
Projekt 24.09.2010 r.  

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia …………………………………. 2010 r. 

w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji,  
Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.2)) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami  
lub warunkami służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży 
Pożarnej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy 
pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze 
Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej wskutek szczególnych właściwości lub warunków 
służby na określonych stanowiskach, oraz właściwości i warunki służby powodujące  
ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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  
(Dz. U. Nr 206, poz. 1723). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

W porozumieniu: 

MINISTER ZDROWIA 
 
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 

________________________________________ 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, 
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. 
Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95, poz. 786 
oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745. 

 
 
 



 
Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia ............................... poz. (…). 

 

Wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Policji, 
Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz chorób i schorzeń,  
które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania 
służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej wskutek 
szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach, oraz właściwości i 
warunki służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia. 

 

Lp. 

 

Nazwa choroby lub schorzenia  Szczególne właściwości lub warunki służby  

1.  Zatrucia ostre albo przewlekłe 
lub ich następstwa wywołane 
przez substancje chemiczne 

Służba narażająca na działanie szkodliwych dla zdrowia 
substancji chemicznych. Do oceny skutków zdrowotnych 
będących następstwem działania szkodliwych czynników służby 
niezbędne jest określenie rodzaju substancji chemicznej oraz 
ekspozycji funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej na działanie 
substancji niebezpiecznej i czasu jej działania. Zespół objawów 
powinien odpowiadać skutkom biologicznym działania czynnika 
szkodliwego. 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, wynosi: 

- w przypadku zatruć ostrych - 3 dni od zatrucia, 

- w przypadku zatruć przewlekłych - nie określa się. 

2.  Psychozy reaktywne oporne  
na leczenie powstałe w 
szczególnych warunkach służby 
(F23) 

 

 

Ostry stres spowodowany zdarzeniami zaistniałymi 
w czasie pełnienia służby. Ostry początek choroby.  

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe, wynosi 2 tygodnie od zdarzenia.  

3.  Pylice płuc 

 

Długotrwała służba narażająca na wdychanie pyłów 
pochodzenia organicznego i nieorganicznego mogących 
wywołać zwłóknienie tkanki płucnej. 

Dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu i Państwowej Straży Pożarnej narażonych określa się 
następujące kryteria: stopień zapylenia powietrza, cechy 
fizyczne i chemiczne pyłu, agresywność biologiczna pyłu, czas 
pracy w środowisku zapylonym, wysiłek fizyczny podczas 
służby, indywidualne właściwości organizmu.  

4.  Organiczne zaburzenia 
psychiczne (po urazach czaszki, 
zatruciach, neuroinfekcjach)  

Mikrourazy, zatrucia, neuroinfekcje powstałe w służbie 
wywołujące ujawnienie się reakcji psychotycznych. 

 



5.  Przewlekłe obturacyjne 
zapalenie oskrzeli, które 
spowodowało trwałe 
upośledzenie sprawności 
wentylacyjnej płuc z 
obniżeniem natężonej objętości 
wydechowej 
pierwszosekundowej (FEV1) 
poniżej 60 % wartości należnej, 
wywołane narażeniem na pyły 
lub gazy drażniące 

Długotrwała służba narażająca na działanie substancji 
toksycznych lub drażniących, pyłów, par, gazów, aerozoli 
o właściwościach uczulających, duszących, drażniących, 
podwyższonego lub obniżonego ciśnienia. Narażenie 
na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące 
w warunkach służby nie powinno być krótsze niż 1 rok. 

6.  Astma oskrzelowa  

 

Długotrwała służba w narażeniu na dymy, pyły, aerozole, 
substancje chemiczne i izocyjaniany. 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 1 rok. 

7.  Zewnątrzpochodne alergiczne 
zapalenie pęcherzyków 
płucnych: 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące 
w warunkach, służby wynosi: 

1) 

2) 

 postać ostra i podostra 

postać przewlekła 

1) w przypadku postaci ostrej i podostrej zewnątrzpochodnego 
alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych - 1 rok, 

2) w przypadku postaci przewlekłej zewnątrzpochodnego 
alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych - 3 lata. 

8.  Ostre uogólnione reakcje 
alergiczne 

 

Służba w narażeniu na substancje o silnych właściwościach 
alergizujących. 

