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Dziatajqc w imieniu Mi^dzywojewodzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Zwiqzkow Zawodowych 

Stuzb Mundurowych zwracamy s\q z uprzejmq prosbq o podjQcie dziatari zmierzajqcych do uzupetnienia przepisow 

zabezpieczajacych prawo funkcjonariuszy do 100% uposazenia w przypadkach, o ktorych mowa m.in. w art. 121b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.) i w analogicznych 

przepisach, zawartych w ustawach pragmatycznych stuzb mundurowych podlegtych resortom Spraw 

Wewn^trznych i Sprawiedliwosci. 

U Z A S A D N I E N I E 

Od wprowadzenia zmiany przepisow dotyczqcych absencji chorobowej funkcjonariuszy uptynqt juz ponad 

rok. Ich praktyczne zastosowanie ujawnito w tym czasie szereg nieprawidtowosci. Jedna z przyczyn sktadaj^cych 

si^ na krytycznq ocen^ srodowiska mundurowych - nie liczqc niesprawiedliwego charakteru tej zmiany - dotyczy 

powaznych utrudnien w egzekwowaniu prawa funkcjonariuszy do petnego uposazenia w przypadkach, kiedy 

nieobecnosc w stuzbie spowodowana jest chorobq majqcq zwi^zek ze szczegolnymi wtasciwosciami lub 

warunkami stuzby. Istniejq przyktady, kiedy funkcjonariusze w takich przypadkach pozbawiani sq petnego 

uposazenia, bez szans na odzyskanie obnizonej cz^sci uposazenia albo z powaznymi utrudnieniami w tym 

zakresie. W swietle opinii prawnej sporzqdzonej na potrzeby funkcjonariuszy Policji, problem polega zarowno na 
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niekompletnosci przepisow wykonawczych, jak rowniez na braku stosownych delegacji ustawowych. Z tego 

wtasnie powodu pojawiaty siQ przypadki, w ktorych policjanci tracili 20% uposazenia, chociaz z gory byto 

wiadomo, ze zwolnienie lekarskie wynikato bezposrednio z choroby powstatej w zwiqzku ze szczegolnymi 

wtasciwosciami lub warunkami stuzby. 

Pragniemy podkreslic, iz przypadki odnotowane w Policji, jesli chodzi o prawne przeszkody w 

wyegzekwowaniu prawa do petnego uposazenia reprezentatywne dia wszystkich stuzb mundurowych, 

poniewaz dotyczq mechanizmow okreslonych przez przepisy o identycznej tresci. Nie ma tu znaczenia, ze przepisy 

te ulokowane sq w odr^bnych ustawach pragmatycznych i niekiedy odr^bnych przepisach wykonawczych, tak jak 

to ma miejsce chociazby w przypadku zagrozeri charakteryzujqcych poszczegolne formacje mundurowe, gdzie w 

obr^bie katalogu chorob zawodowych wystQpujq pewne roznice. Liczy si^ tu bowiem fakt, ze wszqdzie tam 

stykano siQ z brakiem stosownych przepisow wykonawczych a nawet delegacji ustawowych do ich wydania. 

Autor opinii prawnej, ktor^ postanowilismy wykorzystac na potrzeby uzasadnienia niniejszego wniosku 

zwraca uwagQ, ze w praktyce luka prawna zast^powana jest przepisami regulujqcymi orzecznictwo dotycz^ce 

uszczerbkow na zdrowiu b^dqcych skutkiem wypadku lub choroby powstatej w zwiazku ze stuzbq, ale nie w 

kazdym przypadku takie rozwi^zania okazujq si^ skuteczne lub mozliwe do zastosowania. Istnieje bowiem 

zasadnicza roznica pomi^dzy ustaleniem zwiazku choroby powstatej w zwiqzku ze szczegolnymi warunkami lub 

wtasciwosciami stuzby, a orzekaniem o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanym wskutek wypadku lub 

choroby powstatej w zwiqzku ze stuzbq. Warto przypomniec, ze resort Spraw Wewnqtrznych juz parokrotnie 

wypowiadat si^ na temat krytykowanych przepisow, utrzymujqc, ze na potrzeby badania zwiazku choroby ze 

szczegolnymi warunkami i wtasciwosciami stuzby z powodzeniem mozna si^ postugiwac przepisami dotyczqcymi 

wypadkow i chorob zwigzanych ze stuzbq. Taki mniej wiecej sens miaty odpowiedzi udzielane m.in. Rzecznikowi 

Praw Obywatelskich. Wyrazamy nadziej^, ze niniejsza inicjatywa sktoni Paniq i Pana Ministrow do gt^bszej analizy 

prawnej i pozwoli dojsc do nieco bardziej konstruktywnych wnioskow. 

