecnych brzmieniach 

przywołanych przepisów spójnika „albo” przy określeniu odnoszącym się do kierownika 

jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

 

13) art. 30 ust. 1-3 – wytyczne zawarte w tych przepisach sformułowano nieprawidłowo, 

ponieważ określając kwestie, które minister musi wziąć pod uwagę podczas wydawania 

rozporządzenia, użyto określenia „w szczególności”. Sugeruje ono, że poza 

wymienionymi przepisami znajdują się wytyczne (co jest dopuszczalne na podstawie § 

66 Zasad techniki prawodawczej), jednak ustawodawca nigdzie ich nie zamieścił. Jeśli 

można podać dodatkowe wytyczne do wspomnianych przepisów upoważniających, to 

należy to uczynić. Jeżeli jednak wytyczne zawarte w ustawie uchwalonej przez Sejm są 

jedynymi adekwatnymi do treści przyszłych aktów wykonawczych, to należy skreślić 

zwrot „w szczególności” z przepisów upoważniających. Analogiczna uwaga dotyczy art. 

57 pkt 2, który dodaje art. 59a do ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 30: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „w szczególności”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „w szczególności”, 

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „w szczególności”; 

 

14) art. 32 ust. 3 – przepis ten sformułowano w sposób, który może wskazywać na 

fakultatywność wyrażenia przez funkcjonariusza zgody na obserwację w podmiocie 

leczniczym. Takie rozwiązanie byłoby nie do pogodzenia ze standardami 

konstytucyjnymi, a ponadto byłoby niespójne z większością postanowień opiniowanej 

ustawy, które przewidują uzależnienie obserwacji od wyrażenia na nią zgody przez 

osobę badaną. Mając powyższe na uwadze, proponuje się przyjęcie stosownej poprawki. 
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   Analogiczna uwaga dotyczy art. 59a ust. 3 dodawanego przez art. 57 pkt 2 

opiniowanej ustawy do ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu i ust. 2c dodawanego do art. 4 ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (przez art. 61 pkt 1 lit. 

a opiniowanej ustawy). 

Propozycja poprawek: 

a) w art. 32 w ust. 3 wyrazy „może nastąpić” zastępuje się wyrazem „następuje”, 

b) w art. 57 w pkt 2, w art. 59a w ust. 3 wyrazy „może nastąpić” zastępuje się wyrazem 

„następuje”, 

c) w art. 61 w pkt 1 w lit. a, w art. 4 w ust. 2c „może nastąpić” zastępuje się wyrazem 

„następuje”; 

 

15) art. 32 ust. 5 – uwaga redakcyjna. Proponuje się przyjęcie poprawki korygującej błędną 

formę językową wyrazu „każdy”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 32 w ust. 5 wyraz „każde” zastępuje się wyrazem „każda”; 

 

16) art. 38 ust. 3 – przewidziany w tym przepisie upływ terminu może być trudny do 

określenia, ponieważ w ust. 2, do którego odsyła ten przepis, występują dwa 14-dniowe 

terminy dostarczenia niezbędnych dodatkowych dokumentów, które nie zawsze będą 

rozpoczynały się w tym samym terminie. Można bowiem przyjąć, że doręczenie 

wezwania (osobie badanej) nastąpi wcześniej niż doręczenie wystąpienia komisji 

lekarskiej. Tym samym przy zachowaniu obecnego brzmienia ust. 3 nie będzie 

wiadomo, upływ którego terminu będzie przesądzał o wydaniu orzeczenia na podstawie 

posiadanych dokumentów i oceny stanu zdrowia osoby badanej; 

 

17) art. 39 ust. 5 – w przepisie tym wskazano orzeczenia komisji lekarskich, które komisja 

musi uzasadniać szczegółowo. Wątpliwości wzbudza niejasny zakres uzasadnienia. Nie 

wiadomo, czym szczegółowe uzasadnienie miałoby się różnić od „zwykłego” 

uzasadnienia, o którym mowa w ust. 4 pkt 7. 

