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Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie 

wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 

(druk nr 567) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa jest aktem prawnym, który reguluje jednolicie dla 

wskazanych w ustawie służb kwestie świadczeń odszkodowawczych przysługujących 

funkcjonariuszom oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy, w razie wypadku 

i choroby pozostających w związku ze służbą. 

Ustawa dotyczy funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu oraz służb podległych Prezesowi Rady Ministrów: Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Obowiązujące dotychczas przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. 

o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze 

służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z późn. zm.) były stosowane odpowiednio do 

funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych.  

Omawiana ustawa ma zastąpić te przepisy wzorując się na regulacjach dotyczących 

powszechnego systemu świadczeń przysługujących w razie wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych zawartych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Przepisy ustawy przewidują możliwość otrzymania przez funkcjonariusza lub rodzinę 

zmarłego funkcjonariusza jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku lub choroby 

pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby oraz  



– 2 – 

 

odszkodowania za przedmioty osobistego użytku utracone, zniszczone lub uszkodzone 

wskutek wypadku. 

W art. 4 zdefiniowane zostały występujące w ustawie, kluczowe dla jej stosowania 

pojęcia: „wypadek”, „uraz”, „choroba”, „uszczerbek na zdrowiu”, a w treści art. 8 określono 

krąg członków rodziny uprawnionych do świadczeń odszkodowawczych w razie śmierci 

funkcjonariusza wskutek wypadku lub choroby. 

Ustawa uznaje za wypadek jedynie takie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 

zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć funkcjonariusza, które nastąpiło podczas 

wykonywania lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Art. 3 w ust. 1 

określa listę okoliczności wypadku, które będą go kwalifikować jako wypadek pozostający 

w związku ze służbą. 

Rozdział 2 określa zasady przyznawania świadczeń odszkodowawczych i już na 

początku, w art. 7 wskazuje przypadki, w których następuje wyłączenie odpowiedzialności 

odszkodowawczej. Są nimi: umyślne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie 

funkcjonariusza albo przyczynienie się funkcjonariusza do spowodowania wypadku 

w efekcie spożycia alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie działającego środka. 

Ustawa przyjmuje jako podstawę obliczenia wysokości odszkodowania przeciętne 

wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszane obwieszczeniem 

Prezesa GUS. Rozwiązanie to zapewni funkcjonariuszom jednakowe świadczenia 

odszkodowawcze, niezależne od posiadanego stanowiska, stopnia i rodzaju służby. 

Zmianie ulegnie sposób wyliczania odszkodowania przez zastosowanie systemu 

wielokrotności procenta uszczerbku na zdrowiu, zamiast świadczeń określonych stałymi 

kwotami. Jednorazowe odszkodowanie będzie przysługiwać w wysokości 20% przeciętnego 

wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. 

Z kolei odszkodowanie za utracony lub zniszczony przedmiot ustala się według ceny 

zakupu takiego samego przedmiotu z dnia wydania decyzji w sprawie o odszkodowanie. 

W przypadku rzeczy uszkodzonych decydująca o wysokości odszkodowania jest 

wartość kosztów przywrócenia przedmiotu do stanu poprzedniego. 

Rozdział 3 reguluje szczegółowo kwestie związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn 

wypadku w toku postępowania wyjaśniającego. Określone są obowiązki funkcjonariusza oraz 

kierownika jednostki organizacyjnej będącej miejscem pełnienia służby przez 
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funkcjonariusza w dniu wypadku, a także sposób tworzenia, skład, zadania i tryb 

postępowania komisji powypadkowej. 

Ustawa nakłada na kierownika jednostki organizacyjnej obowiązek przechowywania akt 

postepowania wyjaśniającego przez 20 lat, a także obowiązek prowadzenia rejestru 

wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby. 

Decyzję w sprawie przyznania świadczenia odszkodowawczego będzie wydawać 

przełożony wskazany w art. 34 ust. 2 w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. 

Od powyższej decyzji funkcjonariuszowi albo uprawnionemu członkowi jego rodziny 

będzie przysługiwać odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, na zasadach 

i w terminach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.  

Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych będzie przysługiwało także w razie 

niewydania decyzji w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku o jednorazowe 

odszkodowanie bądź powstania obowiązku wszczęcia postępowania z urzędu. Odwołanie 

będzie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. 

W rozdziale 7 wprowadzono zmiany o charakterze dostosowującym i porządkowym 

w przepisach obowiązujących ustaw: w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawach 

pragmatycznych służb, w celu usunięcia zbędnych już przepisów odsyłających do uchylanej 

niniejszą ustawą ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób 

pozostających w związku ze służbą w Policji. 

W rozdziale 8, w przepisach przejściowych ustawa wprowadza zasadę, że do 

postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń odszkodowawczych wszczętych 

i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy, zastosowanie 

będą miały przepisy dotychczasowe. 

