
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 6 listopada 2014 r. 

w sprawie ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 października 

2014 r. ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

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

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

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)”; 

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

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

przeciwpożarowej”; 

3)  w art. 9: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „, inspektorów 

i pracowników zatrudnionych w tych komórkach” oraz wyrazy „i pracowników 

wywiadu skarbowego”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Zdolność fizyczną i psychiczną inspektorów i pracowników zatrudnionych 

w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz 

pracowników wywiadu skarbowego ustala się przez zaliczenie ich do jednej 

z następujących kategorii:”, 

c) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 1 albo 2” zastępuje się 

wyrazami „ust. 2”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
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rozporządzenia, wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do pracy, 

na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o zdolności lub niezdolności 

kandydata albo pracownika, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, oraz szczegółowe 

objaśnienia odnoszące się do tych chorób i ułomności, jak również zalecane 

czynności wskazane przy ich ustalaniu w przypadkach, w których wymaga tego 

wiedza medyczna, uwzględniając potrzebę ustalenia w toku badania przez komisję 

lekarską przydatności i predyspozycji do pracy z uwagi na charakter i warunki tej 

pracy.”; 

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

5)  w art. 14 w ust. 5 po wyrazach „na piśmie” dodaje się wyrazy „w terminie 3 dni”; 

6)  w art. 14 w ust. 7 wyrazy „właściwego w sprawach osobowych funkcjonariusza” 

zastępuje się wyrazami „funkcjonariusza właściwego w sprawach osobowych”; 

7)  w art. 21 w ust. 2 w pkt 1 wyraz „zapewnieniu” zastępuje się wyrazem 

„zapewnianiu”; 

8)  w art. 30 w ust. 1–3 skreśla się wyrazy „w szczególności”;  

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

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

11)  w art. 40 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „osoby 

zainteresowanej” dodaje się wyrazy „, o której mowa w art. 41 ust. 3”; 

12)  w art. 42 w ust. 2 po wyrazach „osobie zainteresowanej” dodaje się wyrazy 

„, o której mowa w art. 41 ust. 3”; 
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13)  w art. 43 w ust. 2 po wyrazach „osoby zainteresowanej” dodaje się wyrazy 

„, o której mowa w art. 41 ust. 3”; 

14)  w art. 46 skreśla się zdanie ostatnie; 

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

wyrazem „następuje”; 

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

„następuje”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o komisjach 

lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i uchwalił do niej 

16 poprawek. 

Poprawki nr 1 i 2 doprecyzowują rozumienie skrótu, którym posłużył się ustawodawca. 

Użyte w ustawie wyrażenie „strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej” jest skrótem 

sformułowanym w art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej. W przywołanej ustawie wspomniany zwrot oznacza podlegających 

szczególnym obowiązkom wynikającym z charakteru pracy oraz posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i warunki psychofizyczne pracowników zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowej straży pożarnej, 

zakładowej służby ratowniczej, gminnej zawodowej straży pożarnej, powiatowej (miejskiej) 

zawodowej straży pożarnej, terenowej służby ratowniczej oraz innych jednostkach 

ratowniczych. Wprowadzając poprawki, Senat przyjął, że zamiarem ustawodawcy było 

odnoszenie skrótu do takiego właśnie zakresu podmiotowego. 

W kolejnej poprawce (poprawka nr 3) Senat doprecyzował, że wymienione w art. 9 

ust. 1 ustawy kategorie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy dotyczą jedynie 

kandydatów do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej 

i kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym, a kategorie wskazane w ust. 2 wyłącznie 

inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych 

kontroli skarbowej oraz pracowników wywiadu skarbowego. Poprawka ta była konieczna, 

ponieważ art. 9, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, przewidywał obowiązek posługiwania 

się różnymi systemami kategorii w odniesieniu do tego samego kręgu podmiotów. Ponadto 

poprawka doprowadziła do rozszerzenia zakresu materii przekazanej do uregulowania 

w akcie wykonawczym. 

Senat uznał także za potrzebne wprowadzenie poprawki określającej czas, w którym 

funkcjonariusz może zgłosić do protokołu uwagi na piśmie (poprawka nr 5). 

W poprawianym przepisie (art. 14 ust. 5 w brzmieniu uchwalonym przez Sejm) nie określono 

terminu na zgłoszenie pisemnych uwag do protokołu sporządzonego przez osobę 

kontrolującą, czy zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane prawidłowo. Określenie terminu 

jest konieczne, ponieważ ustawodawca zastrzegł dla uwag formę pisemną, a zdaniem Senatu 
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trudno oczekiwać, by kontrolowany funkcjonariusz mógł w chwili przedstawienia mu 

protokołu zgłosić uwagi na piśmie. 

W art. 30 ust. 1–3 ustawy nieprawidłowo sformułowano wytyczne, ponieważ określając 

kwestie, które minister musi wziąć pod uwagę podczas wydawania rozporządzenia, użyto 

wyrażenia „w szczególności”. Sugeruje ono, że poza wymienionymi przepisami także 

znajdują się wytyczne do tych przepisów upoważniających (co jest dopuszczalne na 

podstawie § 67 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej), jednak ustawodawca nigdzie ich nie 

zamieścił. Mając to na uwadze, Senat skreślił wyrazy „w szczególności” z wytycznych do 

wymienionych powyżej przepisów upoważniających (poprawka nr 8). 

Poprawki nr 9, 15 i 16 uchwalone przez Senat precyzują, że do przeprowadzenia 

w podmiocie leczniczym obserwacji funkcjonariusza, na którą został skierowany przez 

komisję lekarską, niezbędna jest jego zgoda. Przepisy, których dotyczą poprawki, 

sformułowano w sposób mogący wskazywać na fakultatywność wyrażenia przez 

funkcjonariusza zgody na obserwację w podmiocie leczniczym. Takie rozwiązanie byłoby nie 

do pogodzenia ze standardami konstytucyjnymi, a ponadto byłoby niespójne z większością 

postanowień opiniowanej ustawy, które przewidują uzależnienie obserwacji od wyrażenia na 

nią zgody przez osobę badaną. 

Kolejne poprawki (poprawki nr 11, 12 i 13) doprecyzowują występujące w ustawie 

pojęcie „osoby zainteresowanej”. Senat uznał, że intencją ustawodawcy było to, aby każde 

użycie w ustawie określenia „osoba zainteresowana” oznaczało osobę zainteresowaną 

w rozumieniu art. 41 ust. 3 ustawy. 

Senat skorygował także brzmienie art. 46, w którego zdaniu ostatnim ustawodawca 

odsyła do odpowiedniego stosowania art. 40 ust. 4 (dotyczącego zdań odrębnych) w stosunku 

do rozpoznawania odwołań przez Centralną Komisję Lekarską (CKL). Artykuł 40 ust. 4 

dotyczy zdań odrębnych zgłaszanych przez członków wszystkich komisji lekarskich (a więc 

także CKL, zgodnie z art. 16 ustawy), a nie tylko rejonowych, więc omawiane zdanie art. 46 

jest zbędne. Mając to na uwadze, Senat przyjął poprawkę, która skreśliła zdanie ostatnie w 

art. 46 (poprawka nr 14). 

Ponadto Senat uchwalił szereg poprawek redakcyjnych. Udoskonaliły one brzmienie 

przepisów ustawy (poprawki nr 4 i 7) i skorygowały błędy językowe (poprawki nr 6 i 10). 

 


