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dla funkcjonariuszy s³u¿b mundurowych z tytu³u 
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 
– analiza najnowszych przepisów
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leg³ym Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych za wypadki przy pracy, przedmioty osobistego u¿ytku 
utracone w czasie wypadku oraz choroby powsta³e w zwi¹zku ze s³u¿b¹. Pomimo i¿ nowe przepisy 
w tej sprawie obowi¹zuj¹ od ponad 2 lat i nawi¹zuj¹ swoj¹ konstrukcj¹ do tych, które dotycz¹ 
��	��	������������$���
��!�������������������������%���������	����!������������
��	�
	������&�	��
jako sposobu zatrudnienia, które wzbudzaj¹ kontrowersje. Artyku³ porz¹dkuje kwestie otrzymywania 
!����������������������������!�������������������!������������������
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The articles raises a question of compensations for service uniform officers who became submitted to the 
authority of the Ministry of International Affairs. Those indemnities are only payable for the case of accident 
during the service, or personal items which were lost or any serious illness undergone in the process. Although 
the new Act has been in force for over two years, while referring within its structure to the ones having applied 
to ordinary workers, there is however a some kind of distinctiveness stemming from the core of the service, as 
a way of employment, that might at the same time - turn out controversial. The present paper attempts thus 
to make clear all the issues as well as present the circumstances of receiving the indemnity, and be in search 
of a solution for the disputed subject matter.
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pracowników z tytu³u wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej jest stosunkowo dobrze 
znana i omówiona w literaturze przedmiotu. 
(�����!� #�� ��%� ������� ��� �����������#�� ���
funkcjonariuszy s³u¿b mundurowych, zw³asz-
cza ¿e nowe przepisy obowi¹zuj¹ od niedawna, 
a osoby zajmuj¹ce siê bezpieczeñstwem i hi-
����������	����$��"����!��������	�������	���
MSW stanowi¹ niewielk¹ liczbê w ca³ej s³u¿bie 
bhp. Co do zasady jednak przepisy dotycz¹ce 
���������� �������������	��� ��� "����!�-
nariuszy s³u¿b mundurowych obowi¹zuj¹ 
ju¿ od wielu lat.
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odszkodowawczych przys³uguj¹cych w razie 
wypadku lub choroby pozostaj¹cych w zwi¹z-
ku ze s³u¿b¹ [1], zast¹pi³a ustawê z 16 grudnia 
1972 r. o odszkodowaniach przys³uguj¹cych 
w razie wypadków i chorób pozostaj¹cych 
w zwi¹zku ze s³u¿b¹ w Policji [2], któr¹ przez 
ponad cztery dekady stosowano w stosunku 
do funkcjonariuszy podleg³ych MSW na pod-
stawie odes³ania w przepisach reguluj¹cych 
status poszczególnych s³u¿b.

Celem artyku³u jest analiza zakresu obo-
����	�������������$����
	����	�������������
odszkodowawczych dla funkcjonariuszy s³u¿b 
mundurowych podleg³ych MSW i Prezesowi 
Rady Ministrów. Omówiono równie¿ procedu-
�%����	���������
�����������������������!%����
z nim zwi¹zane. Niektóre, tak jak pojêcie cho-
roby pozostaj¹cej w zwi¹zku ze szczególnymi 
�������#�����������������#�����&�	���$&����
siê od tych obowi¹zuj¹cych w prawie pracy, 
w sposób mog¹cy wzbudzaæ kontrowersje. 
W przypadku funkcjonariuszy pos³ugujemy siê 
pojêciem wypadku pozostaj¹cego w zwi¹zku 
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ze s³u¿b¹ i choroby pozostaj¹cej w zwi¹zku 
��� ������$�	#�� �������#�� ��� ��������-
����#�����&�	�
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S³u¿by podleg³e MSW to:

1) Policja,
2) Pañstwowa Stra¿ Po¿arna,
3) Stra¿ Graniczna,
4) Biuro Ochrony Rz¹du,

natomiast s³u¿by podleg³e Prezesowi Rady 
Ministrów to:

1) Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
2) Agencja Wywiadu,
3) Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa normuje 

