
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 października 2014 r. 

 

o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

 

(druk nr 730) 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.)  

 

Art. 29. 

1. Wojskowe komisje lekarskie są właściwe do orzekania o zdolności do czynnej służby 

wojskowej: 

1)   osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej w okresie, kiedy nie urzęduje 

powiatowa komisja lekarska; 

2)   żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową; 

3)   żołnierzy rezerwy; 

4)   osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy; 

5)   innych niż wymienione w pkt 1-4 osób, podlegających ze względu na wiek 

obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania. 

1a. Niezależnie od orzekania, o którym mowa w ust. 1, wojskowe komisje lekarskie orzekają 

również o: 

1)   zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa; 

2)   zdolności do pełnienia służby w rodzajach wojsk i służb oraz na stanowiskach 

służbowych i funkcjach wojskowych wymagających szczególnych predyspozycji 

zdrowotnych; 

3)   potrzebie udzielenia żołnierzowi urlopu zdrowotnego; 

4)   ustaleniu związku chorób oraz śmierci ze służbą wojskową[.] <;> 

<5) prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby 

lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.> 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-5, do wojskowej komisji lekarskiej kieruje - z 

urzędu lub na wniosek tych osób - wojskowy komendant uzupełnień, a osoby, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 - dowódca jednostki wojskowej. W celu ustalenia zdolności osób do 

pełnienia służby poza granicami państwa wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca 

jednostki wojskowej kieruje te osoby, z urzędu lub na ich wniosek, do wojskowej komisji 

lekarskiej. 

2a. O skierowaniu osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3-5, do wojskowej komisji 

lekarskiej wojskowy komendant uzupełnień, a w przypadku skierowania do wojskowej 
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komisji lekarskiej osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - dowódca jednostki wojskowej, 

informuje przewodniczącego tej komisji i przesyła w załączeniu posiadaną dokumentację 

medyczną dotyczącą stanu zdrowia osoby skierowanej. 

3. Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe 

komisje lekarskie realizują placówki medyczne wybrane przez Ministra Obrony 

Narodowej. 

3a. W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której 

wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej 

D albo E. 

3b. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej doręcza się na piśmie wraz z uzasadnieniem 

osobie skierowanej do wojskowej komisji lekarskiej oraz organowi, który skierował tę 

osobę do wojskowej komisji lekarskiej. 

3c. Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej osobie skierowanej oraz organowi, który 

skierował tę osobę do wojskowej komisji lekarskiej, przysługuje odwołanie do wojskowej 

komisji lekarskiej będącej organem wyższego stopnia, w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia orzeczenia. 

3d. Przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej informuje organ, który skierował daną 

osobę do wojskowej komisji lekarskiej, o niestawieniu się tej osoby przed wojskową 

komisją lekarską. 

3e. Ostateczne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest wiążące dla wojskowych 

komendantów uzupełnień i dowódców jednostek wojskowych. 

4. Do zamówień na realizację świadczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, z późn. zm.). 

5. Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej na wniosek osób, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 lub 3-5, może nastąpić wyłącznie w przypadku występowania uzupełnieniowych 

potrzeb Sił Zbrojnych. 

6. (uchylony). 

7. Do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej osób, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, przez wojskowe komisje lekarskie przepisy art. 26 ust. 1a-1c stosuje się odpowiednio. 

8. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia: 

1)   tworzy, przekształca i znosi wojskowe komisje lekarskie oraz określa ich siedziby, 

zasięg działania, a także właściwość, z uwzględnieniem w szczególności podziału 

terytorialnego państwa; 

2)   określi tryb udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje 

specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie, uwzględniając 

równe traktowanie placówek medycznych. 
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.)  

 

Art. 26. 

1. Zdolność fizyczną i psychiczną do służby ustalają komisje lekarskie podległe ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych. 

[2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, określa zasady 

oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby, a także tryb orzekania o tej zdolności 

oraz właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w tych sprawach.] 

 

<Art. 40a. 

1. Funkcjonariusz jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez komisję 

lekarską, w tym również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i 

dodatkowym. 

2. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie 

pozwalają na wydanie orzeczenia, funkcjonariusz może zostać skierowany na 

obserwację w podmiocie leczniczym, jeżeli wyraża na to zgodę.> 

 

Art. 41. 

1. Policjanta zwalnia się ze służby w przypadkach: 

1)   orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską; 

2)   nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby 

przygotowawczej; 

3)   wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby; 

4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego; 

4a)  wymierzenia przez sąd prawomocnym orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu 

wykonywania zawodu policjanta; 

5)   zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa; 

6)   upływu okresu służby określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego 

kontraktu lub mianowanie na stałe; 

7)   upływu okresu próbnego służby kontraktowej, jeżeli policjant lub przełożony 

skorzystał z uprawnienia określonego w art. 28a ust. 4. 

2. Policjanta można zwolnić ze służby w przypadkach: 

1)   niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej 

lub służby kontraktowej, stwierdzonego w 2 kolejnych opiniach, między którymi 

upłynęło co najmniej 6 miesięcy; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

inne niż określone w ust. 1 pkt 4; 

3)   powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach 

samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniach; 

4)   nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej; 

5)   gdy wymaga tego ważny interes służby; 
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6)   likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady 

etatowej, jeżeli przeniesienie policjanta do innej jednostki lub na niższe stanowisko 

służbowe nie jest możliwe; 

7)   upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby; 

<7a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których 

mowa w art. 40a ust. 1, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego 

nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w 

przypadku wyrażenia zgody przez funkcjonariusza, chyba że skierowanie do 

komisji lekarskiej nastąpiło na wniosek funkcjonariusza;> 

8)   popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli 

popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie; 

9)   upływu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały 

przyczyny będące podstawą zawieszenia. 

3. Policjanta zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia 

przez niego wystąpienia ze służby. 

3a. (uchylony). 

3b. (uchylony). 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 6 zwolnienie następuje po upływie 6 miesięcy, a 

w przypadku służby przygotowawczej, po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o 

likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji. 

 

Art. 121b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim policjant otrzymuje 80% uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby policjanta, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn 

określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka policjanta, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z policjantem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

policjanta, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 
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b)  porodu lub choroby małżonka policjanta stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli 

poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka policjanta stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi <,> 

<7) przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską> 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy policjant został zwolniony od 

zajęć służbowych: 

1)   podczas oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie 

policyjnym, o którym mowa wart. 145a ust. 1 pkt 1-3; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez policjanta czynności służbowych, stwierdzonego orzeczeniem 

wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub 

zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub 

bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony policjanta. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, policjantowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 
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USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr 

116, poz. 675, z późn. zm.)  

 

Art. 32. 

1. Zdolność fizyczną i psychiczną do służby ustalają komisje lekarskie podległe ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych. 

[1a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi 

komisje lekarskie, o których mowa w ust. 1, oraz określa ich organizację. Rozporządzenie 

powinno określić nazwy komisji, ich siedziby oraz strukturę organizacyjną. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, określa zasady oceny 

zdolności fizycznej i psychicznej do służby, a także tryb orzekania o tej zdolności oraz 

właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w tych sprawach.] 

 

Art. 44. 

1. Funkcjonariusz może być skierowany do komisji lekarskiej podległej ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych: 

1)   z urzędu lub na jego wniosek - w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia 

zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych 

chorób ze służbą; 

2)   z urzędu - w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do 

służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

[2. Funkcjonariusz obowiązany jest poddać się badaniom zleconym przez komisję, w tym 

również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym, a gdy zachodzi 

potrzeba - obserwacji w zakładzie opieki zdrowotnej.] 

<2. Funkcjonariusz jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez komisję 

lekarską, w tym również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i 

dodatkowym.> 

<2a. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie 

pozwalają na wydanie orzeczenia, funkcjonariusz może zostać skierowany na 

obserwację w podmiocie leczniczym, jeżeli wyraża na to zgodę.> 

3. Funkcjonariusz może być poddany badaniom psychofizjologicznym w związku z 

postępowaniem prowadzonym w sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 2a. 

4. W sprawach skierowania funkcjonariusza na badanie psychofizjologiczne w przypadku, o 

którym mowa w ust. 3, jest właściwy Komendant Główny Straży Granicznej. 

 

Art. 45. 

1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadkach: 

1)   orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską; 

2)   nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby 

przygotowawczej; 

3)   wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby; 
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4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne; 

5)   zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa. 

