
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 20 marca 2014 r. 

w sprawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie 

wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r. 

ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby 

pozostających w związku ze służbą, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

 

1)  w art. 1 w pkt 1 w lit. b skreśla się wyrazy „pozostającego w związku z pełnieniem 

służby”; 

 

 

2)  w art. 27 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „poszkodowanego funkcjonariusza” zastępuje się 

wyrazami „funkcjonariusza, który uległ wypadkowi”; 

 

 

3)  w art. 28: 

a) w ust. 1:  

– w pkt 3 po wyrazie „postępowania” dodaje się wyraz „wyjaśniającego”, 

– w części wspólnej po wyrazie „prowadzenie” dodaje się wyraz „tych”, 

b) w ust. 2: 

– w pkt 3 po wyrazie „postępowania” dodaje się wyraz „wyjaśniającego”, 

– w części wspólnej po wyrazie „prowadzenie” dodaje się wyraz „tych”; 

 

 

4)  w art. 38 w ust. 2 wyrazy „jednorazowego odszkodowania” zastępuje się wyrazami 

„świadczenia odszkodowawczego”; 

 

 

5)  art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 i 1351) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 59; 

2) w art. 114: 
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a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do strażaków w służbie kandydackiej stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 28–30, art. 61 ust. 1–5 i ust. 6 pkt 1, art. 67–69, 

art. 72 ust. 1 i 2, art. 73, art.  97b, art. 103 ust. 2 i 3 i art. 115–124n.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Strażak w służbie kandydackiej, który w związku ze służbą doznał 

uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, otrzymuje świadczenia 

odszkodowawcze w trybie i na zasadach określonych dla strażaków. 

W razie śmierci strażaka w służbie kandydackiej w związku ze służbą, 

świadczenia odszkodowawcze otrzymują pozostali po nim członkowie 

rodziny.”.”; 

 

6)  art. 44 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 170) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 60b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 60b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, sumy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 60a, uwzględniając, 

że nie mogą być niższe niż świadczenia odszkodowawcze przysługujące w razie 

wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.”; 

2) uchyla się art. 61.”; 

 

 

7)  w art. 49 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 i dodaje się ust. 1 w brzmieniu: 

„1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 60b ustawy, 

o której mowa w art. 44, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 60b ustawy, o której mowa w art. 44, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

Uchwała w sprawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących 

w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą została podjęta przez Senat 

na 51. posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 r. 

Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 7 poprawek. 

Wprowadzenie poprawki nr 1 Senat uznał za wskazane ze względu na dwie 

okoliczności.  

Po pierwsze w art. 1 w pkt 1 w lit. a ustawa zawiera skrót pojęcia „wypadek”, co 

nakłada na redagującego tekst ustawy obowiązek konsekwentnego posługiwania się 

w dalszych przepisach ustawy tym właśnie skrótem. 

Po drugie wyrażenia definiujące wypadek są w lit. a i b odmiennie sformułowane, co 

może prowadzić do rozbieżnych interpretacji. 

Poprawki nr 2 i 3 ujednolicają i porządkują terminologię ustawy. 

Poprawka nr 4 dotyczy art. 38 ust. 2 ustawy. Przepis ten reguluje kwestię uprawnienia 

do wniesienia odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w przypadku niewydania 

decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania przysługującego w razie wypadku lub 

choroby, pozostającymi w związku ze służbą.  

Przepis dotyczy wyłącznie jednorazowego odszkodowania, podczas gdy ustawa, w toku 

prac sejmowych, została uzupełniona o możliwość uzyskania odszkodowania za przedmioty 

osobistego użytku utracone lub zniszczone wskutek wypadku. Decyzje w tych sprawach są 

podejmowane na podstawie tych samych przepisów co decyzje dotyczące jednorazowego 

odszkodowania (przepisy art. 34 ust. 1 oraz 37 ust. 1). 

Senat uznał, że również w przepisie art. 38 ust. 2 należy wprowadzić wyrażenie 

„świadczenie odszkodowawcze”, które obejmie oba rodzaje odszkodowań dochodzonych na 

podstawie ustawy. W przeciwnym wypadku, odwołanie w sprawie niewydania decyzji 

w sprawach o przyznanie odszkodowania za przedmioty osobistego użytku utracone lub 

zniszczone wskutek wypadku nie przysługiwałoby. 

Wprowadzenie przez Senat poprawki nr 5 jest konsekwencją zmiany dokonanej 

w art. 43 ustawy. W przepisie tym uchyla się art. 59 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. 
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Tymczasem przepis art. 114 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej nakazuje stosować 

uchylony przepis art. 59 odpowiednio do strażaków w służbie kandydackiej. 

W tej sytuacji Senat proponuje wprowadzenie poprawki polegającej na dodaniu 

w art. 114 nowego ust. 3a, który samodzielnie reguluje uprawnienia strażaków w służbie 

kandydackiej na wypadek doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia szkody w mieniu 

w związku ze służbą. 

Podobny problem rozwiązują kolejne poprawki Senatu oznaczone nr 6 i 7. Te poprawki 

są konsekwencją uchylenia przepisu art. 61 ustawy o Biurze Ochrony Rządu.  

Do wykreślanego art. 61 odsyła przepis art. 60b. Przepis ten upoważnia ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, do określenia sum ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, wskutek których może nastąpić uszkodzenie ciała, rozstrój 

zdrowia lub śmierć funkcjonariusza wykonującego obowiązki służbowe poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, w państwach, których terytorium w całości lub części zostało 

uznane za strefę działań wojennych; przepis upoważniający stanowi, że minimalna suma 

ubezpieczenia będzie uzależniona od wysokości świadczenia odszkodowawczego.  

Wobec powyższego Senat uznał za konieczne wypełnienie pustego odesłania 

i wprowadzenie odpowiedniej zmiany do art. 60b (przepisu upoważniającego do wydania 

rozporządzenia). 

Jednocześnie, Senat proponuje pozostawienie w mocy dotychczasowego 

rozporządzenia, na czas 6 miesięcy, co umożliwi przygotowanie nowego aktu prawnego. 

 