������� ���������� �������������	��� ���	-
s³uguj¹cych funkcjonariuszom (oraz cz³onkom 
rodzin zmar³ych funkcjonariuszy tych s³u¿b) 
w razie wypadku i choroby pozostaj¹cej 
w zwi¹zku ze szczególnymi warunkami lub 
������������#�����&�	��=������&��������
����
������$���	������!��	����������
�������&���
�
$������!#�!������
����������>��&���������
���
ni¹ objêci funkcjonariusze innych s³u¿b, jak 
np. S³u¿ba Celna czy Wiêzienna. Obecnie (stan 
na 2016 r.), funkcjonariuszom S³u¿by Celnej 
���	�����!�� ������������ ��������� �� ��
�� ?�
��
��?����
��/)���
��	���?+���@����������*++*����
o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypad-
�$�����	�����	�������$���������	����������-
�������������������������������������%&�	���
z ubezpieczenia spo³ecznego [3] (czyli takie 
same jak pracownikom w rozumieniu kodeksu 
pracy), natomiast w przypadku funkcjonariu-
szy s³u¿by wiêziennej prawo do odszkodowa-
���������!�����������������
������D�����
����
2010 r. o s³u¿bie wiêziennej [4].

�	�������������
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H�� ���������� �������������	��� �����

ustawa zalicza dwie kategorie:
– jednorazowe odszkodowanie przys³ugu-

j¹ce w razie wypadku pozostaj¹cym w zwi¹zku 
ze s³u¿b¹ lub choroby, pozostaj¹cej w zwi¹zku 
���������$�	#���������#�����������������-
mi s³u¿by, a tak¿e:

– odszkodowanie za przedmioty osobistego 
u¿ytku utracone, zniszczone lub uszkodzone 
wskutek wypadku.

Warto nadmieniæ, ¿e w przypadku uszko-
dzenia mienia funkcjonariusza, warunkiem 
koniecznym do uzyskania odszkodowania 
jest stwierdzenie, ¿e mia³o to zwi¹zek z wy-
padkiem pozostaj¹cym w zwi¹zku ze s³u¿b¹. 
Drug¹ z przes³anek jest poniesienie przez 
funkcjonariusza uszczerbku na zdrowiu wsku-
tek wypadku. W pozosta³ych przypadkach 
"����!���������#�&����#���>���%�����������
odszkodowawczych na zasadach ogólnych, 
tzn. na podstawie art. 415 i nastêpnych ustawy 
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [5,6].

Definicja wypadku pozostaj¹cego w zwi¹z-
ku ze s³u¿b¹ lub w s³u¿bie jest bardzo podobna 
do definicji wypadku przy pracy, która wystê-
puje w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym 
z tytu³u wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych. Wypadek pozostaj¹cy w zwi¹zku 
ze s³u¿b¹ jest zdarzeniem nag³ym, spowodo-
wanym przyczyn¹ zewnêtrzn¹, powoduj¹cym 
��������@��#���>���
$�	�#��#��!�����������U

1) wykonywania lub w zwi¹zku z wykony-
waniem obowi¹zków s³u¿bowych albo poleceñ 
prze³o¿onych,

2) wykonywania lub w zwi¹zku z wykony-
�����#� ��	������� �� ��
������� ���&�	�� ����
�
bez polecenia prze³o¿onych,

3) uczestniczenia lub w zwi¹zku z uczest-
niczeniem w obowi¹zkowych zajêciach zwi¹-
zanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodo-
�	����������������"��	����!�"����!��������	�

4) wykonywania lub w zwi¹zku z wyko-
nywaniem funkcji lub zadañ zleconych przez 
dzia³aj¹cy w s³u¿bie zwi¹zek zawodowy 
"����!��������	����@����������!�����������
lub spo³eczne,

5) ratowania lub w zwi¹zku z ratowaniem 
ludzi z gro¿¹cego niebezpieczeñstwa lub 
ratowaniem mienia Skarbu Pañstwa przed 
zniszczeniem lub zagarniêciem,

6) udzielania lub w zwi¹zku z udzielaniem 
przedstawicielowi organu pañstwowego po-
#��	����	��	���	��������������������	�������
urzêdowych.

Warto tu zwróciæ uwagê na szeroki zakres 
��	������� �	���	���	��� �� ��#���� ���&�	�
jako sposobu zatrudnienia. Na funkcjonariuszu 
tak¿e poza godzinami wykonywania normal-
nych zadañ s³u¿bowych ci¹¿¹ obowi¹zki, zgod-
��������	��%�������������������������������
których wykonywanie mo¿e spowodowaæ 
wypadek. Definicja równie¿ w takich przypad-
�������������!�������������������������-
�����V�������������������$����"����!��#�&���
posi³kowaæ siê bogat¹ literatur¹ oraz orzecz-
nictwem w tym zakresie [7]. Ustawa podaje de-
finicjê legaln¹ urazu jako ka¿dego uszkodzenia 
tkanek cia³a albo narz¹dów wskutek dzia³ania 
czynnika zewnêtrznego, czego nie zawiera³a 
��������!���� ��
����� H�"����!�� �$����&�
znaczenie terminu „uszczerbek na zdrowiu”, 
�
$�	� !��
� ����������#� ����������� "��	����!�
lub psychicznej organizmu, powoduj¹cym 
������������ !���� ��	������� \� �� ���	������
sta³ego uszczerbku nierokuj¹cym poprawy, 
w przypadku d³ugotrwa³ego uszczerbku trwa-
j¹cym d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy.