Okres, w którym istnieje udokumentowane narażenie na 
czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby 
wynosi jeden dzień. 

9.  Byssinoza 

 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 7 dni. 

10.  Beryloza 

 

Okresu, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, nie określa się.  

11.  Choroby płuc wywołane pyłem 
metali twardych 

Służba w narażeniu na pył kobaltu i wolframu. 

12.  Alergiczny nieżyt nosa 

 

Służba w narażeniu na związki akrylowe, amoniak, antymon i 
jego związki, arsen, selen, tlenki azotu, beryl, chlor, związki 
siarki, chromiany, bezwodnik ftalowy, furfurol, tlenek kadmu, 
kobalt, mangan, naftę i mieszaniny węglowodorów, terpentynę, 
pirydynę, pięciotlenek wanadu. Czynnikiem etiologicznym jest 
alergen występujący w środowisku służby. 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 



szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 1 rok. 

 

13.  Zapalenie obrzękowe krtani o 
podłożu alergicznym 

 

Długotrwała służba w szkodliwym dla zdrowia środowisku 
służby lub w trudnych warunkach atmosferycznych, w narażeniu 
na czynniki alergizujące. 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 1 rok. 

14.  Przedziurawienie przegrody 
nosa wywołane substancjami o 
działaniu żrącym lub 
drażniącym 

 

Długotrwała służba w narażeniu na czynniki chemiczne o 
działaniu żrącym i drażniącym. 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 2 lata.  

15.  Przewlekłe choroby narządu 
głosu spowodowane 
nadmiernym wysiłkiem 
głosowym, trwającym co 
najmniej 15 lat: 

Służba związana z nadmiernym, długotrwałym obciążeniem 
narządu głosu (np. wykładowcy, telefoniści, dyspozytorzy). 

 

1)  guzki głosowe twarde 

 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 2 lata. 

2)  wtórne zmiany przerostowe 
fałdów głosowych 

 

3)  niedowład mięśni 
przywodzących i napinających 
fałdy głosowe z 
niedomykalnością fonacyjną 
głośni i trwałą dysfonią 

 

16.  Choroby wywołane działaniem 
promieniowania jonizującego: 

Służba narażająca na działanie promieniowania jonizującego i 
ciał promieniotwórczych. 

1)  ostra choroba popromienna 
uogólniona po 
napromieniowaniu całego ciała 
lub przeważającej jego części 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 2 miesiące 
od ustania narażenia.  

2)  ostra choroba popromienna o 
charakterze zmian zapalnych 
lub zapalno-martwiczych skóry 
i tkanki podskórnej 

 

3)  przewlekłe popromienne 
zapalenie skóry 

 



4) 

 

 

 

 

 przewlekłe uszkodzenie szpiku 
kostnego 

 

 

 

Okresu, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służb, nie określa się. 

5)  zaćma popromienna Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 10 lat. 

6)  nowotwory złośliwe z 
prawdopodobieństwem indukcji 
przekraczającym 10% 

Określa się indywidualnie przy oszacowaniu ryzyka. 

17.  Nowotwory złośliwe powstałe 
w następstwie działania 
czynników występujących w 
środowisku służby, uznanych za 
rakotwórcze u ludzi  

Uwaga: nowotwory powstałe w 
następstwie działania 
promieniowania jonizującego 
należy kwalifikować według  
lp. 16 

Służba narażająca na długotrwałą styczność z chemicznymi 
czynnikami rakotwórczymi, np. produktami suchej destylacji 
węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych, smołowców i 
innych. Służba narażająca na działanie czynników i procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym. 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, określa się 
indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu. 

1)  rak płuca, rak oskrzela  

2)  międzybłoniak opłucnej albo 
otrzewnej 

 

3)  nowotwór układu 
krwiotwórczego 

 

4)  nowotwór skóry  

5)  nowotwór pęcherza moczowego  

6)  nowotwór wątroby  

7)  rak krtani nowotwór nosa i 
zatok przynosowych 

 

18.  Choroby skóry: Długotrwała służba narażająca na styczność z substancjami 
drażniącymi lub uczulającymi.  

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi: 

1)  alergiczne kontaktowe 
zapalenie skóry 

- 1 miesiąc  

2)  kontaktowe zapalenie skóry  
z podrażnienia 

- 1 miesiąc 

3)  trądzik olejowy, smarowy lub 
chlorowy o rozległym 

- 1 miesiąc 



charakterze 

 