Natomiast w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia funkcjonariusza, będącego 

następstwem wypadku lub choroby, z których tytułu wypłacono jednorazowe odszkodowanie 

na podstawie przepisów dotychczasowych, zwiększenie tego odszkodowania będzie ustalane 

zgodnie z przepisami nowej ustawy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przekazana Senatowi ustawa została uchwalona w efekcie rozpatrzenia przez Sejm 

rządowego projektu ustawy (druk nr 1499). 
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Po I czytaniu, które miało miejsce 24 lipca 2013 r. na 46. posiedzeniu Sejmu i po 

odrzuceniu wniosku o odrzucenie projektu ustawy w I czytaniu, projekt ustawy został 

skierowany Komisji Spraw Wewnętrznych. 

Komisja przyjęła sprawozdanie z poprawkami i wnioskami mniejszości. 

Najistotniejsza z poprawek dotyczyła przywrócenia prawa do odszkodowania za 

przedmioty osobistego użytku utracone lub zniszczone w skutek wypadku. 

Wnioski mniejszości zmierzały do przyznania funkcjonariuszowi (i członkom rodziny) 

prawa do odszkodowania za wypadek, który nastąpił podczas drogi do i z miejsca 

wykonywania obowiązków służbowych oraz do przyznania takiego prawa małżonkom 

pozostającym w separacji z funkcjonariuszem, który zmarł wskutek choroby lub wypadku 

pozostających w związku ze służbą. 

W trakcie II czytania projektu ustawy zgłoszono poprawkę, która zmierzała do 

przyznania funkcjonariuszowi (i członkom rodziny) prawa do odszkodowania za wypadek, 

który nastąpił podczas przemieszczania się w drodze do i z miejsca wykonywania 

obowiązków służbowych. 

W III czytaniu Sejm, po odrzuceniu wniesionej poprawki, uchwalił ustawę. 

 

III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

1) zawarty w art. 1 w pkt 1 w lit. b przepis niepotrzebnie powtarza opisujące wypadek 

wyrażenie „pozostającego w związku z pełnieniem służby”. Wyrażenie to wprowadza pewne 

zaburzenie w treści art. 1 ze względu na dwie okoliczności: po pierwsze w lit. a 

wprowadzony został skrót pojęcia „wypadek”, ponadto wyrażenie to nie jest spójne z treścią 

wskazaną w lit. a. W lit. a wypadek „pozostaje w związku ze służbą” a w lit. b „pozostaje w 

związku z pełnieniem służby”. 

Propozycja poprawki: 

– 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 i 4 należy ujednolicić terminologię w zakresie 

sformułowania „poszkodowany funkcjonariusz” i „funkcjonariusz, który uległ wypadkowi”. 
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Różnica w terminologii nie znajduje wytłumaczenia, tym bardziej, że rejestr, o którym 

mowa w przepisie dotyczy wyłącznie wypadków a nie chorób; 

 

3) w art. 28 znajdują się dwa upoważnienia do wydania rozporządzeń. Mają one 

dotyczyć postępowań w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, które zgodnie 

z art. 17 ust. 4 pkt 3 nazywa się w ustawie „postępowaniem wyjaśniającym”; 

Mając powyższe na uwadze należy właśnie to sformułowanie zastosować 

konsekwentnie w przepisach art. 28 ust. 1 i 2. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 28 w ust. 1 w pkt 3 i w części wspólnej oraz w ust. 2 w pkt 3 i w części wspólnej po 

wyrazie „postępowania” dodaje się wyraz „wyjaśniającego” oraz po wyrazie „prowadzenie” 

dodaje się wyraz „tych”, 

 

4) w art. 38 w ust. 2 reguluje się kwestię odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń 

społecznych, które będzie przysługiwało także w razie niewydania decyzji w terminie 60 dni 

od dnia zgłoszenia wniosku.  

Przepis dotyczy wyłącznie jednorazowego odszkodowania, podczas gdy ustawa 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 w trakcie prac sejmowych zostały odpowiednio 

zmienione. Wydaje się, że w podobny sposób zmieniony powinien być przepis art. 38 ust. 2. 

W przepisie art. 38 ust. 2 należy wprowadzić wyrażenie „świadczenie 

odszkodowawcze”, obejmujące oba rodzaje odszkodowań, które mogą być dochodzone na 

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

będzie przysługiwało w sprawach o przyznanie odszkodowania za przedmioty osobistego 

użytku utracone lub zniszczone wskutek wypadku. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 38 w ust. 2 wyrazy „jednorazowego odszkodowania” powinny być zastąpione 

wyrazami „świadczenia odszkodowawczego”. 
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5) w art. 43 ustawy, który dokonuje nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 

uchyla się art. 59. Tymczasem w obowiązującym przepisie art. 114 ustawy o Państwowej 

Straży Pożarnej pozostawiono odesłanie, które nakazuje stosować normę wskazaną 

w wykreślanym artykule do strażaków w służbie kandydackiej. 

Propozycja poprawki: 

– 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: 

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) również w przepisach nowelizujących ustawę o Biurze Ochrony Rządu nie zwrócono 

uwagi na fakt, że przepis nie zmienianego art. 60b odsyła do wykreślanego przepisu art. 61. 

W ten sposób pozostaje puste odesłanie w 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 na podstawie odrębnych przepisów i określa minimalną 

sumę ubezpieczenia uzależniając jej wysokość od wysokości świadczenia 

odszkodowawczego. Wobec powyższego zmienić należy brzmienie art. 44 ustawy. 
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Propozycja poprawki: 

– 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.”; 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