2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadkach: 

1)   niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, 

stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach, między którymi upłynęło co najmniej 6 

miesięcy; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

inne niż określone w ust. 1 pkt 4; 

3)   powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach 

samorządu terytorialnego; 

4)   nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej; 

5)   gdy wymaga tego ważny interes służby; 

6)   niewyrażenia zgody na przeniesienie na niższe stanowisko służbowe z przyczyn 

określonych w art. 42 ust. 2; 

7)   rozformowania jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub 

zmniejszenia jej stanu etatowego, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej jednostki 

lub na niższe stanowisko nie jest możliwe; 

8)   upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby; 

[9)   dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badanie lub obserwację w 

zakładzie opieki zdrowotnej, wyznaczone zgodnie z art. 44 ust. 2, chyba że skierowanie 

do komisji nastąpiło na prośbę funkcjonariusza;] 

<9) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których 

mowa w art. 44 ust. 2, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego 

nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w 

przypadku wyrażenia zgody przez funkcjonariusza, chyba że skierowanie do 

komisji lekarskiej nastąpiło na wniosek funkcjonariusza;> 

10)  popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli 

popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia pozostawanie w służbie; 

11)  upływu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały 

przyczyny będące podstawą zawieszenia; 

12)  osiągnięcia wieku: 

a)  w korpusie szeregowych, podoficerów i chorążych - 55 lat, 

b)  w korpusie oficerów: 

–  do stopnia pułkownika Straży Granicznej (komandora Straży Granicznej) - 58 lat, 

–  w stopniu generała brygady Straży Granicznej i generała dywizji Straży Granicznej 

(kontradmirała Straży Granicznej i wiceadmirała Straży Granicznej) - 60 lat. 

3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego 

zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby. 

3a. W przypadku wszczęcia lub prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec 

funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 3, zwolnienie ze służby następuje w terminie do 6 

miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby. 
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4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 7 zwolnienie następuje po upływie 6 miesięcy, a 

w przypadku służby przygotowawczej - po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o 

likwidacji jednostki organizacyjnej, jej rozformowania lub zmniejszenia stanu etatowego. 

5. Zwolnienie funkcjonariusza przeniesionego do dyspozycji, w przypadku określonym w art. 

42 ust. 2 pkt 5, w razie niewyrażenia przez funkcjonariusza zgody na przeniesienie na 

niższe stanowisko służbowe następuje po upływie 6 miesięcy. 

 

Art. 125b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 

2014 r. poz. 159); 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 
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4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi <,> 

<7) przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską> 

-  zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   podczas oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie 

Straży Granicznej, o którym mowa w art. 147c pkt 1-3a; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub 

zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub 

bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.)  

 

Art. 29. 

1. Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują 

komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 
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[2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady, 

właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w sprawach, o których mowa w ust. 1.] 

 

Art. 42. 

1. Strażak podlega okresowym profilaktycznym badaniom lekarskim. 

1a. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej nie dopuszcza do służby 

strażaka nieposiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego z badań, o których mowa w 

ust. 1. 

2. Strażak może być skierowany do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych: 

1)   z urzędu lub na jego wniosek - w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia 

zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych 

chorób ze służbą; 

2)   z urzędu - w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do 

służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

2a. Strażak podlega okresowej ocenie sprawności fizycznej. 

<2b. Strażak jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez komisję lekarską, w 

tym również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym. 

2c. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie 

pozwalają na wydanie orzeczenia, strażak może zostać skierowany na obserwację w 

podmiocie leczniczym, jeżeli wyraża na to zgodę.> 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych mając na względzie zapewnienie ochrony 

zdrowia strażaka w sposób umożliwiający prawidłowe wykonywanie obowiązków 

służbowych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb i częstotliwość 

przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny 

sprawności fizycznej, w tym: 

1)   rodzaje profilaktycznych badań lekarskich; 

2)   zróżnicowanie częstotliwości profilaktycznych badań lekarskich i oceny sprawności 

fizycznej w zależności od wieku i płci strażaka oraz warunków pełnienia służby; 

3)   sposób przeprowadzania próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej; 

4)   sposób ewidencjonowania wyników oceny sprawności fizycznej; 

5)   wzór indywidualnej karty oceny sprawności fizycznej. 

 

Art. 43. 

1. Zwolnienie ze służby następuje w drodze rozwiązania stosunku służbowego, w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie. 

2. Strażaka zwalnia się ze służby w przypadkach: 

1)   orzeczenia przez komisję lekarską całkowitej niezdolności do służby; 

2)   nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby 

przygotowawczej; 

3)   wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby; 
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4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne; 

5)   zgłoszenia przez niego pisemnego żądania zwolnienia - w terminie do 3 miesięcy; 

6)   utraty obywatelstwa polskiego. 

3. Strażaka można zwolnić ze służby w przypadkach: 

1)   (uchylony); 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 2 

pkt 4; 

3)   nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi 

emerytalnej; 

4)   likwidacji jednostki albo jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady 

etatowej, jeżeli przeniesienie strażaka za jego zgodą do innej jednostki lub na inne 

stanowisko nie jest możliwe; 

4a)  niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, 

stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co 

najmniej 6 miesięcy; 

5)   z innych niż określone w pkt 2-4a ważnych przyczyn, jeżeli dalsze pozostawanie w 

służbie nie gwarantuje należytego wykonywania obowiązków służbowych; 

6)   upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby[.] <;> 

<7) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których 

mowa w art. 42 ust. 2b, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego 

nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w 

przypadku wyrażenia zgody przez strażaka, chyba że skierowanie do komisji 

lekarskiej nastąpiło na wniosek strażaka.> 

4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 4 zwolnienie następuje po upływie 6 miesięcy, a 

w odniesieniu do służby przygotowawczej po upływie 3 miesięcy, od dnia ogłoszenia 

decyzji o likwidacji jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej albo jej 

reorganizacji. 

5. Zwolnienie strażaka ze służby na podstawie ust. 3 pkt 5 może nastąpić po zasięgnięciu 

opinii zakładowej organizacji związkowej, reprezentującej danego strażaka. 

 

Art. 105b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim strażak otrzymuje 80% uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym strażak jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby strażaka, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn 

określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 
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3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka strażaka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym ze strażakiem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

strażaka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka strażaka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli 

poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka strażaka stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie leczniczym 

wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym strażak jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi <,> 

<7) przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską> 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy strażak został zwolniony od 

zajęć służbowych: 
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1)   podczas oddelegowania do realizacji zadania poza granicami państwa w grupie 

ratowniczej, o której mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez strażaka czynności służbowych, stwierdzonego orzeczeniem 

wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub 

zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub 

bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony strażaka. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, strażakowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, 

poz. 214, z późn. zm.)  

 

[Art. 42h. 

1. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów do pracy w komórkach organizacyjnych, o 

których mowa w art. 11g ust. 1, inspektorów i pracowników zatrudnionych w tych 

komórkach oraz kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym, a także pracowników 

wywiadu skarbowego ustalają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych. Koszty ustalania zdolności fizycznej i psychicznej przez komisje lekarskie 

pokrywane są z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do 

spraw finansów publicznych. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki i tryb orzekania o zdolności do pracy w komórkach organizacyjnych, o 

których mowa w art. 11g ust. 1, oraz w wywiadzie skarbowym, 

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

zdrowia, 

3)   kategorie zdolności do pracy, 

4)   tryb kierowania do komisji lekarskiej, 

5)   wzór karty skierowania do komisji lekarskiej 

- biorąc pod uwagę możliwość skierowania do komisji z urzędu lub na prośbę osoby 

ubiegającej się o wydanie orzeczenia lekarskiego oraz możliwość złożenia odwołania 

od każdego nieprawomocnego orzeczenia komisji lekarskiej.] 
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<Art. 42h. 

Zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów do pracy w komórkach organizacyjnych, o 

których mowa w art. 11g ust. 1, inspektorów i pracowników zatrudnionych w tych 

komórkach oraz kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym, a także pracowników 

wywiadu skarbowego ustalają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych.> 

 

Art. 42j. 

1. Inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych, o których mowa w 

art. 11g ust. 1, oraz w wywiadzie skarbowym mogą być skierowani, z urzędu albo na 

własną prośbę, na badania lekarskie lub psychologiczne w celu określenia ich stanu 

zdrowia oraz ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w tych komórkach. 

<1a. Inspektorzy i pracownicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani poddać się 

badaniom zleconym przez komisję lekarską, w tym również badaniom 

specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym. 

1b. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie 

pozwalają na wydanie orzeczenia, inspektorzy i pracownicy, o których mowa w ust. 1, 

mogą zostać skierowani na obserwację w podmiocie leczniczym, jeżeli wyrażą na to 

zgodę.> 

2. Inspektorzy i pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą być również poddani badaniom 

psychofizjologicznym. Na badanie kieruje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. 