4) 

 

 drożdżakowe zapalenie skóry 
rąk u osób pracujących w 
warunkach sprzyjających 
rozwojowi drożdżaków 
chorobotwórczych 

- 1 miesiąc 

 

5)  grzybice skóry u osób 
stykających się z materiałem 
biologicznym pochodzącym od 
zwierząt 

 

- 1 miesiąc 

6)   fotodermatozy zawodowe 

 

- 3 lata 

19.  Przewlekłe choroby układu 
ruchu wywołane sposobem 
wykonywania czynności 
służbowych:  

 

Długotrwała służba wymagająca długotrwałego obciążenia 
ograniczonych grup mięśni, wymuszonej postawy ciała lub 
narażająca na często powtarzające się mikrourazy albo 
powodująca ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, 
wykonywane w szybkim tempie (np. u stenografów, 
maszynistek) oraz inna służba narażająca na stały ucisk i 
nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego. Występuje, 
kiedy działanie mechaniczne przekracza wytrzymałość fizyczną 
lub wydolność czynnościową elementów dynamiczno-
statycznych. Czynności zawodowe wykonywane długotrwale, 
charakteryzujące się powtarzalnością, rytmicznością, 
wymuszoną pozycją, uciskiem lub rozciąganiem określonych 
elementów narządu.  

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi jeden rok.  

1)  przewlekłe zapalenie ścięgna i 
jego pochewki 

 

2)  przewlekłe zapalenie kaletki 
maziowej 

 

3)  przewlekłe uszkodzenie łąkotki 
u osób wykonujących w pozycji 
kucznej lub klęczącej 

 

4)  przewlekłe zapalenie 
okołostawowe barku 

 

5)  przewlekłe zapalenie 
nadkłykcia kości ramiennej 

 

6)  zmęczeniowe złamanie kości  

7)  martwica kości nadgarstka  

20. 

 

 

 Przewlekłe choroby 
obwodowego układu 
nerwowego wywołane 
sposobem wykonywania 

Długotrwała służba wymagająca długotrwałego obciążenia 
ograniczonych grup mięśni, wymuszonej postawy ciała lub 
narażająca na często powtarzające się mikrourazy albo 
powodująca ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, 
wykonywane w szybkim tempie oraz inna służba narażająca na 



 

1) 

 

 

2) 

 

czynności służbowych:  

zespół cieśni w obrębie 
nadgarstka  

zespół kanału Guyona 

 

zespół rowka nerwu 
łokciowego uszkodzenie nerwu 
strzałkowego wspólnego u osób 
wykonujących pracę w pozycji 
kucznej 

stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego.  

 

 

 

 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 1 rok.  

21.  Obustronny trwały ubytek 
słuchu typu ślimakowego lub 
czuciowo-nerwowego  
spowodowany hałasem, 
wyrażony podwyższeniem 
progu słuchu o wielkości co 
najmniej 45 dB w uchu lepiej 
słyszącym, obliczony jako 
średnia arytmetyczna dla 
częstotliwości 
audiometrycznych 1,2 i 3 kHz 

Służba narażająca na długotrwałe działanie hałasu o dużej 
intensywności lub dźwięków o wysokich i niskich 
częstotliwościach. 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 2 lata.  

22.  Zespół wibracyjny: 

 

Długotrwała służba narażająca na działania drgań 
mechanicznych (wibracje), przy chłodnym i wilgotnym 
mikroklimacie przy dodatniej próbie oziębieniowej, uciskowej, 
białej plamy, zmianach rtg kończyn i zaburzeniach czucia 
(badanie palestezjometryczne). 

1)  postać naczyniowo-nerwowa 

 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 3 lata.  