Odsytajqc do tresci zatqczonej opinii, jako do szczegotowego uzasadnienia zarowno jesli chodzi o powyzszy 

aspekt, jak i inne poruszone tam problemy, pragniemy pokreslic, ze naruszenie ustawowego prawa 

funkcjonariuszy do 100% uposazenia jest wadq na tyle istotnq, iz wymaga ze strony konstytucyjnych ministrow 

podjQcia niezwtocznych i zdecydowanych krokow w celu wyeliminowania nieprawidtowosci. Przemawia za tym nie 

tyIko interes tysiQcy polskich funkcjonariuszy, ale i powaga Paristwa polskiego oraz zaufanie spoteczne do 

organow, ktore Paiistwo reprezentujecie. 

W imieniu IVIi^dzywojewodzkiego Komitetu Protestacyjnego FZZSM: 

zataczniki: 
Kopia opinii prawnej z dnia 9 czerwca 2015 r., „Omega" Kancelarie Prawne sp. z o. o. 

wvk. 3 egz.: 
egz. nr 1-adresat; 
egz. n r 2 i 3 - a / a 
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Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. 
ul. Poznahska 3 lok. 18, 00-680 Warszawa 

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. 

Warmihsko-Mazurski Zarzqd Wojewodzki 
NSZZ Policjantow w Olsztynie 

Zarzqd Wojewodzki NSZZ Policjantow 
woj. wielkopolskiego 

OPINIA PRAWNA 

Przedmiot niniejszej opinii stanowiq rozwazania de lege lata i de lege ferenda na 
temat funkcjonowania art. 121 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 355 ze zm.), dodanego na mocy ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie 
ustawy 0 Policji, ustawy o Strazy Granicznej, ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej, ustawy o 
Biurze Oclirony Rzqdu, ustawy o Agencji Bezpieczenstwa Wewn^trznego oraz Agencjl 
Wywiadu, ustawy o stuzbie wojskowej zotnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym, ustawy o stuzbie funkcjonariuszy Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz 
Stuzby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Stuzbie Wî ziennej oraz niektorych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 502), w zakresie prawa funkcjonariuszy Policji do zachowania 100% 
uposazenia. 

Niniejsza opinia zostata sporzqdzona na zlecenie Warmihsko-Mazurskiego Zarzqdu 
Wojewodzkiego NSZZ Policjantow w Olsztynie oraz Zarzqdu Wojewddzkiego NSZZ 
Policjantow Wojewodztwa Wielkopolskiego - w zwiqzku z istotnymi problemami, ktore 
ujawnity si? na gruncie stosowania nowej regulacji w powyzszym zakresie. 

Zgodnie z przywotanym na wst?pie przepisem, jezeli zwolnienie lekarskie obejmuje 
okres, w ktorym policjant jest zwolniony od zaj?c stuzbowych z powodu choroby powstatej 
w zwigzku ze szczegolnymi wtasciwosciami lub warunkami stuzby (zwanej dalej "choroby") 
- zachowuje on prawo do 100% uposazenia. 

Zasady 1 tryb ustalania zwiqzku choroby ze szczegdinymi warunkami lub 
wtasciwosciami stuzby, okresia ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o Swiadczeniach 
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odszkodowawczych przystugujgcych w razie wypadku lub choroby pozostajqcych w zwiqzku 
ze sfuzbq (Dz. U. z dnia 15 maja 2014 r.) (art. 1 ust. 1 lit. a i ust. 2). 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy o swiadczeniach, za chorob? uznaje si?: 
- chorob? spowodowanq dziafaniem czynnikow szkodliwych wyst?pujqcych w 

srodowisku stuzby albo 
- chorob?, kt6ra zostata wymieniona w wykazie chor6b pozostajgcych w zwiazku z 

petnieniem stuzby, okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 1 albo 2. 
Ustalanie zwiazku choroby ze szczegolnymi warunkami lub wtasciwosciami stuzby 