3. Trwała utrata zdolności do pracy w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 

11g ust. 1, albo w wywiadzie skarbowym orzeczona przez właściwą komisję lekarską 

stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie pracownika 

na stanowisko niewymagające takich predyspozycji w jednostce organizacyjnej kontroli 

skarbowej, w której jest zatrudniony. 

[4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do pracownika, o którym mowa w ust. 1, który 

dwukrotnie, bez usprawiedliwienia nie stawił się przed komisją lekarską, do której został 

skierowany w celu określenia jego stanu zdrowia. 

5. Trwała utrata zdolności do pracy w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 

11g ust. 1, albo w wywiadzie skarbowym orzeczona przez właściwą komisję lekarską lub 

dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się przed tą komisją przez inspektora stanowi 

podstawę do przeniesienia go na stanowisko niewymagające takich zdolności w jednostce 

organizacyjnej kontroli skarbowej, w której jest zatrudniony.] 

<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do pracownika, o którym mowa w ust. 1, który 

dwukrotnie, bez usprawiedliwienia nie stawił się: 

1) przed komisją lekarską, do której został skierowany w celu określenia jego stanu 

zdrowia; 

2) na badania wyznaczone zgodnie z ust. 1a lub na obserwację w podmiocie leczniczym, 

o której mowa w ust. 1b, jeżeli wyraził na nią zgodę. 
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5. Trwała utrata zdolności do pracy w komórkach organizacyjnych, o których mowa w 

art. 11g ust. 1, albo w wywiadzie skarbowym orzeczona przez właściwą komisję 

lekarską, dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się przed tą komisją przez 

inspektora lub dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się przez niego na 

badania wyznaczone zgodnie z ust. 1a, lub niepoddanie się im lub dwukrotne 

nieusprawiedliwione niestawienie się na obserwację w podmiocie leczniczym, jeżeli 

wyraził na nią zgodę, stanowi podstawę do przeniesienia inspektora na stanowisko 

niewymagające takich zdolności w jednostce organizacyjnej kontroli skarbowej, w 

której jest zatrudniony.> 

6. Do urzędników służby cywilnej zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, o których 

mowa w art. 11g ust. 1, oraz w wywiadzie skarbowym stosuje się przepis ust. 5. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM 

FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, 

AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY 

WYWIADU WOJSKOWEGO, CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, 

STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z 

późn. zm.) 

 

Art. 21. 

1. Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzekające w 

sprawach kandydatów do służby oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, komisje lekarskie 

podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, a 

także wojskowe komisje lekarskie w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego orzekają także o: 

1)   inwalidztwie funkcjonariuszy, emerytów i rencistów, związku albo braku związku 

inwalidztwa ze służbą oraz o związku albo braku związku śmierci ze służbą; 

2)   niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji funkcjonariuszy, 

emerytów i rencistów na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych[;] <.> 

[3)   zdolności do służby emerytów i rencistów.] 

1a. O inwalidztwie funkcjonariuszy, emerytów i rencistów komisje lekarskie orzekają na 

podstawie wiedzy medycznej, biorąc pod uwagę rokowania odzyskania zdolności do 

służby. 

[1b. Funkcjonariuszy zwolnionych ze służby ubiegających się o rentę inwalidzką na ich 

wniosek oraz emerytów i rencistów z urzędu lub na ich wniosek kieruje do komisji 

lekarskiej organ emerytalny.] 
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1c. W stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwe w 

sprawach, o których mowa w ust. 1, są komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych. 

[2. Orzeczenie komisji lekarskiej wraz z uzasadnieniem oraz wypis z treści orzeczenia doręcza 

się zainteresowanemu, a orzeczenie wraz z uzasadnieniem - właściwemu organowi 

emerytalnemu. 

3. Od orzeczenia komisji lekarskiej przysługuje zainteresowanemu oraz organowi 

emerytalnemu odwołanie do komisji lekarskiej wyższego stopnia w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia. 

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

spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw pracy oraz Ministrem Sprawiedliwości, 

określa, w drodze rozporządzenia, zasady orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy, 

emerytów i rencistów, tryb postępowania i właściwość komisji lekarskich w tych sprawach, 

a także sposób przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów 

na te badania, uwzględniając w orzeczeniach grupę inwalidztwa, do której funkcjonariusz 

został zaliczony, związek inwalidztwa ze służbą, datę lub okres powstania inwalidztwa oraz 

ustalenia co do samodzielnej egzystencji. 

4a. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia 

oraz ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, zasady 

orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby 

Wywiadu Wojskowego, emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby 

Wywiadu Wojskowego, tryb postępowania i właściwość komisji lekarskich w tych 

sprawach, a także sposób przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania 

inwalidów na te badania, uwzględniając w orzeczeniu grupę inwalidztwa, do której 

funkcjonariusz został zaliczony, związek inwalidztwa ze służbą, datę lub okres powstania 

inwalidztwa oraz ustalenia co do samodzielnej egzystencji. 

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady orzekania o inwalidztwie 

funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i 

rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu, tryb postępowania i właściwość komisji lekarskich w tych sprawach, a także 

sposób przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te 

badania, uwzględniając w orzeczeniu grupę inwalidztwa, do której funkcjonariusz został 

zaliczony, związek inwalidztwa ze służbą, datę lub okres powstania inwalidztwa oraz 

ustalenia co do samodzielnej egzystencji. 

5a. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady orzekania o 

inwalidztwie funkcjonariuszy, emerytów i rencistów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

tryb postępowania i właściwość komisji lekarskich w tych sprawach, a także sposób 

przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania, 

uwzględniając w orzeczeniu grupę inwalidztwa, do której funkcjonariusz został zaliczony, 

związek inwalidztwa ze służbą, datę lub okres powstania inwalidztwa oraz ustalenia, co do 

samodzielnej egzystencji.] 
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Art. 21a. 

1. Komisje lekarskie, o których mowa w art. 21, przeprowadzają badania kontrolne inwalidów 

i wyznaczają terminy tych badań, kierując się przewidywanym przebiegiem chorób 

powodujących inwalidztwo. 

2. Nie przeprowadza się badań kontrolnych inwalidów po ukończeniu przez kobiety 55 lat 

życia, przez mężczyzn 60 lat życia lub gdy inwalidztwo trwa nieprzerwanie dłużej niż 10 

lat. 

<3. Komisja lekarska może orzec, że badanie kontrolne jest zbędne, jeżeli przebieg 

choroby powodującej inwalidztwo wskazuje, że zmiana grupy inwalidzkiej ustalonej 

w orzeczeniu nie nastąpi w ogóle. 

4. Inwalida może w każdym czasie zgłosić wniosek o przeprowadzenie badania w celu 

zaliczenia go do innej grupy inwalidzkiej, jeżeli lekarz podstawowej opieki 

zdrowotnej stwierdził w zaświadczeniu istotne pogorszenie stanu zdrowia.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. O BIURZE OCHRONY RZĄDU (Dz. U. z 2014 r. poz. 

170, 502 i 616)  

 

Art. 21. 

1. O zdolności fizycznej i psychicznej do służby w BOR orzekają komisje lekarskie podległe 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przy określaniu zdolności fizycznej i psychicznej osoby podlegającej kwalifikacji 

wojskowej do służby kandydackiej w BOR orzeczenia komisji lekarskich podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej są równoznaczne z orzeczeniami komisji lekarskich 

podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

[3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby, a także tryb orzekania o tej 

zdolności oraz właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, zapewniające prawidłowe ustalenie zdolności 

fizycznej i psychicznej do służby oraz możliwość odwołania się od orzeczeń komisji 

lekarskich.] 

 

<Art. 34a. 

1. Funkcjonariusz jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez komisję 

lekarską, w tym również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i 

dodatkowym. 

2. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie 

pozwalają na wydanie orzeczenia, funkcjonariusz może zostać skierowany na 

obserwację w podmiocie leczniczym, jeżeli wyraża na to zgodę.> 
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Art. 35. 

1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku: 

1)   orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską; 

2)   otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej w okresie służby 

przygotowawczej; 

3)   otrzymania niedostatecznych ocen w dwóch kolejnych opiniach służbowych w okresie 

służby stałej; 

4)   wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby; 

5)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu; 

6)   utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa; 

7)   osiągnięcia wieku: 

a)  przez podoficera, chorążego i oficera młodszego - 55 lat, 

b)  przez oficera starszego - 58 lat, 

c)  przez generała - 60 lat; 

8)   prawomocnej odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; 

9)   z dniem zakończenia dwunastomiesięcznego okresu pozostawania w dyspozycji. 