2)  postać kostno-stawowa  

3)  postać mieszana: naczyniowo-
nerwowa i kostno-stawowa 

 

 

23.  Choroby wywołane służbą w 
warunkach zmiennego ciśnienia 
atmosferycznego lub wywołane 
działaniem przeciążeń 
grawitacyjnych: 

Służba pełniona w warunkach podwyższonego lub obniżonego 
ciśnienia atmosferycznego narażająca na nagłe zmiany ciśnienia 
oraz działania przeciążeń grawitacyjnych (np. nurkowie, piloci). 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi: 

1)  choroba dekompresyjna - 5 lat 

2)  urazy ciśnieniowe 

 

- 3 dni 

3)  następstwa oddychania 
mieszaninami gazowymi pod 
zwiększonym ciśnieniem 

- 3 dni 

 

 



24.  Choroby wywołane działaniem 
wysokich albo niskich 
temperatur otoczenia: 

Służba pełniona w warunkach działania ujemnych lub bardzo 
wysokich temperatur.  

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 1 rok. 

1)  udar cieplny albo jego 
następstwa 

 

2)  wyczerpanie cieplne albo jego 
następstwa 

 

3)  odmroziny  

25.  Choroby układu wzrokowego 
wywołane czynnikami 
fizycznymi, chemicznymi lub 
biologicznymi: 

Służba narażająca na długotrwałe działanie promieniowania 
podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego 
wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego 
generowanego przez układy laserowe, drażniących substancji 
chemicznych. Długotrwała służba związana z wykonywaniem 
czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na 
zminiaturyzowanych elementach lub w warunkach 
niewystarczającego oświetlenia oraz praca przy obsłudze 
elektronicznych monitorów ekranowych. 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi: 

1)  alergiczne zapalenie spojówek 

 

- 3 lata  

2)  ostre zapalenie spojówek 
wywołane promieniowaniem 
nadfioletowym 

 

- 1 dzień 

3)  epidemiczne wirusowe 
zapalenie spojówek lub 
rogówki 

- 3 lata 

4)  zwyrodnienie rogówki 
wywołane czynnikami 
drażniącymi 

 

- 3 lata 

5)  zaćma wywołana działaniem 
promieniowania 
podczerwonego lub 
długofalowego nadfioletowego 

- 10 lat 

6)  centralne zmiany 
zwyrodnieniowe siatkówki i 
naczyniówki wywołane 
krótkofalowym 
promieniowaniem 
podczerwonym lub 
promieniowaniem widzialnym z 

- 3 lata 



obszaru widma niebieskiego 

26.  Choroby zakaźne lub 
pasożytnicze albo ich 
następstwa: 

Służba wymagająca bezpośredniego stykania się z zakaźnym 
środowiskiem i materiałem. Szczepienia ochronne wykonane na 
zlecenie właściwych organów w związku z zagrożeniami 
wynikającymi z warunków służby. Służba w trudnych 
warunkach atmosferycznych, polowych, niekorzystne warunki 
zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu.  

1)  wirusowe zapalenie wątroby  

2)  borelioza  

3)  gruźlica  

4)  bruceloza  

5)  pełzakowica  

6)  zimnica  

7)  inne choroby zakaźne lub 
pasożytnicze, w tym choroby 
powstałe w wyniku powikłań 
szczepień ochronnych, 
wykonanych w związku ze 
służbą na określonym 
stanowisku, zapalenie mięśnia 
sercowego, wsierdzia, osierdzia 
w przebiegu chorób o etiologii 
bakteryjnej, wirusowej lub 
pasożytniczej 

 

27. 

1) 

 

 

 

 

 

PTSD/STSW – bez kryterium 
czasu służby (zespół stresu 
pourazowego) 

 

Nagle wydarzenie o charakterze katastrofalnym wyjątkowo 
zagrażającym, nerwowym lub emocjonalnym. Reakcja na ciężki 
stres powodujący kryzys psychiczny. Opóźniona lub 
przedłużona reakcja na stres. Wystąpienie objawów po krótkiej 
przerwie od zadziałania urazu (stresora).  

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wynosi 6 
miesięcy od urazu. 

2) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 Zaburzenia lękowe: 

fobie, 

zespół lęku uogólnionego 

zespół lęku panicznego 

zaburzenia depresyjno-lękowe 
nawracające  

zaburzenia obsesyjno 
kompulsyjne 

Długotrwała służba związana z długotrwałym i nadmiernym 
napięciem nerwowym lub emocjonalnym, mikrourazy i zatrucia 
podprogowe (np. spalinami) wywołujące ujawnienie się i 
zaostrzenie kompensowanych dotąd wad psychicznych, 
usposabiające do nawarstwienia reakcji nerwicowych. Służba w 
warunkach wymagających nadmiernego napięcia nerwowego, 
zwiększonej odpowiedzialności w ponadnormatywnym czasie 
służby. 