   Podobna uwaga dotyczy art. 42 ust. 3, w którym także jest mowa o 

szczegółowym uzasadnieniu; 
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18) art. 40 ust. 2 – przepis ten określa przesłanki wyłączenia członka komisji lekarskiej z 

udziału w postępowaniu przed komisją lekarską. Zastrzeżenie należy zgłosić w stosunku 

do statuowanego przez przepis stwierdzenia, że jednakowe okoliczności są podstawą 

wyłączenia członka komisji z urzędu i na wniosek. Rodzi się bowiem pytanie, w jakim 

celu ustawodawca pozostawia tryb wnioskowy wyłączenia, skoro i tak w określonych 

przez przepis sytuacjach członek komisji będzie podlegał wyłączeniu. W związku z tym 

proponuje się przyjęcie stosownej poprawki. Przed przyjęciem poniższej poprawki 

należy jednak ustalić dokładną intencję prawodawcy w odniesieniu do trybu wyłączenia. 

Propozycja poprawki: 

w art. 40 w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub na wniosek osoby badanej albo osoby 

zainteresowanej”; 

 

   W razie uznania, że tryb wnioskowy należy zachować w ustawie, konieczne 

jest doprecyzowanie, kim jest osoba zainteresowana, o której mowa w przepisie. Mając 

to na uwadze, proponuje się poprawkę, która doprecyzuje rozumienie pojęcia „osoba 

zainteresowana”: 

Propozycja poprawki: 

w art. 40 w ust. 2 po wyrazach „osoby zainteresowanej” dodaje się wyrazy „, o której mowa 

w art. 41 ust. 3”; 

 

19) art. 41 ust. 3 – występujące w przepisie określenie osoby zainteresowanej może 

prowadzić do wniosku, że chodzi o każdego małżonka lub innego uprawnionego 

członka rodziny. Tymczasem najbardziej prawdopodobna intencja prawodawcy 

wskazuje, że chodziło o małżonka osoby badanej lub innego uprawnionego członka 

rodziny osoby badanej. Mając to na względzie, proponuje się przyjęcie stosownej 

poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 41 w ust. 3 po wyrazie „małżonka” dodaje się wyrazy „osoby badanej” i po wyrazie 

„rodziny” dodaje się wyrazy „osoby badanej”; 

 

20) art. 42 ust. 2 – w przepisie jest mowa o osobie zainteresowanej, przy czym ustawodawca 

nie precyzuje, czy chodzi o osobę zainteresowana w rozumieniu art. 41 ust. 3. 
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Przyjmując, że chodziło o takie właśnie rozumienie osoby zainteresowanej, proponuje 

się przyjęcie stosownej poprawki. Analogiczna uwaga dotyczy art. 43 ust. 2. 

Propozycja poprawek: 

a) w art. 42 ust. 2 po wyrazach „osobie zainteresowanej” dodaje się wyrazy „, o której mowa 

w art. 41 ust. 3”, 

b) w art. 43 ust. 2 po wyrazach „osoby zainteresowanej” dodaje się wyrazy „, o której mowa 

w art. 41 ust. 3”; 

 

21) art. 46 – ustawodawca odsyła w tym przepisie do odpowiedniego stosowania art. 40 ust. 

4, który dotyczy zdań odrębnych, w stosunku do rozpoznawania odwołań przez 

Centralną Komisję Lekarską. Należy w związku z tym zadać pytanie, na czym 

polegałaby zmodyfikowanie sposobu stosowania art. 40 ust. 4 przez Centralną Komisję 

Lekarską. Artykuł 40 ust. 4 dotyczy zdań odrębnych zgłaszanych przez członków 

wszystkich komisji lekarskich (a więc także CKL, zgodnie z art. 16 analizowanej 

ustawy), a nie tylko rejonowych, więc omawiany przepis wydaje się zbyteczny. W 

związku z tym proponuje się przyjęcie stosownej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 46 skreśla się zdanie ostatnie; 

 

22) art. 48 ust. 2 – przepis ten stanowi o obowiązku wpisywania ustaleń zawartych w 

protokole badania lekarskiego i w orzeczeniu komisji lekarskiej do rejestru orzeczeń. 