reguluje rozdziat 4 w/w ustawy o swiadczeniach, zawierajqcy tyiko jednq jednostk? 
redakcyjn^ - art. 30, w mysl ktorego w razie ujawnienia u funkcjonariusza choroby, co do 
ktorej zachodzi podejrzenie, ze powstata w zwiqzku ze szczegolnymi warunkami lub 
wtasciwosciami stuzby, kierownik jednostki organizacyjnej kieruje funkcjonariusza do 
wtaSciwej komisji lekarskiej z urz?du lub na wniosek funkcjonariusza (ust. 1). Przy okazji 
mozna wskazac, ze przepisy w/w ustawy o swiadczeniach nie precyzujq w kontekscie 
ustalania zwiazku choroby ze szczegolnymi warunkami lub wtasciwosciami stuzby, o jak^ 
„wtasciwq komisj? lekarskq" w przepisie tym chodzi. Kwestia ta nie zostata przez 
ustawodawc? sprecyzowana, w przeciwienstwie do komisji lekarskich, ktore majq orzekac o 
uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanym wskutek wypadku lub choroby lub o 
zwiazku smierci funkcjonariusza z wypadkiem lub chorobq. W6wczas orzekajq komisje 
lekarskie podlegte ministrow! wtasciwemu do spraw wewn?trznych albo komisje lekarskie 
Agencji Bezpieczenstwa Wewn?trznego albo Agencji Wywiadu (art. 31). Istnieje bowiem 
roznica pomi?dzy ustalaniem zwiqzku choroby ze szczegolnymi warunkami lub 
wtasciwosciami stuzby, a orzekaniem o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza doznanym 
wskutek wypadku lub choroby, albowiem uszczerbek stanowi (najcz?sciej) nast?pstwo 
choroby. 

Przepis art. 32 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy o swiadczeniach (do kt6rego w odniesieniu do 
wykazu chorob pozostajqcych w zwigzku z petnieniem stuzby odsyta art. 4 ustawy), stanowi, 
ze Minister wtasciwy do spraw wewn?trznych w porozumieniu z ministrem wtasciwym do 
spraw zdrowia, ministrem wtaSciwym do spraw pracy oraz ministrem wtasciwym do spraw 
zabezpieczenia spotecznego okreSli, w drodze rozporzqdzenia wykaz chorob pozostajqcych 
w zwigzku z pelnieniem stuzby w Policji, Strazy Granicznej, Paristwowej Strazy Pozarnej i 
Biurze Ochrony Rzqdu, uwzgl?dnlajgc ich zwigzek ze szczegdlnymi warunkami lub 
wtasciwosciami kazdej ze stuzb. 

W wykonaniu tej delegacji, Minister Spraw Wewn?trznych wydat rozporzgdzenie z 
dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, 
Strazy Granicznej, Paristwowej Strazy Pozarnej i Biura Ochrony Rzqdu (Dz.U. z 2014 r. poz. 
866), ktore stosownie do § 1 pkt okresia wykaz chorob pozostajqcych w zwiqzku z 
petnieniem stuzby w Policji (...). 

W § 2 w/w rozporz^dzenia ustala si? wykaz chor6b pozostajqcych w zwiqzku z 
petnieniem stuzby w Policji (...), ktory stanowi zatqcznik nr 1 do rozporzgdzenia. Zatqcznik nr 
1 wymienia szczeg6towo jednostki chorobowe (tqcznie w 29 punktach, wymienia np. w pkt 
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12 alergiczny niezyt nosa) oraz precyzuje w odniesieniu do l<azdej z nich szczegolne warunici 
lub wtasciwosci stuzby wywotujqce chorob?. Katalog jest zamkni?ty. Ale tez przypomnied w 
tym miejscu nalezy, ze stosownie do art. 4 ust. 1 w/w ustawy o swiadczeniach, za chorob? 
uznaje si? nie tyiko chorob? wymieniong w przedmiotowym Zat̂ czniku nr 1, ale rowniez 
chorob? spowodowanq dziafaniem czynnikdw szkodliwych wyst?pujqcych w Srodowisku 
stuzby. 

Skoro katalog w zatqczniku ma charakter zamkni?ty (co oczywiscie nie wyklucza jego 
poszerzenia w wyniku zmiany legislacyjnej rozporz^dzenia poprzez dodanie kolejnych 
jednostek chorobowych), nalezy ocenid funkcjonowanie procedury uznawania danej choroby 
za chorob? spowodowanq dziataniem czynnikow szkodliwych wyst?pujgcych w srodowisku 
stuzby, o czym mowa w pierwszej cz?Sci art. 4 ust. 1 w/w ustawy o swiadczeniach. 