2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku: 

1)   otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej w okresie służby stałej; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 1 

pkt 5; 

3)   powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach 

samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniach; 

4)   nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej; 

<4a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których 

mowa w art. 34a ust. 1, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego 

nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w 

przypadku wyrażenia zgody przez funkcjonariusza, chyba że skierowanie do 

komisji lekarskiej nastąpiło na wniosek funkcjonariusza;> 

5)   likwidacji komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub 

zmniejszenia jej stanu etatowego, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej komórki 

lub na inne stanowisko nie jest możliwe; 

6)  upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby. 

3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia 

przez niego wystąpienia ze służby. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, zwolnienie następuje po upływie 9 

miesięcy, a w przypadku służby przygotowawczej - po upływie 3 miesięcy od dnia 

podjęcia decyzji o likwidacji komórki organizacyjnej lub zmniejszenia stanu etatowego. 

5. Terminy, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być skracane za zgodą stron. 
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Art. 108b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 
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5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi <,> 

<7) przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską> 

- zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

2)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub 

zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub 

bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. O AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.)  

 

Art. 59. 

1. Funkcjonariusz może być skierowany do komisji lekarskiej właściwej Agencji: 

1)   z urzędu lub na jego wniosek - w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia 

zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych 

chorób ze służbą; 

2)   z urzędu - w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do 

służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

<1a. Funkcjonariusz jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez komisję 

lekarską, w tym również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i 

dodatkowym. 

1b. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie 

pozwalają na wydanie orzeczenia, funkcjonariusz może zostać skierowany na 

obserwację w podmiocie leczniczym, jeżeli wyraża na to zgodę.> 
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2. Funkcjonariusz może być również poddany badaniom psychofizjologicznym. O 

skierowaniu funkcjonariusza na te badania decyduje Szef Agencji. 

 

<Art. 59a. 

1. Komisje lekarskie, o których mowa w art. 59, są również właściwe w sprawach: 

1) ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanego wskutek 

wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby lub choroby pozostającej w 

związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, a także związku 

śmierci funkcjonariusza z wypadkiem lub chorobą pozostającą w związku ze 

szczególnymi warunkami lub właściwościami służby; 

2) uznania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, emeryta 

i rencisty policyjnego za inwalidę oraz uznania go za niezdolnego do samodzielnej 

egzystencji, a także związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza 

zwolnionego ze służby, emeryta i rencisty policyjnego ze służbą; 

3) kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

2. Komisja lekarska może skierować funkcjonariusza na badanie specjalistyczne, 

psychologiczne oraz zlecić wykonanie badań dodatkowych w wyznaczonym terminie. 

3. 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 funkcjonariusza na taką obserwację. Obserwacja w 

podmiocie leczniczym może nastąpić po wyrażeniu zgody przez funkcjonariusza. 

4. Od orzeczenia komisji lekarskiej przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej 

wyższego stopnia w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 

5. W przypadku orzeczenia niezdolności do służby komisja lekarska orzeka również o 

grupie inwalidzkiej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

6. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby polega na sprawdzeniu prawidłowości ustalenia okresu zwolnienia od zajęć 

służbowych z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. 

7. W przypadku ustalenia wcześniejszej daty ustania przyczyny będącej podstawą 

zwolnienia od zajęć służbowych niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, 

zaświadczenie to traci ważność za okres od tej daty, jednak nie wcześniej niż od dnia 

badania lekarskiego przeprowadzonego przez komisję lekarską. 

8. W przypadku gdy funkcjonariusz nie poddaje się badaniom lekarskim lub 

uniemożliwia ich przeprowadzenie lub nie dostarcza wyników badań lekarskich mimo 

wezwania komisji lekarskiej, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia 

następującego po terminie wskazanym w wezwaniu. 
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9. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, komisja lekarska orzeka o zdolności 

funkcjonariusza do służby i informuje o tym lekarza wystawiającego zaświadczenie 

lekarskie. 

10. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na ustaleniu, 

czy funkcjonariusz w okresie orzeczonego zwolnienia od zajęć służbowych, w tym w 

razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym 

członkiem rodziny lub zwolnienia w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ 

albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych 

albo o zwalczaniu gruźlicy, nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje 

zwolnienia lekarskiego w inny sposób niezgodny z jego celem. 

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego 

komisja lekarska niezwłocznie zawiadamia przełożonego funkcjonariusza 

o dokonanym ustaleniu. 

12. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w sprawach, o których mowa 

w ust. 1; 

2) tryb kierowania do komisji lekarskich oraz podmioty właściwe w tych sprawach; 

3) szczegółowy sposób orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym 

niezbędną dokumentację medyczną i inne dokumenty mogące stanowić podstawę 

orzeczenia; 

4) wzory orzeczeń komisji lekarskich w tych sprawach. 

13. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 12, należy w szczególności uwzględnić 

potrzebę zapewnienia sprawności postępowania oraz przejrzystości stosowanych 

kryteriów oceny stanu zdrowia funkcjonariusza, jak również jednolitości sposobu 

orzekania o stanie zdrowia funkcjonariusza.> 

 

Art. 60. 

1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku: 

1)   orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską właściwej Agencji; 

2)   nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby 

przygotowawczej; 

3)   wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby; 

4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego; 

5)   utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa. 

2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku: 

1)   niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, 

stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach, między którymi upłynęło co najmniej 6 

miesięcy; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 1 

pkt 4; 
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3)   objęcia kierowniczego stanowiska państwowego albo objęcia funkcji z wyboru w 

organach samorządu terytorialnego; 

4)   nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego w przepisach 

odrębnych; 

5)   gdy wymaga tego ważny interes służby; 

6)   likwidacji jednostki organizacyjnej Agencji lub jej reorganizacji połączonej ze 

zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej jednostki 

organizacyjnej Agencji lub na niższe stanowisko służbowe nie jest możliwe; 

[7)   dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską, do 

której został skierowany w celu określenia jego stanu zdrowia;] 

<7) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których 

mowa w art. 59 ust. 1a, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego 

nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w 

przypadku wyrażenia zgody przez funkcjonariusza, chyba że skierowanie do 

komisji lekarskiej nastąpiło na wniosek funkcjonariusza;> 

8)  upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby. 

3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 6 miesięcy od dnia pisemnego 

zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 6 zwolnienie ze służby następuje po upływie 6 

miesięcy, a ze służby przygotowawczej - po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o 

likwidacji jednostki organizacyjnej Agencji lub jej reorganizacji. 

 

Art. 136b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 

2014 r. poz. 159); 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 
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5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi <,> 

<7) przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską> 

-  zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w państwach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 85a ust. 2; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub 
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zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub 

bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. O ŚWIADCZENIACH ODSZKODOWAWCZYCH 

PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW I CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W 

ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ (Dz. U. z 2014 r. poz. 213) 

 

Art. 29. 

1. W stosunku do żołnierzy, którzy do dnia 31 grudnia 2001 r. pełnili służbę w jednostkach 

wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub po 

tym dniu pozostawali w dyspozycji tego ministra, oraz do członków ich rodzin, decyzję 

ustalającą prawo do odszkodowania i jego wysokość wydaje minister właściwy do spraw 

wewnętrznych. 

[2. O uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, o których mowa w ust. 1, na skutek wypadku lub 

choroby oraz o stopniu pogorszenia stanu zdrowia orzekają nieodpłatnie komisje lekarskie 

właściwe dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na podstawie wykazu chorób 

określonego przez Ministra Obrony Narodowej w rozporządzeniu wydanym na podstawie 

art. 6.] 

<2. O uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, o których mowa w ust. 1, na skutek wypadku 

lub choroby oraz o stopniu pogorszenia stanu zdrowia orzekają komisje lekarskie 

podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na podstawie wykazu 

chorób określonego przez Ministra Obrony Narodowej w rozporządzeniu wydanym 

na podstawie art. 6.> 

3. Do komisji lekarskich, o których mowa w ust. 2, kieruje minister właściwy do spraw 

wewnętrznych. 

4. W stosunku do żołnierzy, o których mowa w ust. 1, uprawnienia do przyznania 

odszkodowań przewidziane w art. 16 dla Ministra Obrony Narodowej przysługują 

odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

5. Odszkodowania, o których mowa w ust. 1 i 4, wypłacane są z części budżetu państwa, 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

6. Przepisy art. 22 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio. 

[7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia: 

1)   właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich, w tym sposób ustalania uszczerbku 

na zdrowiu żołnierzy, o których mowa w ust. 1, oraz związku ich śmierci ze służbą 
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wojskową wskutek wypadku lub choroby, jak również sposób ustalania zwiększenia 

uszczerbku na zdrowiu, terminy badań lekarskich, tryb kierowania na te badania, tryb 

wydawania orzeczeń i ich zatwierdzania, niezbędne elementy orzeczenia, a także tryb 

rozpatrywania odwołań i sprzeciwów od tych orzeczeń oraz ich uchylania w trybie 

nadzoru, 

2)   niezbędną dokumentację lekarską i inne dokumenty, w tym dotyczące przebiegu i 

warunków służby wojskowej żołnierzy, o których mowa w ust. 1, mogące stanowić 

podstawę orzeczenia komisji lekarskiej, 

3)   wykaz norm oceny uszczerbku na zdrowiu oraz wzór skierowania do komisji 

lekarskich, jak również wzory orzeczeń wydawanych przez te komisje w sprawach 

uszczerbku na zdrowiu lub śmierci żołnierzy, o których mowa w ust. 1, wskutek wypadku 

albo choroby 

- kierując się koniecznością ochrony interesów osób poszkodowanych.] 