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pomimo 
wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i 
uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 1 rok. 

3)  Zaburzenia osobowościowe Trwała zmiana osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej 
lub katastrofy, po chorobie psychicznej.  

28.   Nadciśnienie tętnicze z 
powikłaniami 

Długotrwała służba w narażeniu na czynniki stresogenne. Okres, 
w którym wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze 



wielonarządowymi szczególnymi warunkami lub właściwościami służby wynosi 1 
rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 20  
ust. 4 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.). 

Powyższy zapis zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia,  
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw 
zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, wykazów: 

1)  chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby  
w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej 
oraz właściwości i warunków służby powodujących ich ujawnienie lub pogorszenie stanu 
zdrowia, 

2)  chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby w Policji, Straży Granicznej, 
Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły 
się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby  
na określonych stanowiskach oraz właściwości i warunków służby powodujących  
ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia. 

Sprawy objęte projektem rozporządzenia uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 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 (Dz. U. Nr 206, poz. 1723).  

Potrzeba zastąpienia aktualnie obowiązujących przepisów nowymi uregulowaniami,  
wynika ze zmian społeczno-gospodarczych, postępu w naukach medycznych i prowadzonej 
profilaktyce zdrowotnej, które zaszły w ostatnich latach. Jednocześnie dodatkowym motywem, 
jaki brany był pod uwagę przy opracowaniu nowej regulacji, było dostosowanie jej zasadniczych 
postanowień (w zakresie możliwym do przyjęcia, przy uwzględnieniu specyfiki służby w Policji, 
Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej) do powszechnie 
istniejących rozwiązań. 

W porównaniu do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, projektowane zmiany polegają 
na: 

1) ujęciu w jednym wykazie chorób i schorzeń, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 4 i 5 
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. 

Analogiczne, do obecnie proponowanego, rozwiązanie przyjęto w poprzednio 
obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
16 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu chorób funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej powstałych w związku ze szczególnymi 



właściwościami lub warunkami służby oraz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do 
służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby na określonych 
stanowiskach (Dz. U. Nr 26, poz. 229).  

Choroby powstałe w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby oraz 
choroby i schorzenia, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub 
ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na 
określonych stanowiskach, o których mowa w art. art. 20 ust. 3 pkt 4 i 5 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, powiązane są wspólną etiologią 
wynikającą ze szczególnych właściwości i warunków służby i w powszechnym systemie 
ubezpieczeń społecznych definiowane jako choroby zawodowe. W pojęciu „choroby powstałej w 
związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby” zawiera się implicite pojęcie 
choroby, która uległa pogorszeniu lub ujawniła się w czasie trwania służby wskutek 
szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach. Rozdzielenie 
schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby na dwa 
wykazy ustalone w dwu załącznikach (tak jak to ma miejsce aktualnie) nie ma znaczenia dla 
odczytania art. 19 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 3 pkt 4 i 5 ww. ustawy, ma ono znaczenie tylko 
porządkujące (tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 sierpnia 2008 r. sygn. akt I UK 
40/08, OSNP 2010/1-2/22, w odniesieniu do art. 19 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 3 pkt 4 i 5 
ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym, żołnierzy zawodowych oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, ze zm.).  

W projekcie rozporządzenia, w jednym załączniku, określono wykaz chorób powstałych w 
związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Policji, Straży Granicznej, 
Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed 
przyjęciem do służby w ww. formacjach, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie jej 
trwania, wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach. 
Określono również działanie czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących w 
środowisku służby albo w związku ze sposobem wykonywania służby, pozostających w związku 
z pełnieniem służby.  

2) nie ujęciu w załączniku do rozporządzenia chorób, które nie mają związku ze służbą: 
choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej serca, 
zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, które zaliczyć należy do chorób społecznych, 
cywilizacyjnych oraz dodaniu szeregu nowych jednostek chorobowych. 

Od kilkunastu lat można zaobserwować istotne zmiany w zachorowalności, chorobowości  
i umieralności ludności. Zmiany dotyczą rodzaju i częstości występowania chorób. Na zaistniałą 
sytuację miały wpływ: wydłużenie okresu życia, nasilenie działania czynników cywilizacyjnych, 
zmniejszony wysiłek fizyczny, niewłaściwe odżywianie, nadmierne stosowanie używek, rozwój 
komunikacji.  

Choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroba reumatyczna, niedokrwienna 
choroba serca, choroba tętniczek, choroby naczyń mózgowych, nieurazowe choroby narządu 
ruchu, np. choroba zwyrodnieniowa stawów, zesztywniające zapalenie stawów, nowotwory 
zalicza się do chorób o dużym i rosnącym znaczeniu społecznym. W krajach uprzemysłowionych 



stanowią około 50 % zgonów. Dla określenia ich rangi pomocne są mierniki tych chorób. 
Współczynnik zachorowalności lub chorobowości mówi o częstości występowania choroby. 
Wysokie współczynniki decydują np. o znaczeniu nadciśnienia tętniczego jako choroby 
społecznej. Innym wykorzystywanym czynnikiem jest przeciętny czas trwania choroby. 
Powoduje on wyłączenie chorego często przez długi czas z normalnego życia społecznego  
(np. choroba reumatyczna). Przy zaliczaniu ww. chorób do chorób cywilizacyjnych wzięto pod 
uwagę także niekorzystne rokowanie co do przebiegu choroby. 

Choroby nieujęte w wykazie, jak np.: nadciśnienie (nerkowopochodne lub inne, 
idiomatyczne) zaliczyć należy do chorób społecznych, a nie zawodowych. Przyczyna powstania 
tej choroby nie jest związana ze specyfiką służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony 
Rządu i Państwowej Straży Pożarnej. Nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca nie 
mają istotnego związku z pełnieniem służby. Czynniki ryzyka tych jednostek chorobowych i 
zagrożenie miażdżycą tętnic u funkcjonariuszy są identyczne jak w całej populacji. Palenie 
papierosów, czynniki genetyczne, cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze, podwyższone 
poziomy lipidów we krwi, niewłaściwy tryb życia występują w całej populacji.  

Zwyrodnienie kręgosłupa również należy do chorób społecznych, o nieznanej etiologii, w 
niektórych przypadkach może być związane z koniecznością pracy lub pozostawania w pozycji 
przymusowej, niefizjologicznej. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa obecnie należy do chorób 
najczęściej występujących w społeczeństwie, niezależnie od wykonywanej pracy. Cierpi na nią 
około 80% społeczeństwa w wieku 30-40 lat. Najczęstsze przyczyny chorób kręgosłupa to brak 
ruchu, siedzący tryb życia, nieprawidłowa postawa ciała, urazy będące konsekwencjami 
wypadku.  

Choroby związane z właściwościami i warunkami służby, związane z układem ruchu 
stanowią problem pod względem ilościowym i orzeczniczym (są to schorzenia trudne pod 
względem diagnostycznym). Ich odsetek w stosunku do innych stwierdzanych chorób 
zawodowych jest niebywale wysoki, o ile nie najwyższy. Sprawność układu ruchu umożliwia 
wykonywanie służby, a także wpływa na pozytywną samoocenę stanu zdrowia. Częstość zmian 
w układzie ruchu i ich związek przyczynowy z obciążeniem tego układu w toku pracy uzasadnia 
potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na stan anatomiczny i czynnościowy układu kostno-
stawowego i mięśniowego. 

Choroby związane z warunkami służby, wynikające ze sposobu wykonywania pracy są 
następstwem obciążeń, szczególnie niebezpiecznych dla przyczepów ścięgien, pochewek 
ścięgnistych, mięśni, klatek maziowych, nerwów obwodowych i innych tkanek okołostawowych. 
Szczegółowy opis sposobu wykonywania pracy, zakresu i chronometrażu wykonywanych 
ruchów monotypowych podczas zmiany roboczej, niefizjologicznej pozycji ciała, wielkości 
podnoszonych i przenoszonych ciężarów i innych uciążliwości jest rzadko analizowany i 
niewłaściwie doceniany zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Ma on jednak istotne 
znaczenie w rozstrzyganiu, czy warunki pracy można uznać za czynnik etiologiczny, 
upoważniający do rozpoznania choroby związanej z warunkami i właściwościami służby. Z 
danych Departamentu Zdrowia MSWiA wynika, iż liczba chorób narządu ruchu (choroba 
zwyrodnieniowa kręgosłupa) wyraźnie wzrasta podczas przejścia funkcjonariusza na 
emeryturę/rentę. Prowadzone statystyki (MSWiA-41) pokazują, że liczba tych chorób w trakcie 
służby funkcjonariusza jest stosunkowo niska. 