Jak juz wskazano powyzej, art. 30 ust. 1 w/w ustawy o Swiadczeniach stanowi o 
kierowaniu funkcjonariusza do wtaSciwej komisji lekarskiej. Brak jest jednak przepisow 
okreSlajgcych, o jakie komisje lekarskie chodzi, a takze regulujqcych ich dziatalnoSd. 

Zasady dziatania komisji lekarskich oraz zasady i tryb orzekania przez te komisje w 
sprawach ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy stuzb wskazanvch w pkt 1 
doznanego wskutek wypadku pozostajqcego w zwiqzku z petnieniem stuzby, zwanego dalej 
"wypadkiem", lub choroby pozostaiacej w zwiazku ze szczegolnymi warunkami lub 
wtasciwosciami stuzby. a takze zwiqzku Smierci funkcjonariusza z wypadkiem lub chorobg 
pozostajqcg w zwiazku ze szczegolnymi warunkami lub wtaSciwoSciami stuzby (art. 1 ust. 1 
pkt 4), okreSIa ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podlegtych 
ministrowi wtaSciwemu do spraw wewn?trznych (Dz. U. poz. 1822). 

W mySI art. 25 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy o komisjach, do komisji lekarskiej kieruje si? z 
urz?du w celu ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Policji. (...) 
doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostaiacej w zwiazku ze szczegolnymi 
warunkami lub wtaSciwoSciami stuzby. z tytutu ktdrych przystuguie swiadczenie 
odszkodowawcze. 0 ile w ustawie tej uregulowane sg kwestie zwiqzane z ustalaniem 
uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek choroby pozostajqcej w zwiazku ze szczegolnymi 
warunkami lub wtaSciwoSciami stuzby, to juz brakuje przepisow, ktore stanowltyby 
podstaw? do orzekania o istnieniu samego zwigzku choroby ze szczegolnymi warunkami 
lub wtaSciwoSciami stuzby. 

W praktyce zacz?to stosowad w/w przepisy do ustalania przedmiotowego zwiazku, na 
zasadzie analogii. 

Nie zawsze jednak w/w komisje orzekajg istnienie przedmiotowego zwiqzku, chociaz 
sami zainteresowani funkcjonariusze, jak i ich przetozeni sq przekonani o zwiazku choroby ze 
stuzbq. 

Tak byfo w przypadku funkcjonariusza Policji, ktory po interwencji w stosunku do 
osoby b?dqcej nosicielem wirusa HCV poddany zostat tzw. procedurze poekspozycyjnej, a 
jego organizm negatywnie zareagowat na terapi? retrowirusow^, powodujqc czasowg 
niezdolnoSc do stuzby. Niezrozumiate jednak wydaje si? ttumaczenie samej komisji, ze tego 
zwiqzku nie stwierdzita, gdyz „nie moze wykraczac poza przepisy, a te zamykajq si? w 
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stosunkowo ciasnym wykazie cliorob, gdzie nie ma mowy o ujemnycli konsekwencjach 
zdrowotnych po terapii farmakologicznej". Albowiem choroby uj?te w wykazie, tj. w/w 
zatgczniku nr 1 do w/w rozporzqdzenia z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania 
uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, jakkolwiek posiadajq charakter zamkni?ty, to 
przeciez komisja jest uprawniona do samodzielnej oceny, czy choroba spowodowana zostata 
dziataniem czynnik6w szkodliwych wyst?pujqcych w srodowisku stuzby - na podstawie art. 4 
ust. 1 w/w ustawy o swiadczeniach. 

Komisja moze nie stwierdzic, ze choroba spowodowana zostata dziataniem czynnikow 
szkodliwych wyst?pujqcych w srodowisku stuzby, gdy uzna, ze dane czynniki szkodliwe w 
Srodowisk'i stuzby nie wyst?pujq (tak stato si? w w/w sytuacji). Jesli komisja lekarska przy 
ustalaniu zwiqzku danej jednostki chorobowej z dziataniem czynnikow szkodliwych 
wyst?pujqcych w Srodowisku stuzby, bierze pod uwag? czynniki biologiczne, fizyczne i 
chemiczne Qak w opisanym przypadku), to wyraznie odwotuje si? do procedur systemu 
powszechnego, choc nie ma do tego podstawy prawnej. Chodzi tutaj o rozporzqdzenie Rady 
Ministrow z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chordb zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1367), ktore okresia m.in. wykaz chorob zawodowych, sposob i tryb post?powania dotyczqcy 
zgtaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorob zawodowych, podmioty 
wtasciwe w sprawie rozpoznawania chorob zawodowych. 