<7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb kierowania do komisji lekarskich, sposób ustalania uszczerbku na zdrowiu 

żołnierzy, o których mowa w ust. 1, oraz związku ich śmierci ze służbą wojskową 

wskutek wypadku lub choroby, jak również sposób ustalania zwiększenia 

uszczerbku na zdrowiu, terminy badań lekarskich, tryb kierowania na te badania,  

2) niezbędną dokumentację lekarską i inne dokumenty, w tym dotyczące przebiegu i 

warunków służby wojskowej żołnierzy, o których mowa w ust. 1, mogące stanowić 

podstawę orzeczenia komisji lekarskiej, 

3) wykaz norm oceny uszczerbku na zdrowiu oraz wzór skierowania do komisji 

lekarskich  

– kierując się koniecznością ochrony interesów osób poszkodowanych.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.)  

 

Art. 5. 

1. Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala 

wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie. Orzeczenie wojskowej 

komisji lekarskiej jest decyzją. 

1a. Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje odwołanie do wojskowej komisji 

lekarskiej wyższego stopnia. 

1b. Członek składu orzekającego wojskowej komisji lekarskiej może zgłosić na piśmie 

sprzeciw wobec projektu orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. 

2. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się: 

1)   żołnierza zawodowego - z urzędu albo na jego wniosek; 
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2)   żołnierza i inną osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej - z 

urzędu. 

3. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się z urzędu żołnierzy zawodowych: 

1)   gdy nie wykonują zadań służbowych z powodu choroby trwającej nieprzerwanie przez 

trzy miesiące; 

2)   jeżeli w ich stanie zdrowia nastąpiło pogorszenie uniemożliwiające lub utrudniające 

wykonywanie zadań służbowych; 

3)   gdy ulegli wypadkom pozostającym w związku z pełnieniem zawodowej służby 

wojskowej lub u których została stwierdzona choroba powstała w związku ze 

szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej; 

4)   w celu przeprowadzenia okresowych lub okolicznościowych badań lekarskich - jeżeli 

zaliczeni zostali do określonych grup osobowych; 

5)   przed skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami 

państwa oraz po powrocie do kraju; 

6)   jeżeli orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest niezbędne w postępowaniu karnym 

lub w sprawach o wykroczenia; 

7)   (uchylony). 

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do żołnierzy - kobiet ciężarnych. 

4. Do wojskowej komisji lekarskiej można skierować z urzędu żołnierza zawodowego 

również w innych niż wymienione w ust. 3 przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił 

Zbrojnych, w tym w szczególności: 

1)   przed wyznaczeniem na stanowisko służbowe; 

2)   w związku z przeniesieniem do innego korpusu osobowego albo innej grupy osobowej; 

3)   przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej z przyczyn innych niż ze względu 

na stan zdrowia; 

4)   gdy nie przystąpił w nakazanym terminie do sprawdzianu sprawności fizycznej lub gdy 

otrzymał ze sprawdzianu sprawności fizycznej ocenę niedostateczną; 

5)   
(6)

 w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o jego czasowej niezdolności do 

służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

5. Do wojskowej komisji lekarskiej kierują: 

1)   wojskowy komendant uzupełnień - żołnierzy i inne osoby ubiegające się o powołanie 

do zawodowej służby wojskowej; 

2)   dowódca jednostki wojskowej - w przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1, ust. 3 

pkt 1-4 oraz ust. 4 pkt 3-5, a także, po uzgodnieniu z organem właściwym do 

wyznaczenia żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe, w przypadkach 

wymienionych w ust. 3 pkt 5 oraz ust. 4 pkt 1 i 2; 

3)   sąd, prokurator, komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej oraz 

inny organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawach o przestępstwo lub 

wykroczenie - w przypadku wymienionym w ust. 3 pkt 6; 

4)   Minister Obrony Narodowej - wszystkich żołnierzy zawodowych. 

6. Ustala się następujące kategorie zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby 

wojskowej: 
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1)   kategoria Z - zdolny do zawodowej służby wojskowej, co oznacza zdolność do 

pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz służby w charakterze kandydata na 

żołnierza zawodowego; 

1a)  kategoria Z/O - zdolny do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami, co oznacza 

ograniczoną zdolność do dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej w 

poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych 

stanowiskach służbowych; 

2)   kategoria N - trwale lub czasowo niezdolny do zawodowej służby wojskowej oraz 

niezdolny do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. 

<6a. Żołnierz zawodowy jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez 

wojskową komisję lekarską, w tym również badaniom specjalistycznym, 

psychologicznym i dodatkowym. 

6b. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie 

pozwalają na wydanie orzeczenia, żołnierz zawodowy może zostać skierowany na 

obserwację w podmiocie leczniczym, jeżeli wyraża na to zgodę. 

6c. W przypadku odmowy żołnierza zawodowego poddania się obserwacji w podmiocie 

leczniczym, wojskowa komisja lekarska może wydać orzeczenie na podstawie 

posiadanych dokumentów i oceny stanu zdrowia żołnierza zawodowego.> 

[7. Orzeczenie o zaliczeniu danego żołnierza lub innej osoby do jednej z kategorii, o których 

mowa w ust. 6, właściwe wojskowe komisje lekarskie wydają na podstawie badania 

lekarskiego fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby do służby w poszczególnych 

rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczególnych stanowiskach 

służbowych, z uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych, a w razie potrzeby 

również obserwacji szpitalnej.] 

<7. Orzeczenie o zaliczeniu danego żołnierza lub innej osoby do jednej z kategorii, o 

których mowa w ust. 6, właściwe wojskowe komisje lekarskie wydają na podstawie 

badania lekarskiego fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby do służby w 

poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczególnych 

stanowiskach służbowych, z uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych, a w 

razie potrzeby również obserwacji w podmiocie leczniczym.> 

7a. Kategorię Z/O orzeka się w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy wskutek wypadku 

pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo chorobą powstałą 

w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, doznali 

stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 

7b. Orzekając o zaliczeniu żołnierza zawodowego do kategorii Z/O właściwe wojskowe 

komisje lekarskie uwzględniają zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej na 

stanowisku służbowym wskazanym przez organ właściwy do wyznaczania na to 

stanowisko. Stanowisko służbowe wskazuje się w uzgodnieniu z żołnierzem zawodowym. 

8. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej 

służby wojskowej oraz do służby poza granicami państwa wraz ze wskazaniem 

kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej; 

2)    wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do pełnienia 

służby w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na 

poszczególnych stanowiskach służbowych wymagających szczególnych predyspozycji 

zdrowotnych wraz ze wskazaniem kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej; 

3)   
(10)

 wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o ograniczonej zdolności 

do pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i 

rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach służbowych wraz ze wskazaniem 

kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej; 

4)   właściwość i tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich; 

5)   tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich żołnierzy zawodowych i osób 

ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej; 

6)   szczegółowe warunki orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej; 

7)   szczegółowe warunki orzekania o ograniczonej zdolności do zawodowej służby 

wojskowej; 

8)   szczegółowe warunki orzekania o zdolności do służby wojskowej poza granicami 

państwa; 

8a)  tryb rozpatrywania sprzeciwów wobec projektów orzeczeń wojskowych komisji 

lekarskich oraz uchylania orzeczeń w trybie nadzoru; 

9)   sposób ustalania związku chorób oraz śmierci ze służbą wojskową; 

10)  wzór skierowania do wojskowych komisji lekarskich; 

11)  wzory orzeczeń wydawanych przez wojskowe komisje lekarskie. 

9.  Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, Minister Obrony Narodowej kierować 

się będzie koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych w procesie 

orzeczniczym, a także tym, aby do zawodowej służby wojskowej były powoływane i 

pełniły ją osoby posiadające stan zdrowia odpowiadający warunkom zawodowej służby 

wojskowej uzależnionym od rodzaju Sił Zbrojnych i rodzaju wojsk oraz od 

poszczególnych stanowisk służbowych. 

 

Art. 89a. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierz zawodowy otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, o którym mowa w art. 60b ust. 1. 

3. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym żołnierz zawodowy jest zwolniony 

od zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby 

wojskowej, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 



- 30 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi <,> 

<7) przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

wojskową komisję lekarską> 

-  zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

4. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy żołnierz został zwolniony od 

zajęć służbowych: 

1)   podczas skierowania żołnierza zawodowego do pełnienia służby poza granicami 

państwa; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez żołnierza zawodowego czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub 

zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub 

bezpieczeństwa obywateli. 

5. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 4 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy 

pełni służbę. 

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, żołnierzowi zawodowemu przysługuje odwołanie do 

wyższego przełożonego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.)  

 

Art. 25. 

1. CBA przy wykonywaniu swoich zadań może korzystać z pomocy osób niebędących 

funkcjonariuszami CBA. Zabronione jest, z zastrzeżeniem ust. 2, ujawnianie danych o 

osobie udzielającej CBA pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-

rozpoznawczych. 

2. Ujawnienie danych o osobie, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w przypadkach 

określonych w art. 28. 

3. Osobom, o których mowa w ust. 1, za udzielenie pomocy może być przyznane 

wynagrodzenie wypłacane z funduszu operacyjnego. 

[4. Jeżeli w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez CBA z pomocy osób, o 

których mowa w ust. 1, osoby te utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu albo 
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szkodę w mieniu, osobom tym lub ich spadkobiercom przysługuje odszkodowanie na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.] 

<4. Jeżeli w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez CBA z pomocy osób, 

o których mowa w ust. 1, osoby te utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu, 

osobom tym lub ich spadkobiercom przysługuje odszkodowanie.> 

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania 

odszkodowań w sprawach, o których mowa w ust. 4, a także rodzaje i wysokość świadczeń 

odszkodowawczych przysługujących w przypadku utraty życia lub poniesienia uszczerbku 

na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem 

pomocy CBA, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanej pomocy oraz zakres zadań 

realizowanych w jej ramach. 

 

Art. 49. 

1. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów do służby oraz funkcjonariuszy CBA ustalają 

komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

[2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki dokonywania oceny 

zdolności fizycznej i psychicznej do służby w CBA, uwzględniając sposób tej oceny, wykaz 

chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do służby w CBA.] 

 

Art. 63. 

1. Funkcjonariusz może być skierowany do komisji lekarskiej, o której mowa w art. 49: 

1)   z urzędu lub na jego wniosek - w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia 

zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych 

chorób ze służbą; 

2)   z urzędu - w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do 

służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

<1a. Funkcjonariusz jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez komisję 

lekarską, w tym również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i 

dodatkowym. 

1b. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie 

pozwalają na wydanie orzeczenia, funkcjonariusz może zostać skierowany na 

obserwację w podmiocie leczniczym, jeżeli wyraża na to zgodę.> 

2. Funkcjonariusz może być również poddany badaniom poligraficznym. O skierowaniu 

funkcjonariusza na te badania decyduje Szef CBA. Decyzja Szefa CBA nie wymaga 

uzasadnienia. 

 

Art. 64. 

1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku: 

1)   orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską; 

2)   nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby 

przygotowawczej; 

3)   wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby; 
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4)   utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa; 

5)   podania nieprawdy w oświadczeniu składanym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne, stwierdzonego w drodze postępowania dyscyplinarnego; 

6)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

7)   objęcia kierowniczego stanowiska państwowego albo objęcia funkcji z wyboru w 

organach samorządu terytorialnego. 

2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku: 

1)   niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, 

stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach; 

2)   tymczasowego aresztowania; 

3)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 1 

pkt 6; 

4)   nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego w przepisach 

odrębnych; 

5)   wniesienia aktu oskarżenia w przypadku umyślnego przestępstwa ściganego z 

oskarżenia publicznego; 

6)   niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne; 

<6a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których 

mowa w art. 63 ust. 1a, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego 

nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w 

przypadku wyrażenia zgody przez funkcjonariusza, chyba że skierowanie do 

komisji lekarskiej nastąpiło na wniosek funkcjonariusza;> 

7)   odmowy poddania się badaniu, o którym mowa w art. 63 ust. 2; 

7a)  upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby; 

8)   popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, w sytuacji gdy 

okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości. 

3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego 

zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby. 

 

Art. 102b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 

2014 r. poz. 159); 
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2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi <,> 

<7) przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską> 

-  zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 
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6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

2)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub 

zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub 

bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

[Art. 102h. 

Zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za 

okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy 

wymiaru świadczeń, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 1 oraz art. 99.] 

 

<Art. 102h. 

Zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze 

stałym za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie uwzględnia się przy ustalaniu 

podstawy wymiaru świadczeń, o których mowa w art. 98 ust. 1 oraz art. 99.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O SŁUŻBIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY 

KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ORAZ SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1106)  

 

Art. 4. 

1. Ustala się następujące kategorie zdolności do służby w SKW i SWW: 

1)   Z/SKW - zdolny do służby w SKW; 

2)   Z/SWW - zdolny do służby w SWW; 

3)   N/SKW - trwale albo czasowo niezdolny do służby w SKW; 

4)   N/SWW - trwale albo czasowo niezdolny do służby w SWW. 

2. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów do służby w SKW i SWW ustala wojskowa 

komisja lekarska, zwana dalej "komisją lekarską". 

<2a. Komisja lekarska jest również właściwa w sprawach: 

1) uznania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, emeryta i rencisty 

policyjnego za inwalidę oraz uznania go za niezdolnego do samodzielnej egzystencji, a 
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także związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, 

emeryta i rencisty policyjnego ze służbą; 

2) kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

2b. Komisja lekarska może skierować funkcjonariusza na badanie specjalistyczne, 

psychologiczne oraz zlecić wykonanie badań dodatkowych w wyznaczonym terminie. 

2c. 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 funkcjonariusza na taką obserwację. Obserwacja w 

podmiocie leczniczym może nastąpić po wyrażeniu zgody przez funkcjonariusza.> 

[3. Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1, 

właściwa komisja lekarska wydaje na podstawie badania lekarskiego fizycznej i 

psychicznej zdolności tej osoby do służby, a w razie potrzeby również obserwacji 

szpitalnej.] 

<3. Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1, 

właściwa komisja lekarska wydaje na podstawie badania lekarskiego fizycznej i 

psychicznej zdolności tej osoby do służby, a w razie potrzeby – również obserwacji w 

podmiocie leczniczym.> 

<3a. Od orzeczenia komisji lekarskiej przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej 

wyższego stopnia w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 

3b. W przypadku orzeczenia niezdolności do służby komisja lekarska orzeka również o 

grupie inwalidzkiej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

3c. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby polega na sprawdzeniu prawidłowości ustalenia okresu zwolnienia od zajęć 

służbowych z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. 

3d. W przypadku ustalenia wcześniejszej daty ustania przyczyny będącej podstawą 

zwolnienia od zajęć służbowych niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim 

zaświadczenie to traci ważność za okres od tej daty, jednak nie wcześniej niż od dnia 

badania lekarskiego przeprowadzonego przez komisję lekarską. 

3e. W przypadku gdy funkcjonariusz nie poddaje się badaniom lekarskim lub 

uniemożliwia ich przeprowadzenie lub nie dostarcza wyników badań lekarskich 

mimo wezwania komisji lekarskiej, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia 

następującego po terminie wskazanym w wezwaniu. 

3f. W przypadkach, o których mowa w ust. 3d i 3e, komisja lekarska orzeka o zdolności 

funkcjonariusza do służby i informuje o tym lekarza wystawiającego zaświadczenie 

lekarskie. 
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3g. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na ustaleniu, 

czy funkcjonariusz w okresie orzeczonego zwolnienia od zajęć służbowych, w tym w 

razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym 

członkiem rodziny lub zwolnienia w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ 

albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych 

albo o zwalczaniu gruźlicy, nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje 

zwolnienia lekarskiego w inny sposób niezgodny z jego celem. 

3h. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego 

komisja lekarska niezwłocznie zawiadamia przełożonego funkcjonariusza o 

dokonanym ustaleniu.> 

4. Do komisji lekarskiej kierują z urzędu lub na wniosek zainteresowanego: 

1)   Szef SKW albo Szef SWW - kandydatów do służby odpowiednio w SKW albo SWW; 

2)   Szef SKW albo Szef SWW - podległych sobie funkcjonariuszy; 

3)   sąd, prokurator albo inny organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawach o 

przestępstwo lub wykroczenie, jeżeli orzeczenie komisji lekarskiej jest niezbędne w 

postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawach o wykroczenie; 

4)   Minister Obrony Narodowej - wszystkich funkcjonariuszy. 