Trudności diagnostyczne chorób narządu ruchu powstają miedzy innymi z braku swoistości 
symptomatologii chorób narządu ruchu związanych z warunkami i właściwościami służby i 
możliwości występowania podobnych objawów w jednostkach chorobowych wywołanych 
innymi czynnikami. 

Czynniki obciążające układ ruchu dzielimy na dwie grupy: zawodowe i pozazawodowe.  
Do pozazawodowych czynników ryzyka zmian w narządzie ruchu, nasilających się z wiekiem 
zaliczamy: uwarunkowania genetyczne, płeć (większa podatność kobiet), otyłość (zwłaszcza 
wpływająca na zmiany w stawach biodrowych i kolanowych) i co ściślej jest z tym związane - 
styl życia (nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej). 

Zmiany w układzie ruchu o różnym nasileniu, charakterze i lokalizacji są wykrywane w 
ostatnich latach u około 10% młodzieży, a z wiekiem ich częstość zwiększa się. Bóle w okolicy 
lędźwiowo-krzyżowej występują najczęściej u osób powyżej 40 roku życia.  

Ponad 65% osób czynnych zawodowo ma dolegliwości związane ze zmianami w kręgosłupie, 
a częstość ich występowania wzrasta z wiekiem. Stanowią one zespół objawów o niejednorodnej 
etiologii, szeroko rozpowszechniony w całej populacji bez względu na wiek, przynależność 
społeczną, zawód. Przykładowe choroby narządu ruchu, których komponentą może być czynnik 
zawodowy to przede wszystkim choroby tkanek okołostawowych, a zwłaszcza przyczepów 
ścięgnistych i kaletek maziowych, zmiany pourazowe. Rzadziej dotyczą one kości i chrząstek. 

Głównymi czynnikami zawodowymi obciążającymi układ ruchu są: 

1) ostre obrażenia kości, więzadeł, stawów, mięśni w czasie wypadków na stanowisku służby 
(może to być upadek, uraz w czasie akcji, uraz w czasie obsługi maszyny w ruchu, 
spowodowany narzędziem pracy, w transporcie itp.), 

2) urazy „pośrednie”, zmieniające oś obciążenia, a także stopień obciążenia w sposób nagły, co 
odpowiada zmęczeniowemu złamaniu kości, uznanemu za chorobę związaną z warunkami 
służby, 

3) mikrourazy zawodowe, wywołane przez powtarzane zazwyczaj, rytmiczne ruchy, w 
wymuszonej pozycji ciała; mogą one zwłaszcza przy obciążeniu wysiłkowym (również 
statycznym) doprowadzić do zmian w obrębie stawów, powierzchni stawowych, błon 
maziowych, chrząstek więzadeł oraz ścięgien, nawet z ryzykiem oderwania kostnego 
przyczepu ścięgna, 

4) wibracja miejscowa, zwłaszcza o niskiej częstotliwości i wysokiej amplitudzie, która 
powoduje zmiany w strukturze kości nadgarstka oraz w stawach nadgarstkowych i 
łokciowych; zmiany te mają charakter torbieli samoistnych, złamań – zwłaszcza kości 
łódkowatej, półksiężycowatej – lub nawarstwień okostnowych w okolicy stawu łokciowego, 
rozrzedzenia struktury kostnej, zwężenia i nierówności powierzchni stawowych. 

5) zmiany ciśnienia atmosferycznego powstające w czasie nieprawidłowo prowadzonej 
dekompresji zwłaszcza wielokrotnej powodują mikrozatory gazowe w naczyniach kości 
doprowadzające do rozsianej martwicy aseptycznej kości, ognisk zrzeszotowienia kości, 
zmian osteosklerotycznych, zmian zniekształcających, 

6) czynniki chemiczne: chlorek winylu, związki kadmu, związki fluoru, 



7) czynniki biologiczne – bruceloza. W schorzeniu tym najczęstszymi zmianami klinicznymi 
(35 do 85%) są stany zapalne krążków międzykręgowych, kręgów kości długich  
i miednicy. Może również wystąpić ostre zapalenie stawów. Podejrzenie brucelozy związanej 
z pracą wymaga pełnej diagnostyki specjalistycznej w ośrodku klinicznym chorób zakaźnych 
odzwierzęcych. 