���	������	����������	�����
	������!	

������������������������������	�����!��
równie¿ w przypadku wyst¹pienia u funk-
cjonariusza choroby pozostaj¹cej w zwi¹zku 
���������$�	#���������#�����������������-

mi s³u¿by. Za pozostaj¹c¹ w zwi¹zku ze s³u¿b¹ 
uznaje siê chorobê spowodowan¹ dzia³aniem 
��	����$���������	����	�
%��!��	��������-
dowisku s³u¿by albo chorobê, która zosta³a 
wymieniona w wykazie chorób pozostaj¹cych 
w zwi¹zku z pe³nieniem s³u¿by. A wiêc od-
miennie wobec zatrudnienia pracowniczego 
zastosowano model listy oraz model definicji 
uznania choroby zawodowej, na co wska-
zywa³oby umieszczenie alternatywy „albo”. 
W zatrudnieniu pracowniczym stosuje siê tzw. 
#����#������	�̂ _`���
$�	�!��
��������	�����
��
2351 Kodeksu pracy [9]. U pracownika obie 
te przes³anki musz¹ wyst¹piæ kumulatywnie, 
aby móg³ dochodziæ roszczeñ na podstawie 
ustawy wypadkowej. Funkcjonariusze s¹ wiêc 
w znacznie korzystniejszej sytuacji.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e funkcjonariuszy 
obejmuj¹ dwa wykazy chorób pozostaj¹cych 
w zwi¹zku ze s³u¿b¹. S¹ to:

1) Rozporz¹dzenie prezesa Rady Ministrów 
z 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania 
uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji 
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wy-
wiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
[10]
oraz

2) Rozporz¹dzenie MSW z d26 czerwca 
2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdro-
wiu funkcjonariuszy Policji, Stra¿y Granicznej, 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochrony 
Rz¹du [11].

Oba wykazy ró¿ni¹ siê nieznacznie – 
w drugim katalog schorzeñ powiêkszono 
���������������
%
������������������#������-
narz¹dowymi. W przypadku, gdy danej choro-
by nie ma w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik 
do rozporz¹dzenia, to zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 5 
rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych 
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania 
uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, 
Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
i Biura Ochrony Rz¹du ocenia siê procentowy 
uszczerbek na zdrowiu wed³ug pozycji naj-
bardziej zbli¿onej [11]. A poniewa¿ definicja 
choroby dla funkcjonariuszy podleg³ych MSW 
i PRM jest bardzo szeroka, rejonowe komisje 
lekarskie MSW, AW i ABW, do których bêdzie 
nale¿a³a ocena uszczerbku, mog¹ mieæ pro-
blemy z odpowiedni¹ kwalifikacj¹ jednostek 
chorobowych, niewymienionych wprost 
w rozporz¹dzeniu.

"�����#��	������	����������	�����
���������$���%&

Ustawa w art. 7 pkt. 1 ppkt. 1-3 i art. 7 pkt. 2 
��������	
���!������
$�	���"����!������������
���� ���
���� ���	������ ������������ ������-
dowawcze. Takie konsekwencje po pierwsze 
������!�� ������������� ����	� �	�������
���	��	����	����������������������������	�
�������#	���� �����&�����������������������
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lub zaniechanie funkcjonariusza naruszaj¹ce 
obowi¹zuj¹ce przepisy lub rozkazy (…) Mo¿na 
tê dyspozycjê przepisu podzieliæ na co najmniej 
�������%�����������	��U���������������	�������
���	��	���� =�������� ��%� 
�� �� �������$������
���������!���%������
��x���
��/����
��/���������	-
tamy, ¿e prze³o¿eni musz¹ zapewniæ warunki 
odpowiadaj¹ce tym przepisom, a wiêc m.in. 
zapewniæ funkcjonariuszowi odpowiednie 
przeszkolenie i zadbaæ aby posiada³ odpo-
���������#��!%
�������=�����&����������!����-
nadto nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
i rozkazów. W przypadku wy³¹cznej przyczyny 
nale¿y posi³kowaæ siê orzecznictwem SN, które 
odnosi siê do wy³¹cznej winy poszkodowane-
go. Stwierdzenie to sugeruje, ¿e w przypadku 
���������� ���>�	� #���#������ �����������
pracodawcy nale¿y przyznaæ poszkodowa-
��#�� ������������ ��������������� ^/*`��
Nie ma w tym przypadku równie¿ potrzeby 
rozwa¿ania, czy zaniedbania pracodawcy albo 
osoby trzeciej przyczyni³y siê do zaistnienia 
wypadku, czyli analizy tzw. adekwatnego 
zwi¹zku przyczynowego.