Ustawodawca nie określa przy tym, przez kogo i w jaki sposób wspomniany rejestr 

będzie prowadzony; 

 

23) art. 48 ust. 3 – omawiany przepis zawiera błędnie sformułowaną wytyczną przepisu 

upoważniającego do wydania rozporządzenia, która w części jest pozorna. 

Ustawodawca postanowił bowiem nakazać ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych uwzględnienie podczas wydawania aktu wykonawczego wykazów 

chorób i ułomności, które będą określane w drodze rozporządzenia na podstawie art. 8 

opiniowanej ustawy. Innymi słowy taka wytyczna oznacza obowiązek brania pod uwagę 

przepisów prawa, co jest niezgodne z zasadą prawidłowej legislacji; 
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24) art. 57 pkt 1, art. 59 ust. 1b – relacja omawianego przepisu (dodawanego do ustawy o 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu) wobec ust. 3 art. 59a, 

dodawanego do tej samej ustawy przez art. 57 pkt 2 opiniowanej ustawy wzbudza 

wątpliwości. Choć przepisy te zredagowano odmiennie, zdają się zawierać bardzo 

zbliżoną treść. Można nawet mówić o powtórzeniu regulacji art. 59 ust. 1b w art. 59a 

ust. 3. W związku z tym należałoby rozważyć wykreślenie jednej ze wymienionych 

regulacji. 

   Analogiczna uwaga dotyczy ust. 2c dodawanego do art. 4 ustawy o służbie 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 

Wojskowego (przez art. 61 pkt 1 lit. a opiniowanej ustawy) i art. 18 ust. 1b dodawanego 

do tej ustawy przez art. 61 pkt 2 opiniowanej ustawy. W tym przypadku art. 18 ust. 1b 

zdaje się mieścić w treści art. 4 ust. 2c; 

 

25) art. 65 ust. 1 – omawiany przepis znosi komisje lekarskie podległe ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, powołane na podstawie dotychczasowych 

przepisów, przy czym Centralną Komisję Lekarską, okręgowe komisje lekarskie i 

wojewódzkie komisje lekarskie znosi z dniem 30 czerwca 2015 r. Ustawa ma wejść w 

życie 1 stycznia 2015 r., ale „nowe” komisje lekarskie, w myśl art. 66 ust. 1, tworzy się 

z dniem 1 lipca 2015 r. Pozostawienie art. 65 ust. 1 w niezmienionym brzmieniu 

oznaczałoby, że przez jeden dzień nie istniałyby i nie funkcjonowałoby żadne komisje 

lekarskie. Mając na względzie, że takie rozwiązanie nie było zamierzone przez 

ustawodawcę, proponuje się przyjęcie poprawki, która zlikwiduje dotychczasowe 

komisje w takim terminie, że zapewniona zostanie ciągłość orzekania, m.in. o zdolności 

fizycznej i psychicznej kandydatów do służb oraz odpowiednich funkcjonariuszy służb i 

pracowników. 

Propozycja poprawki: 

w art. 65 w ust. 1 wyrazy „30 czerwca” zastępuje się wyrazami „1 lipca”; 

 

26) art. 69 pkt 3 – w przepisie tym ustawodawca postanawia utrzymać w mocy 

rozporządzenie, które nie zostało wydane. Jest to przejawem nieprawidłowej techniki 

legislacyjnej (§ 33 ust. 1 ZTP). W związku z tym proponuje się przyjęcie poprawki, 

która usunie art. 118 ust. 19 z regulacji zawartej w art. 69 pkt 3. 

Propozycja poprawki: 
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w art. 69 w pkt 3 skreśla się wyrazy „, art. 118 ust. 19”. 

 

 

Maciej Kłodawski 

Młodszy legislator 

 