Wśród chorób zawodowych narządu ruchu na szczególną uwagę zasługują: 

1) choroby ścięgien i tkanek okołostawowych, 

2) choroby pochewek ścięgnistych, 

3) zapalenie kaletek maziowych, 

4) uszkodzenie łękotki, 

5) zmęczeniowe powolne złamanie kości, 

6) martwica kości nadgarstka/choroba Kienenbocka. 

W wykazie w pkt 19 ujęto jednostki chorobowe będące wynikiem zmian przeciążeniowych 
układu kostno-stawowego. W analizie tej zmiennej uwzględniono wszystkie choroby, w których 
czynniki szkodliwe związane z przeciążeniem układu kostno-stawowego odgrywały istotną rolę. 
Uzyskane w ten sposób wyniki wskazywały, że 91,3% ogółu chorób narządu ruchu związanych z 
warunkami i właściwościami służby, związanych z wykonywaną pracą powstało po okresie 
powyżej 20 lat pracy. Po okresie 1-4 lat ekspozycji powinny najczęściej ujawnić się objawy, 
które świadczyć mogłyby o zmianach w układzie kostno-stawowym. Niestety nie stwierdzono 
związku przyczynowego pomiędzy ujawnieniem się dolegliwości ze strony narządu ruchu, 
absencją chorobową a rozpoznaniem i stwierdzeniem choroby związanej z warunkami i 
właściwościami służby. Okazało się, że chorobę zawodową narządu ruchu stwierdzono po 
okresie narażenia 1-4 lata u 4 pacjentów, 5-9 lat u 14 pacjentów, 10-14 lat już u 22 pacjentów, 
15-19 lat u 21 pacjentów. Po okresie narażenia na warunki szkodliwe 20 lat i wyżej stwierdzono 
aż 208 przypadków choroby zawodowej (76%). Zbliżone wartości stwierdzono również w innych 
latach. 

Wśród przewlekłych chorób zawodowych narządu ruchu najczęściej występują: 

1) zapalenia nadkłykci kości ramiennej u 50,2% pacjentów, 

2) zespół „bolesnego barku” u 14,1% pacjentów, 

3) uszkodzenia łąkotek stawu kolanowego u 13,4% pacjentów, 

4) zapalenia pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych 10,2% pacjentów. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie 
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).  

 

 



 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja 

Projektowane rozporządzenie oddziaływać będzie na funkcjonariuszy: Policji, Biura Ochrony 
Rządu, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, komisje lekarskie podległe 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.  

II. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych: 

1) zakładom opieki zdrowotnej, w których działają komisje lekarskie podległe Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

2) związkom zawodowym:  

a) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów, 

b) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Funkcjonariuszy Straży 
Granicznej,  

c) Związkowi Zawodowemu Strażaków „Florian”, 

d) Związkowi Zawodowemu Pracowników Cywilnych MSWiA. 

3) Stowarzyszeniu Komitetowi Obrony Policjantów. 

Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiA nie zgłosił uwag do projektu. Pozostałe 
związki zawodowe krytycznie odniosły się do całego projektu rozporządzenia i opowiedziały się 
za odstąpieniem od dalszego procedowania. Komitet Obrony Policjantów przyłączył się do 
stanowiska NSZZ Policjantów oraz NSZZ FSG. Stanowisko partnerów społecznych nie zostało 
uwzględnione. Potrzeba zastąpienia aktualnie obowiązujących przepisów nowymi 
uregulowaniami, wynika ze zmian społeczno-gospodarczych, postępu w naukach medycznych i 
prowadzonej profilaktyce zdrowotnej, które zaszły w ostatnich latach.  

III. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało negatywnego wpływu na 
sektor finansów publicznych. 

IV. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście  w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

V. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

VI. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 

VII. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa 



Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na zdrowie funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej narażonych na czynniki 
szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku służby.  

VIII. Wpływ regulacji na środowisko. 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na środowisko. 