Kolejnym elementem jest udowodnienie 
������ 
���� ������ �������	� ������� ��
���-
dawca odsy³a w tym przypadku do rozporz¹-
dzenia w sprawie sposobu i trybu ustalania 
������������ �� ���	��	�� �	����$�� �� =���!���
Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
oraz Biurze Ochrony Rz¹du [13]. Zgodnie z tym 
rozporz¹dzeniem odpowiedzialna za ustalenie 
�#	�����������&��������������������������
jest komisja powypadkowa. Ma ona za zadanie 
ustalenie, jaki przepis zosta³ naruszony lub roz-
kaz nie zosta³ wykonany, czy poszkodowany 
mia³ odpowiednie warunki, przeszkolenie 
i czy sprawowany by³ nad nim odpowiedni 
nadzór oraz, czy poszkodowany posiada³ 
��
��������#��!%
����������	���	��������	�-
������#�!��	��������������	������#��{�����%�
����������������
	�����������������#�&���
������������#�� ���	����>� �#	����>�� ��-

niewa¿ wynika³oby z tego, ¿e poszkodowany 
chcia³ z³amaæ przepisy. Z kolei ra¿¹ce niedbal-
�
���
���������������������������#	��������
i polegaj¹ce na tym, ¿e poszkodowanego 
zaznajamia siê z przepisami, instrukcjami, roz-
kazami a mimo to nie przyjmie on ich do wia-
��#����� �� ���� ���	����� ��� �������
������
s¹dzi, ¿e dzia³a albo pozostaje bierny w sposób 
zgodny z przepisami lub rozkazami, gdy tak 
�������%������	�����������
������

'��!����	
���!�����
$��!���������������-
szkodowawcze funkcjonariuszowi nie przys³u-
guj¹, to wypadek do którego przyczyni³ siê on 
�%�������
�����������&	�����������������$��
odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub 
innych o podobnym dzia³aniu (poprzednia 
ustawa ogranicza³a siê do wypadków, któ-
rych wy³¹czn¹ przyczyn¹ by³o zachowanie siê 
funkcjonariusza spowodowane nadu¿yciem 
alkoholu). Równie istotne w redakcji tych 
przepisów by³o zwrócenie przez ustawodawcê 
���������
���&�����>������!$������
���!��#�-
g¹cych powodowaæ stan odurzenia stale siê 
���%������=����
	#���������������!��
��������#�
odurzaj¹cym, a co nim nie jest, powodowa³o 
��� ������� ������ 
��������� ��
�����
��	!����
��
���� ����	������� ��%� ����>� ����������
„inne substancje o podobnym dzia³aniu” [14]. 
W przypadku podejrzenia o spo¿ycie wymie-
nionych u¿ywek, funkcjonariusz jest zobo-
wi¹zany poddaæ siê odpowiednim badaniom 
w celu wyeliminowania podejrzenia. Je¿eli 
��#$��������������%��������#�����������>�
���������������$��������!��	��������
��-
cji psychotropowych etc., odszkodowanie 
nie przys³uguje. Nowa ustawa przewiduje 
w tej sytuacji rozwi¹zanie na wzór tego, które 
funkcjonuje w ustawie odszkodowawczej [15].

Zgodnie z art. 17 pkt. 3 ustawy o wycho-
��������
���@������������������������������-
��#����̂ /|`���������
���@�������������������
uprawniony organ, powo³any do zachowania 
porz¹dku publicznego. W przypadku badania 


���@������ "����!��������	�����!�����&����	�
!�������	����	>���������	�������
�����	���-
cych przeprowadzaniu badania, gdy¿ mo¿e 

�������>���
����������������������
����������
Je¿eli to zatem mo¿liwe, nale¿y powierzyæ obo-
����������������
���@������"����!���������#�
stra¿y miejskiej (gminnej).

