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Opinia do rządowego projektu ustawy 

o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym 

w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 

Projektowany akt prawny ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę 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 ze zm., dalej jako 

"policyjna ustawa wypadkowa"). Podstawowa różnica sprowadza się do tego, że o ile 

policyjna ustawa wypadkowa stanowiła podstawę do przyznania świadczeń 

funkcjonariuszom Policji, a w oparciu o stosowne odesłania także funkcjonariuszom 

innych służb, o tyle w projektowanej ustawie zamierza się objąć zakresem 

podmiotowym wszystkich funkcjonariuszy. Tę zmianę należy uznać za zasadną. 

Zakładane unormowania są wzorowane na regulacjach dotyczących 

powszechnego systemu świadczeń przysługujących w razie wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych (ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, lj. Dz. U. z 2009 r., 

Nr 167 poz. 1322 ze zm., dalej jako "powszechna ustawa wypadkowa"). Z kolei w 

odniesieniu do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków wzorem dla 

projektodawcy pozostają przepisy Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. 

W odniesieniu do projektu należy zgłosić następujące zastrzeżenia. 

W rozdziale 11 l, w art. 15-24 projektu określa się techniczne kwestie 

postępowania w razie wypadku w służbie, mimo że zagadnienia tam regulowane 
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powinny być, ze względu na swój charakter, normowane w akcie prawnym o randze 

rozporządzenia. Warto zauważyć, że w prawie pracy kwestie te zostały unormowane 

- w odniesieniu do pracowników - w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 

2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 

105 poz. 870). Natomiast w przypadku osób niebędących pracownikami 

zastosowanie znajduje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 

grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie 

ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, 

wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236 poz. 1992). Ponadto, 

projektodawca jest niekonsekwentny. Z jednej strony reguluje szereg zagadnień w 

ustawie, z drugiej strony w art. 25 projektu deleguje część kwestii związanych z 

wypadkami w służbie do unormowania rozporządzeniami. 

Należy także zgłosić zastrzeżenia co art. 15 ust. 1 projektu. Przewiduje on 

bowiem obowiązek funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, pisemnego 

zawiadomienia o tym fakcie swojego przełożonego. Tymczasem osoba, która uległa 

wypadkowi, może mieć trudności z wykonaniem tego obowiązku. Powszechne prawo 

pracy (wskazane wyżej rozporządzenie z dnia 1 lipca 2009 r.) przewiduje jedynie 

obowiązek zawiadomienia bez jego szczególnej formy, co wydaje się lepiej 

odpowiadać specyfice sytuacji. 

Kolejna uwaga dotyczy braku zgodności projektowanej ustawy, a dokładniej 

dołączonych do niej projektów rozporządzeń w sprawie wykazu chorób 

pozostających w związku z pełnieniem służby a rozporządzeniami regulującymi tę 

samą kwestię, ale na potrzeby przyznawania innych świadczeń (aniżeli 

odszkodowanie), na gruncie ustawy 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 (tj. Dz. U z 2013 r., 

poz. 667). Przedmiotowy akt prawny w art. 19 i nast. odnosi się również do wypadku 

związanego z pełnieniem służby oraz choroby powstałej w związku z warunkami 

służby, a na podstawie jego art. 20 ust. 4-4b wydano szereg aktów wykonawczych, 

które definiują m.in. choroby powstałe w związku ze szczególnymi warunkami służby. 

Porównanie treści tych rozporządzeń projektowanymi z rozporządzeniami prowadzi 

do wniosku, że nie są one zgodne. l tak w projekcie rozporządzenia Ministra Spraw 
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Wewnętrznych wymieniono 18 kategorii chorób związanych z warunkami służby. 

Tymczasem w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 

2005 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w 

Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, 

wydanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. jest mowa o 28 

kategoriach. Różnice tkwią także w opisie warunków lub właściwości służby 

wywołujących chorobę (por. choćby poz. 1 w obowiązującym rozporządzeniu oraz w 

projekcie). Omawiana niezgodność będzie dla opisywanej grupy funkcjonariuszy w 

praktyce prowadziła do odmiennego traktowania schorzeń na potrzeby ustalania 

prawa do odszkodowania (na podstawie projektowanej ustawy) oraz na potrzeby 

przyznania innych świadczeń, np. prawa do renty. Usunięcie tych rozbieżności jest 

możliwe np. przez wydanie, nowego rozporządzenia, które określi jeden wykaz 

chorób dla potrzeb projektowanej ustawy oraz dla potrzeb ustawy z dnia 18 lutego 

1994 r. Z taką sytuacją mamy do czynienia w powszechnym systemie ubezpieczenia 

społecznego, gdzie przyjęto jeden katalog chorób zawodowych na podstawie 

przepisów wykonawczych do art. 237 § 1 pkt 3 k.p., który obowiązuje dla wszystkich 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 
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