5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw 

wewnętrznych, zabezpieczenia społecznego i zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w sprawach, o których mowa w 

ust. 2 i 4; 

<1) właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w sprawach, o których mowa 

w ust. 2, 2a i 4;> 

2)   wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do służby w 

SKW i SWW; 

3)   tryb kierowania do komisji lekarskich; 

[4)   szczegółowe warunki orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 4;] 

<4) szczegółowe warunki orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 2, 2a i 4;> 

5)   właściwość organów i tryb uchylania orzeczeń w ramach nadzoru. 

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, należy w szczególności uwzględnić niezbędną 

dokumentację medyczną i inne dokumenty mogące stanowić podstawę orzeczenia, 

niezbędne elementy orzeczeń i wzory orzeczeń, możliwość składania sprzeciwów przez 

członków komisji lekarskich, a także zatwierdzania orzeczeń przez komisje lekarskie 

wyższego szczebla. 

 

Art. 18. 

1. Funkcjonariusz może być skierowany do komisji lekarskiej: 

1)  z urzędu lub na jego wniosek - w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia zdolności 

fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych chorób ze 

służbą; 

2)  z urzędu - w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do 

służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 
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<1a. Funkcjonariusz jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez komisję 

lekarską, w tym również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i 

dodatkowym. 

1b. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie 

pozwalają na wydanie orzeczenia, funkcjonariusz może zostać skierowany na 

obserwację w podmiocie leczniczym, jeżeli wyraża na to zgodę.> 

2. Funkcjonariusz może być również poddany badaniom psychofizjologicznym. O 

skierowaniu funkcjonariusza na te badania decyduje odpowiednio Szef SKW albo Szef 

SWW. 

 

Art. 19. 

1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku: 

1)   orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską; 

2)   nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby 

przygotowawczej; 

3)   wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby; 

4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego; 

5)   utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa; 

2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku: 

1)   niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, 

stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach, między którymi upłynęło co najmniej 6 

miesięcy; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 1 

pkt 4; 

3)   nieobecności funkcjonariusza w służbie przez okres powyżej 3 miesięcy z powodu 

tymczasowego aresztowania; 

4)   objęcia kierowniczego stanowiska państwowego albo objęcia funkcji z wyboru w 

organach samorządu terytorialnego; 

5)   nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego w przepisach 

odrębnych; 

6)   gdy wymaga tego ważny interes służby; 

7)   likwidacji jednostki organizacyjnej SKW albo SWW lub jej reorganizacji połączonej 

ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza odpowiednio do 

innej jednostki organizacyjnej SKW albo SWW lub na niższe stanowisko służbowe nie 

jest możliwe; 

7a)  upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby; 

[8)   dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską do której 

został skierowany w celu określenia jego stanu zdrowia.] 

<8) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których 

mowa w art. 18 ust. 1a, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego 

nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w 
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przypadku wyrażenia zgody przez funkcjonariusza, chyba że skierowanie do 

komisji lekarskiej nastąpiło na wniosek funkcjonariusza;> 

3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 6 miesięcy od dnia pisemnego 

zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 7 zwolnienie ze służby następuje po upływie 6 

miesięcy, a ze służby przygotowawczej - po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o 

likwidacji jednostki organizacyjnej SKW albo SWW lub jej reorganizacji. 

 

Art. 96b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 

2014 r. poz. 159); 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 
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4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 

2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi<,> 

<7) przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską> 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w państwach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44a; 

2)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 

3)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie 

niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub 

zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub 

bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

stwierdza, w drodze decyzji, przełożony funkcjonariusza. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego. 

 

 

 

 

USTAWA 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)  

 

Art. 26. 

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną 

pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez 

pacjenta. 
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2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona 

przez pacjenta za życia. 

3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również: 

1)   podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 

2)   organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu 

zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i 

nadzoru; 

2a)  podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie 

ministra właściwego do spraw zdrowia; 

3)   ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, 

prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w 

związku z prowadzonym postępowaniem; 

4)   uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało 

przeprowadzone na ich wniosek; 

5)   organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w 

związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; 

6)   podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia rejestrów; 

7)   zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 

<7a) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom 

właściwych Agencji;> 

8)   lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury 

oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o 

akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia; 

9)   wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa 

w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania; 

10)  spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją 

do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1; 

11)  osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 

i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia. 

4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi 

badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych 

danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. 
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USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 173, 

502 i 616)  

 

Art. 60c. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 80% 

uposażenia. 

2. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od zajęć 

służbowych z powodu: 

1)   choroby funkcjonariusza, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z 

przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 

2014 r. poz. 159); 

2)   oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi; 

3)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym 

na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4)   konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania nad nimi opieki; 

5)   konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem własnym lub małżonka 

funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 

uczęszcza, 

b)  porodu lub choroby małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem, 

jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad 

dzieckiem, 

c)  pobytu małżonka funkcjonariusza stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych i 

całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

3. Zwolnienie od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku 

kalendarzowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 - przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 

dni w roku kalendarzowym. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

5. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym funkcjonariusz jest zwolniony od 

zajęć służbowych z powodu: 

1)   wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, 
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2)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, 

3)   wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, 

4)   choroby przypadającej w czasie ciąży, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów, 

6)   oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby 

krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi<,> 

<7) przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez 

komisję lekarską> 

-   zachowuje on prawo do 100% uposażenia. 

6. Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został 

zwolniony od zajęć służbowych: 

1)   w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z 

wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego orzeczeniem 

wydanym przez uprawniony organ; 

2)   na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie niebezpiecznych 

warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie 

prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub bezpieczeństwa obywateli. 

7. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

rozstrzyga przełożony w formie pisemnej. 

 

Art. 96. 

1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadkach: 

1)   nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby 

przygotowawczej; 

2)   pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby. 

2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadkach: 

1)   niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, 

stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach, między którymi upłynęło co najmniej 6 

miesięcy; 

2)   powołania do innej służby państwowej; 

3)   osiągnięcia 30-letniego stażu służby w Służbie Więziennej; 

4)   likwidacji jednostki organizacyjnej lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem 

obsady etatowej, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej jednostki organizacyjnej 

lub na niższe stanowisko służbowe nie jest możliwe; 

5)   niewyrażenia zgody na przeniesienie na niższe stanowisko w przypadkach określonych 

w pkt 4 oraz w art. 85 ust. 2; 

6)   nieobecności w służbie spowodowanej chorobą, trwającej nieprzerwanie przez okres 

12 miesięcy; 

7)   upływu 12-miesięcznego okresu zawieszenia w czynnościach służbowych; 



- 43 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[8)   dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na badanie lub obserwację, 

wyznaczonych zgodnie z art. 111, chyba że skierowanie do komisji lekarskiej nastąpiło 

na prośbę funkcjonariusza;] 

<8) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których 

mowa w art. 111 ust. 2, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego 

nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w 

przypadku wyrażenia zgody przez funkcjonariusza, chyba że skierowanie do 

komisji lekarskiej nastąpiło na wniosek funkcjonariusza;> 

9)   prawomocnej odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w 

rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia przez 

niego pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 4 zwolnienie ze służby stałej może nastąpić po 

upływie 6 miesięcy, a przypadku służby przygotowawczej - po upływie 3 miesięcy od dnia 

podjęcia decyzji o likwidacji jednostki organizacyjnej lub jej reorganizacji. 

5. O planowanym zwolnieniu funkcjonariusza ze służby z przyczyny określonej w ust. 2 pkt 3 

uprzedza się na piśmie funkcjonariusza co najmniej na 6 miesięcy przed terminem jego 

zwolnienia. 

 

Art. 110. 

1. Zdolność fizyczną i psychiczną do służby ustalają komisje lekarskie podległe ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, zwane dalej "komisjami lekarskimi". 

[2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej 

do służby oraz kategorie zdolności do służby, zakres i tryb przeprowadzania badań 

lekarskich, w tym badań specjalistycznych, a także zakres i sposób przeprowadzania testu 

sprawności fizycznej, uwzględniając w szczególności charakter służby oraz warunki jej 

pełnienia.] 

<2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób 

przeprowadzania testu sprawności fizycznej, uwzględniając w szczególności 

charakter służby oraz warunki jej pełnienia.> 

 

Art. 111. 

1. Funkcjonariusz może być skierowany do komisji lekarskiej: 

1)   z urzędu lub na jego wniosek - w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia 

zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych 

chorób ze służbą; 

2)   z urzędu - w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do 

służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. 

[2. Funkcjonariusz jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez komisję lekarską, w 

tym również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym, a gdy zachodzi 

potrzeba - obserwacji przeprowadzanej w podmiocie leczniczym.] 
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<2. Funkcjonariusz jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez komisję 

lekarską, w tym również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i 

dodatkowym.> 

<3. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie 

pozwalają na wydanie orzeczenia, funkcjonariusz może zostać skierowany na 

obserwację w podmiocie leczniczym, jeżeli wyraża na to zgodę.> 

 

Art. 118. 