Funkcjonariusz zostanie równie¿ pozbawio-
�	�����������������������������	�������!����
��������������������������#���>�!��
������-
���������!�������	��#	���!��}�
	#��	������
mowa o samookaleczeniu.

Odszkodowanie zostanie wyp³acone 
uprawnionym cz³onkom rodziny poszkodo-
wanego, tj. ma³¿onkowi, rodzicom i dzieciom, 
��	� �� ���	&��	��� ��������������� �������
��� �#������ "����!����������� �� ��%�� ���$����
w przypadku wprawienia siê w stan upojenia 
�������������&	���������$��������!��	����
!��������	��#	���!�����&�������������
���

'�
	�	����������#���#��	����(�
���������	������

W porównaniu z ustaw¹ z 1972 r. zmianie 
����� �$����&� ����$�� ��
������ �	��������
odszkodowania. Dotychczas by³a ona ustala-
na w relacji do uposa¿enia poszkodowanego 
funkcjonariusza: ten, kto zarabia³ wiêcej, 
otrzymywa³ wy¿sze odszkodowanie. Obecnie 
w odniesieniu do ka¿dego poszkodowanego 
funkcjonariusza przyjmuje siê przeciêtne 
miesiêczne wynagrodzenie w gospodarce 
narodowej w poprzednim roku, og³aszane 
do celów emerytalnych w Monitorze Polskim 
przez prezesa GUS, poczynaj¹c od drugiego 
kwarta³u ka¿dego roku, przez jeden rok [17]. 
Podstaw¹ decyzji odszkodowawczej jest usta-
lony przez komisjê lekarsk¹ procent sta³ego 
���@������
�������������������������������
Stopieñ ten ustala siê w procentach, za ka¿dy 
������
��������������������������	��������
20% wspomnianej podstawy. Co wiêcej, mo¿e 
�	>��������%��������������������������	���
w ustawie w przypadku, gdy funkcjonariusz 
zosta³ uznany za:

– niezdolnego do s³u¿by ze znacznym 
������������#�������������������#�
lub

– niezdolnego do samodzielnej egzystencji.
Ponadto je¿eli wskutek pogorszenia siê 

stanu zdrowia uszczerbek na zdrowiu, który 
by³ podstaw¹ przyznania jednorazowego 
odszkodowania zwiêkszy siê o co najmniej 
10 punktów procentowych, zwiêksza siê ono 
o 20% przeciêtnego wynagrodzenia za ka¿dy 
procent uszczerbku na zdrowiu przewy¿sza-
j¹cy procent, wed³ug którego przyznawane 
by³o odszkodowanie. Nale¿y w tym wypadku 
za³o¿yæ, ¿e pogorszenie siê stanu zdrowia by³o 
spowodowane wypadkiem lub chorob¹ po-
zostaj¹cymi w zwi¹zku ze s³u¿b¹, a nie innymi 
przes³ankami.
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
odszkodowanie mo¿e zostaæ podwy¿szone 
przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra w³a-
���������������������%
���	�������������	�
organ mo¿e równie¿ przyznaæ odszkodowanie 
cz³onkom rodziny funkcjonariusza, którzy 
nie spe³niaj¹ warunków do otrzymania renty 
rodzinnej.

)��
����	������%	#��	%&��
=��
%�������� �	!�����!���� !��
� ���
%��-

waniem powypadkowym dla funkcjonariuszy 
������%�������#����%������������������	���
dla specyfiki s³u¿by jako sposobu zatrudnie-
nia. Sporz¹dzony w jego wyniku protokó³, 
w którym stwierdza siê, ¿e dosz³o do wypadku 
pozostaj¹cego w zwi¹zku ze s³u¿b¹, stanowi 
pierwsz¹ przes³ankê do wszczêcia z urzêdu 
postêpowania w przedmiocie jednorazowe-
go odszkodowania. Drug¹ jest orzeczenie 
��#��!����������!���������!����#��!�������&�	�
funkcjonariusza, które stwierdza sta³y albo 
d³ugotrwa³y uszczerbek na zdrowiu. Komisje 
��������� ������!�� #����
����� ��������#��
do spraw wewnêtrznych na podstawie 
ustawy z 28 listopada 2014 r. [18]. Oprócz 
funkcjonariuszy podleg³ych MSW, wysy³ani 
s¹ do nich funkcjonariusze CBA. Oprócz komisji 
podleg³ych MSW funkcjonuj¹ równie¿ komisje 
lekarskie dla AW i ABW podleg³e szefom tych 
s³u¿b na podstawie ustawy z 24 maja 2002 r. 
o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz 
Agencji Wywiadu [19].