Nota bene r6wniez komisja powypadkowa^ nie stwierdzita u w/w funkcjonariusza 
urazu, w zwiazku z czym w protokole powypadkowym nie uznano opisanego zdarzenia za 
wypadek zaistniaty w zwiqzku z petniong stuzbg. 

Jakkolwiek wydaje si? zatem, ze komisja lekarska nie jest zobowiqzana do stosowania 
w odniesieniu do funkcjonariuszy Policji procedur systemu powszechnego, to jednak brak 
okreslenia procedury w stosunku do funkcjonariuszy niewqtpliwie utrudnia jej prace. 
Konieczne jest w tym zakresie wydanie rozporzgdzenia do ustawy o Policji. Ale tez wydaje 
si?, ze mozna zaproponowac zmienionq tresd przepisu art. 4 ust. 1 w/w ustawy o 
Swiadczeniach, chociazby w nast?pujgcy sposob: „za chorob? uznaje si? chorob? 
spowodowana dziataniem czynnikow szkodliwych wyst?pujqcych lub mogqcych wystqpic w 
srodowisku stuzby lub czynnikow szkodliwych, ktdre ujawnity s/? doplero w nastqpstwie 
zastosowania w stosunku do funkcjonariusza Policji procedury poekspozycyjnej. (Wowczas 
zasadne b?dzie wprowadzenie do ustawy defmicji procedury poekspozycyjnej lub odestanie 
w tym zakresie do definicji zawartej w innej ustawie). OczywiScie, mozna rowniez rozszerzac 
katalog z zatqcznika nr 1 do w/w rozporzqdzenia z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie 
ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji. W tym kontekScie wydawatoby si? 
zasadne wprowadzenie do ustawy o Policji przepisu b?dqcego odpowiednikiem art. 236 
kodeksu pracy, w mysl ktorego „pracodawca jest obowiazany systematycznie analizowac 
przyczyny wypadkow przy pracy, chorob zawodowych i innych chorob zwiqzanych z 
warunkami Srodowiska pracy i na podstawie wynikow tych analiz stosowac wtaSciwe Srodki 
zapobiegawcze". 

Jednakze, wydaje si?, ze istota problemdw praktycznych, jakie ujawnity si? na gruncie 
stosowania art. 121 b ust. 5 pkt 2 ustawy o Policji, lezy w innym punkcie. Otoz majqc na 
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uwadze pewnq specyfik? stosunku stuzbowego (ktora byta niejednokrotnie przywotywana w 
orzeczeniach Trybunatu Konstytucyjnego, czy sqddw administracyjnych), przejawiajqcq si? w 
szeregu ograniczen po stronie funkcjonariusza, naktadanie kolejnego ograniczenia, 
godzqcego w sfer? zabezpieczenia spotecznego w zakresie tak wrazliwych kwestii, jak 
uposazenie za okres choroby pozostajqcej w zwiqzku ze stuzbq, wydaje si? nieproporcjonalne 
do celu, jaki ustawodawca chciat osî gn^c. DIatego tez za racjonalne rozwî zanie uznac 
nalezy powrot do zasady zachowania przez funkcjonariuszy prawa do 100% uposazenia. 

W/w przypadki zwiqzane z zastosowaniem procedury poekspozycyjnej sq dose 
nietypowe, ale oprocz chorob, ktore ujawnity si? na skutek kuracji retrowirusowych, 
praktyczne problemy ujawnity si? przy zdiagnozowaniu grypy, czy chorob tropikalnych. Nie 
wydaje si? jednak, aby w tych przypadkach nie mozna byto zastosowac art. 4 ust. 1 w/w 
ustawy o swiadczeniach, i uznac tych chorob za choroby spowodowana dziataniem 
czynnikow szkodliwych wyst?pujqcych w Srodowisku stuzby (bo przeciez do zarazenia doszto 
podczas i w zwiqzku z petnieniem stuzby). 
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