1. Funkcjonariusz, który wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby 

albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub 

warunkami służby doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, otrzymuje 

jednorazowe odszkodowanie. W razie śmierci funkcjonariusza w związku z pełnieniem 

służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub 

warunkami służby odszkodowanie otrzymują pozostali po nim członkowie rodziny, o 

których mowa w art. 101 ust. 3. 

2. Za wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej uważa się 

nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które 

zaszło podczas lub w związku z: 

1)   wykonywaniem obowiązków służbowych albo poleceń przełożonych; 

2)   wykonywaniem czynności w interesie służby, nawet bez polecenia przełożonych; 

3)   uczestniczeniem w obowiązkowych zajęciach związanych z podnoszeniem 

kwalifikacji zawodowych i sprawności fizycznej funkcjonariuszy; 

4)   wykonywaniem funkcji lub zadań zleconych przez działający w Służbie Więziennej 

związek zawodowy funkcjonariuszy albo organizacje zawodowe lub społeczne; 

5)   ratowaniem ludzi lub ich mienia z grożącego niebezpieczeństwa albo ratowaniem 

mienia Skarbu Państwa przed zniszczeniem lub zagarnięciem; 

6)   udzielaniem przedstawicielowi organu państwowego pomocy przy spełnianiu przez 

niego czynności urzędowych; 

7)   odbywaniem bezpośredniej drogi do miejsca i z miejsca wykonywania czynności 

określonych w pkt 1-6. 

3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje: 

1)   w razie wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną było udowodnione przez 

jednostkę organizacyjną umyślne lub rażąco niedbałe działanie lub zaniechanie 

funkcjonariusza, naruszające obowiązujące przepisy lub rozkazy, jeżeli jego przełożeni 

zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom i sprawowali we właściwy sposób 

nadzór nad ich przestrzeganiem, a funkcjonariusz posiadał potrzebne umiejętności do 

wykonywania określonych czynności i był należycie przeszkolony w zakresie tych 

przepisów; 

2)   w razie wypadku, którego wyłączną przyczyną było zachowanie funkcjonariusza 

spowodowane użyciem alkoholu lub środka odurzającego; 

3)   jeżeli uszczerbek na zdrowiu lub śmierć funkcjonariusza zostały spowodowane przez 

niego z winy umyślnej. 
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4. Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, niezwłocznie, jeżeli pozwala na to stan jego 

zdrowia, zawiadamia na piśmie o wypadku swojego przełożonego. O wypadku może 

również zawiadomić przełożonego inna osoba. 

5. Przełożony, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zawiadamia o tym 

kierownika jednostki organizacyjnej właściwego ze względu na miejsce wypadku. 

6. Funkcjonariuszowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie w wysokości 70% 

miesięcznego najniższego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza należnego w dniu 

wydania decyzji w sprawie odszkodowania, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, a w 

razie śmierci funkcjonariusza osobom uprawnionym, o których mowa w ust. 7, przysługuje 

odszkodowanie w wysokości 30-krotności najniższego uposażenia zasadniczego 

funkcjonariusza; kwotę jednorazowego odszkodowania lub jego zwiększenia zaokrągla się 

do pełnych złotych w górę. 

7. W razie śmierci funkcjonariusza w trakcie pełnienia służby wskutek wypadku albo po 

zwolnieniu ze służby w ciągu 3 lat od tego wypadku, jeżeli przyczyną śmierci były jego 

skutki, do odszkodowania są uprawnieni członkowie rodziny. 

8. Jeżeli nastąpi dalsze pogorszenie stanu zdrowia funkcjonariusza pozostające w związku z 

wypadkiem lub chorobą, które spowodowały ustalony poprzednio uszczerbek na zdrowiu, i 

uszczerbek ten powiększy się co najmniej o 10 punktów procentowych, w ciągu 3 lat od 

wypadku lub choroby, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 70% najniższego 

uposażenia zasadniczego funkcjonariusza za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, 

przewyższający procent, według którego było ustalone odszkodowanie, o którym mowa w 

ust. 6. 

9. Jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 10-krotność 

najniższego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza, jeżeli wskutek wypadku lub 

pogorszenia się stanu zdrowia wskutek wypadku w stosunku do funkcjonariusza została 

orzeczona całkowita niezdolność do służby. 

10. Odszkodowanie za udowodnione szkody poniesione wskutek utraty, całkowitego 

zniszczenia lub uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku, jak 

również przedmiotów służących do wykonywania obowiązków służbowych, z wyjątkiem 

pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych, ustala się na podstawie ich ceny 

rynkowej z dnia orzekania o odszkodowaniu, z uwzględnieniem stopnia zużycia tych 

przedmiotów. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu takiego samego przedmiotu, 

jego wartość ustala się według ceny zakupu przedmiotu tego samego rodzaju o 

identycznych lub zbliżonych parametrach. 

11. W razie uszkodzenia przedmiotów, odszkodowanie stanowi równowartość kosztów 

przywrócenia ich do stanu używalności. Jeżeli jednak stopień uszkodzenia jest znaczny, 

albo koszty naprawy przekraczałyby wartość uszkodzonego przedmiotu, przyznaje się 

odszkodowanie ustalone w sposób określony w ust. 10. 

12. Funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne będące 

przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze w wysokości udziału własnego 

nierefundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
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13. Odszkodowanie należne członkom rodziny zmniejsza się o kwotę odszkodowania 

wypłaconego funkcjonariuszowi, z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek 

wypadku lub choroby, będących przyczyną późniejszego zgonu. 

14. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków i chorób, o których mowa w ust. 1, przełożonych 

właściwych do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków oraz szczegółowe obowiązki 

przełożonego i funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, uwzględniając: 

1)   sposób powoływania, skład i tryb postępowania, a także właściwość komisji 

powypadkowych; 

2)   tryb zgłaszania i rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej oraz 

zatwierdzania tych ustaleń; 

3)   wzory rejestru wypadków, protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów 

sporządzanych w toku postępowania; 

4)   sposób postępowania w przypadku podejrzenia choroby, wzory dokumentów 

stosowanych w postępowaniu oraz podmioty właściwe w tych sprawach; 

5)   sposób dokumentowania chorób i ich skutków oraz prowadzenia ich rejestru. 

15. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   przełożonych właściwych do przyznawania odszkodowania; 

2)   tryb, terminy i sposób ustalania: 

a)  przysługującego odszkodowania z tytułu wypadku lub choroby pozostającej w 

związku z pełnioną służbą, 

b)  wysokości odszkodowania za utracone lub zniszczone przedmioty osobistego 

użytku, jak również przedmioty służące do wykonywania obowiązków służbowych, 

z wyjątkiem pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych, 

c)  zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami 

ortopedycznymi i środki pomocnicze. 

Rozporządzenie powinno mieć na celu zapewnienie przejrzystości i sprawności 

postępowania oraz ochronę interesów osób poszkodowanych. 

16. O uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza wskutek wypadku lub choroby, o uznaniu za 

całkowicie niezdolnego do służby oraz do samodzielnej egzystencji, a także o związku 

śmierci funkcjonariusza z wypadkiem lub chorobą, orzekają komisje lekarskie. Koszty 

orzeczenia ponosi organ kierujący. 

17. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem lub chorobą 

dokonuje się po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. 

18. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób, z tytułu 

których przysługuje funkcjonariuszowi odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, z 

uwzględnieniem szczególnych właściwości lub warunków służby powodujących 

powstawanie tych chorób oraz ich związek z pełnioną służbą. 
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[19. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wykaz norm oceny 

procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy, mając na względzie aktualny stan 

wiedzy medycznej.] 

<19. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy, uwzględniając 

możliwość wystąpienia wielomiejscowych naruszeń sprawności organizmu oraz 

wpływ upośledzeń czynności organizmu mogących istnieć przed wypadkiem lub 

chorobą na ocenę procentową uszczerbku na zdrowiu; 

2) wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy, mając na 

względzie aktualny stan wiedzy medycznej.> 

 

 

Art. 205. 

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla 

funkcjonariuszy, 

2)   sposoby ustalania i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych jednostek 

organizacyjnych, 

3)   tryb zwiększenia funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi o środki 

finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń, o którym mowa w art. 60f, 

<3) tryb zwiększenia funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi 

o środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń, o którym mowa w art. 

60h,> 

4)   tryb postępowania oraz właściwość przełożonych w zakresie przyznawania i wypłaty 

nagród rocznych, uznaniowych i zapomóg 

-   mając na względzie celową i racjonalną politykę w zakresie dysponowania środkami 

finansowymi. 

 