V�������!���� ��
���� ������� ��������%�
���
%��������� �	#�����!��� !������������
podstawowe obowi¹zki poszkodowanego, 
który musi niezw³ocznie* zawiadomiæ bezpo-
���������� ������&������ �� �	������� �����-
������� ������&��	� ������������� �������#���
kierownika jednostki organizacyjnej, bêd¹cej 
miejscem pe³nienia s³u¿by przez funkcjonariu-
sza w dniu wypadku, lub ustalenia uszczerbku 
na zdrowiu doznanego wskutek choroby. 
Kierownik komórki organizacyjnej m.in. nie-
zw³ocznie powo³uje komisjê powypadkow¹ 
i wszczyna postêpowanie w sprawie ustalenia 
�����������������	��	���	��������������#���
kierownika komórki ds. bhp oraz udziela 
wszechstronnej pomocy komisji powypadko-
wej, jak równie¿ zabezpiecza miejsce wypadku.

W sk³ad komisji wchodz¹ co najmniej:
1) z urzêdu, jako przewodnicz¹cy, przed-

stawiciel s³u¿by bhp w danej komórce orga-
nizacyjnej,

*��������
����������&�	��������	�������-
�	������������� �����	��	���	������ ��� �����
osoba wskazana przez powo³uj¹cego komisjê 
powypadkow¹.

Ustawa nie zawiera definicji legalnej, kim 
!��
�������
����������&�	��������	��������	�
* Przez „niezw³ocznie” ustawodawca rozumie tzw. postê-
powanie bez zbêdnej zw³oki.

������������ �� ���	��	�� �	������� ��&���
domniemywaæ, ¿e powinien byæ to funkcjona-
��������
$�	�����������!��%�������������������
�� ��	����������� �� �������� �� �
$�	#�� #����
miejsce wypadek. Warto te¿ zwróciæ uwagê, 
¿e w sprawach bardziej skomplikowanych 
komisja mo¿e sk³adaæ siê z wiêkszej liczby 
cz³onków.

'�#��!������#�������
%���������	!�����-
j¹cego dokonuje oglêdzin miejsca wypadku 
sporz¹dza szkice i wykonuje zdjêcia, przyj-
#�!�� �	!��������� ��� "����!����������� �
$�	�
����� �	�������� �!���� ������� ��� 
�� !����
�
������������������	!������������������$��
wypadku, wystêpuje o dokumenty, zasiêga 
opinii bieg³ych itd. Oprócz tego komisja ustala 
szkodê, jak¹ funkcjonariusz poniós³ w wyniku 
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przed-
miotów osobistego u¿ytku. Ustala rodzaj 
przedmiotów, stopieñ ich zu¿ycia i zniszczenia 
uszkodzenia albo fakt ich utraty oraz przybli-
&���� ���
��>�� '�#��!�� �������� ���������>�
protokó³ powypadkowy w terminie 14 dni 
od otrzymania przez jej cz³onków decyzji o po-
wo³aniu ich w sk³ad komisji powypadkowej. 
Po sporz¹dzeniu protoko³u, w którym stwier-
dzone jest, ¿e funkcjonariusz uleg³ wypadkowi 
na s³u¿bie, przes³aniu go do rejonowej komisji 
lekarskiej MSW i stwierdzeniu uszczerbku 
na zdrowiu, kierownik jednostki organizacyjnej 
ma podstawy, aby wszcz¹æ z urzêdu postêpo-
wanie w sprawie przyznania jednorazowego 
odszkodowania.

)��
����	���������	����#��	����(�
���������	������

=��
%�������� �� �������� ���������� ��-
szkodowawczych wszczyna siê po przepro-
������������
%���������	!�����!�����������
wydaniu orzeczenia przez komisjê lekarsk¹ 
i koñczy siê wydaniem decyzji administracyjnej. 
Mo¿na je wszcz¹æ zarówno na wniosek, jak 
i z urzêdu; zawsze jednak musz¹ zachodziæ 
ku temu tzw. obiektywne przes³anki.

Z urzêdu wszczyna siê postêpowanie 
�� �������� ���������� �������������	���
w przypadku stwierdzenia w zwi¹zku z wypad-
���#�������������������������������������@�
�#������"����!�������������������������
���-
���� ��� ���&�����}��
�� !������� ���� ��������>��
¿e o uszczerbku na zdrowiu mo¿e stanowiæ 
wy³¹cznie komisja lekarska. Postêpowanie 
w sprawie jednorazowego odszkodowania 
mo¿na wszcz¹æ równie¿ na wniosek funk-
cjonariusza lub cz³onków najbli¿szej rodziny 
w przypadku:

– stwierdzenia sta³ego lub d³ugotrwa³ego 
����������� ��� �������� ��� �#������� �
$���
nast¹pi³y po zwolnieniu ze s³u¿by

– pogorszenia siê stanu zdrowia funkcjona-
riusza wskutek wypadku lub choroby

– stwierdzenia przez komisjê lekarsk¹, 
¿e wskutek choroby lub wypadku funkcjo-
nariusz nie dozna³ sta³ego lub d³ugotrwa³ego 
����������� ��� ��������� ����� &�� !���� �#���>�
nie pozostaje w zwi¹zku z wypadkiem lub 
chorob¹

– stwierdzenia przez komisjê powypad-
kow¹, ¿e wypadek nie pozostaje w zwi¹zku 
������&��� ������
������������������������	�
����������������������������������	�����!�

– szkody (...) w przedmiotach osobistego 
u¿ytku w zwi¹zku z wypadkiem.

Decyzjê wydaje Prezes Rady Ministrów 
w stosunku do szefów ABW, AW i CBA, 
���� ���
%��$�� �� �������� #����
��� ������-
wy do spraw wewnêtrznych w stosunku 
do komendantów g³ównych Policji, Stra¿y 
Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, sze-
fa BOR i ich zastêpców oraz rodzin. Minister 
�������	� ��� ������ ����%
���	��� �	��!��
równie¿ decyzjê odszkodowawcz¹ w sto-
sunku do funkcjonariuszy oddelegowanych 
do pe³nienia zadañ s³u¿bowych w urzêdzie 
obs³uguj¹cym ministra, a tak¿e cz³onków jego 
rodziny. Szefowie ABW, AW, i CBA wydaj¹ 
decyzjê w stosunku do wszystkich podleg³ych 
im funkcjonariuszy oraz cz³onków ich rodzin. 
W bardziej rozbudowanych strukturach 
organizacyjnych decyzje s¹ wydawane w za-
�&������ ��� �������� ����������� \� '�#�����
�
G³ówny Policji w stosunku do komendantów 
powiatowych (miejskich) Policji i cz³onków 
ich rodzin, dyrektorów biur Komendy G³ównej 
Policji, dyrektora instytutu badawczego Policji, 
komendanta rektora Wy¿szej Szko³y Policji 
w Szczytnie itd., komendanci miejscy policji 
w stosunku do podleg³ych im funkcjonariuszy 
i cz³onków ich rodzin etc. zgodnie z art 34 
ustawy. Od decyzji w przedmiocie jednorazo-
wego odszkodowania nie przys³uguje odwo-
³anie do organu wy¿szego stopnia, bowiem 
��#�#�������	���������	�!�������	���%���%�>�
postêpowania, w której stosuje siê odpowied-
nio przepisy kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego. Ustawa przewiduje, ¿e od decyzji 
s³u¿y odwo³anie do s¹du pracy i ubezpieczeñ 
spo³ecznych, na zasadach i w terminach okre-
���	�������
��)x|���������������
��)xx9 ustawy 
Kodeks postêpowania cywilnego [20].

Kierownik komórki organizacyjnej wydaj¹cy 
decyzjê w rozumieniu przepisów KPC jest or-
ganem rentowym i od jego decyzji przys³u-
��!�� ���������� ��� ����� ��� ���������
��#�
organu, który wyda³ decyzjê. Funkcjonariusz 
ma na to miesi¹c od dnia dorêczenia decyzji. 
Oznacza to termin do dnia w kolejnym miesi¹-
cu, który dat¹ odpowiada dniowi, w którym 
nast¹pi³o dorêczenie [21]. Odwo³anie do s¹du 
pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych przys³uguje 
tak¿e w razie niewydania decyzji w terminie 60 
dni od dnia zg³oszenia wniosku o przyznanie 
������������ ����������������� ���@� ��-
wstania obowi¹zku wszczêcia postêpowania 
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�����%����V���������#�&��������>�����&�	#�
czasie po up³ywie tego terminu.

W postêpowaniu prowadzi siê metrykê 
zgodnie z art. 66a § 5 Kodeksu postêpowania 
administracyjnego. Obowi¹zek ten zgodnie 
z rozporz¹dzeniem z 13 marca 2012, poz. 
269 jest wy³¹czony w przypadku podobnych 
postêpowañ u ¿o³nierzy Wojska Polskiego, 
nale¿a³oby wiêc równie¿ rozwa¿yæ wy³¹cze-
nie postêpowañ w sprawie jednorazowego 
odszkodowania u funkcjonariuszy podleg³ych 
MSW spod tego rygoru [22].

Poszkodowany na ka¿dym stadium po-
stêpowania ma prawo wgl¹du do akt postê-
powania.

Prawo do jednorazowego odszkodowa-
���� �� !���� �	�����>� ��
����� !��
� �� �������
decyzji wydawanej w terminie 30 dni od dnia 
wszczêcia postêpowania. Akta postêpowania 
kierownik komórki organizacyjnej ma obo-
wi¹zek przechowywaæ przez 20 lat od jego 
zakoñczenia.

)�������	���
W nowej ustawie widaæ dobr¹ tendencjê 

do ujednolicania ustawodawstwa wypadko-
wego dla pracowników i nie pracowników. 
V��	������� �� ���	������ "����!��������	�
#�������	��� #����� ��
���>� ���%��������
�	����!������
�����&�����&�	������%�������#�-
nistracji rz¹dowej i postêpowanie powypad-
kowe musi podlegaæ równie¿ rygorom prawa 
administracyjnego, co z oczywistych wzglêdów 
nie wystêpuje u pracowników.

Funkcjonariusze maj¹ bardzo szeroki za-
�������	���������
$�	����	���	��������������
�	��������!%
��!��
������������#���}�������-
trowersji wzbudza np. zaliczenie do tej grupy 
��!%>��������	����������������#������������
fizycznej, poniewa¿ to wtedy statystycznie 
��!��%����!��������������	����$�����������
z pragmatykami s³u¿bowymi funkcjonariusze 

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zobowi¹zani 
��� �
��	#	��>� ��������>� "��	����� ��������
uczestniczenie w zajêciach wychowania fi-
zycznego czy te¿ zajêciach sportowych [23]. 
Do funkcjonariusza Policji nale¿y sta³e utrzy-
#	�����������������"��	����!����������$��-
��������������������������������������	#��
�� ��������>� "��	����� ����!��
$�� ������� ��%�
na podstawie testu [24]. Podobnych obo-
wi¹zków nie maj¹ funkcjonariusze ABW i AW, 
��
�#� ����
�!�� �	
������ ��	� 
�� ������������
wypadku powinny równie¿ ich dotyczyæ.

Uwagê zwraca równie¿ bardzo szeroka de-
finicja choroby pozostaj¹cej w zwi¹zku ze s³u¿-
b¹, za której stwierdzenie funkcjonariuszom 
przys³uguje jednorazowe odszkodowanie. 
Mo¿e byæ to celowe dzia³anie ustawodawcy, 
który chcia³ uprzywilejowaæ pod tym k¹tem 
funkcjonariuszy. Mo¿e to byæ równie¿ efekt 
b³êdnego u¿ycia funktora logicznego alterna-
tywy zamiast koniunkcji, tak jak w przypadku 
art. 2 pkt. 1 gdzie czytamy, ¿e uszczerbek mo¿e 
�	>� �$����������� �
��	� �� �����
����	�� ������
to, ¿e ustawodawca pos³u¿y³ siê alternatyw¹ 
³¹czn¹, a nie wykluczaj¹c¹.

Lista chorób wymienionych w rozporz¹dze-
niu w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu 
funkcjonariuszy Policji, Stra¿y Granicznej, 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Biura Ochrony 
Rz¹du, a tak¿e Agencji Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego i Agencji Wywiadu, zawiera siê 
w zakresie chorób pozostaj¹cych w zwi¹zku 
ze s³u¿b¹, szczegó³ow¹ listê mo¿na by wiêc 
uznaæ za niepotrzebn¹. Jednak jednym z ce-
lów ustawodawcy, o czym mo¿na przeczytaæ 
w uzasadnieniu do projektu ustawy, by³o 
ustalenie górnych limitów jednorazowego 
odszkodowania dla poszczególnych jednostek 
chorobowych, a wiêc precyzyjne ustalenie, 
������ ����!����!��	�����������&	���%�������-
dowanie. Stosowne wiêc by³oby ujednolicenie 
definicji choroby pozostaj¹cej w zwi¹zku 

ze s³u¿b¹ z definicj¹ choroby zawodowej, tak 
jak mia³o to miejsce w projekcie opisywanej 
ustawy.
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