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W odpowiedzina pismoz dnia 30 pafdziernika2012r., znak:j'w', dotyczqce
orzekaniaprzezkomisjelekarskieo stopniuuszczerbkuna zdrowiu
niernotno6ci
wykazu
$futby wigziennejze wzglqduna brak szczeg6lowego
funkcjonariusza
procentowenormyuazczerbkuna zdrowiu,upnejmiepzedstawiam,
okreslaJqCego

conastepuje"
(Dz.u. Nr 79,
2010r, o slutbiewiqziennej
ustawaz dniaI kwietnia
poz,E2B,zp6fn. zm.),kt6raweszlawtyciezdniern13 sierpnia2010r,, okre6lila
samodzielnie zasady przyznawania jednorezowego OdgzkOdOwania
w zwi4zkuz pelnieniem
kt6rywskutekwypadkupozostajqcego
funkcjonariuszowi,
stu2by albo wskutek choroby powstalej w zwiqzku za szczegOlnymi
lub warunkamislulby doznaluszczerbkuna zdrowiulub poni6si
w{a6ciwo6ciami
szkodqw mieniu.Wobec funkcionariuszySlutby Wiqziennejzostafowylqczone
przystuguj4cych
ustawyz dnla 16 grudnla1972r. o odezkodowaniach
stosowanie
w zwiqzkuze slutb4 w Policji(Dz"U'
w reziswypadk6wi chordbpozoetajEcych
do tej ustawy.
Nr 53, poz,345,z p62n.zm,) oreZekt6WV,rykOnawczych
Zgodnie z art. 118 ust. ts powotanej ustawy o $fulbie WiQziennej
w wysoko6ci70Vb
przysluguiejednorazoweodszkodowanis
funkcjonariuszowi
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neleznego
funkcjonariusza
nejni2szegouposeleniszasadniczego
miesigcznego
za katdy procentuazczerbku
w dniuwydsnlsdecyzjiw sprawleodszkodowania,
na zdrowiu, O uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszawskutek wypedku
do spraw
lub chorobyorzekaj4komisjelekarskiepodlegleministrowiv'rla$ciwemu
wewnqtrznych(art. 118 ust, 10 w zwi4zku z art. 110 ustawy o $luZbie
WiEziennej).
tryb postqpowania sq okre6lone
z dnia g lipca 1991r, w sprawie
Minigtra$prawWewnqtrznych
w rozporzqdzeniu
komisjilekarskichpodleglychMinistrowiSpraw
i tryhu postepowania
wla$ciwo6ci
Wla6ciwo66 tych

komisji i

Wewnqtrznych(Dr, U. Nr 79, poz, 349, z p62n.zm.), kt6re me zastosowanie
Sfutby
takte do kandydatdwdo $iuiby Wiqziennejjak i do funkcjonariuszy
kornisJelekarskieorzekajqrn, In.
Zgodniez tym rozporzqdzeniem
WiEziennej.
o stopniu uezczerbkuna zdrowiu spowodowanymwypadkiemlub chorobEmi
sfuzby,
warunkamilub wla€ciwo$ciami
pozostaj4cymi
w zwiqzkuze szczegdlnymi
o etopniu uszczerbku
Zgodniez $ 15 ust. 1 wymienionegorozporzqdzenia,
w zwiqzku
na zdrowlutpowodowanymwypadkiemlub chorobq,pozoetaj4cymi
slutby komiejeleksrskieorzekajq
warunksmilub wla6ciwosciami
zB szczeg6lnymi
ne Fodstawie odrqbnych przepiedw, tj. rozporzqdz€niaMinistra Spraw
z dnia 22 marce 1973 r. w Bprawleustalaniastopniatrwa{ego
Wewnqtrznych
MiliciiObywatelskiej
na zdrowiuoraz zwiqzkuGmiercifunkcJonariusry
uszczerbku
ze stutb4wekutekwypadkulub choroby(Dz. U. Nr 11, poz. 83, z F6fn. zm.)"
komisjalekarekewydajeorzeczenleo stopniu
Zgodniez tym rozporz4dzeniern
trwafego uszczerbku na zdrowiu na podstawie bezpoiredniago badania
funkcjonariuszaoraz ns podstawie dokumentacji lekarekiej, protokolu
przebiegu
powypadkowego
i innychdokumentdwdotyoz4cychw szcz€gdlno6ci
i warunk6wpefnleniastutby. Orzeczeniekomisjilekarskiej,dotycz4ceustalenia
lekarskie,
stopniatrwalegouszczerbkune zdrowiupowirtnozewieradrozpozngnie
orgsnu,narzqdualbo
czynno$cinaruszonego
stopniaugzkodzenia
okre$lenia
a takZeokre$lenieprocentowego
ukladut4czniez towarzysz4cymipowlklaniarni,
stopniatrwafegouszczerbkuna zdrowiuoraz ugtalenie,czy stwierdzonytnvaly
uszczerbek na zdrowiu pozostaje w zwiqzku ze slutb4 wEkutek wypadku
lub warunkamisfutby.
lub chorobyzwiqzanejze szczeg6lnymiwla$ciwo6ciami
oraz pouczenle
powinnoponadtozawieradszczeg6lowe
uzessdnienie
Orzeczenie
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terminudo wnlesieniai komisji
o prawiewniesieniaodwolania,ze wskazaniem
lekarskiejwtssclweJ
do rozpatrzeniaodwolania"
Kweetie dotyezqce wydawania przez komieje lekarskie orz€cz€/i
SlutbyWiqziennejwskutekwypadkulub
o uezczerbku
na zdrowiufunkcjonariuszy
zostafyzatem szcz€gObwo
choroby,z kt0rychtytulu przyslugujeodszkodowanie,
uregulowanepowolanymlvqfzejprzepisami.
Odnoezqcsie do wskazywanegopftez komisje lekergklebreku wykazu
ustelejqcegonormy oceny trwalegouszczerbkuna zdrowiu,jako przeszkody
wydawanie orzeczefi o stopniu uszczerbku na zdrowiu
uniemo2liwiaj4cej
funkcjonariuszy
Sluiby Wiqziennej,nelezywskaza6,i2 upowalnieniaustawowe
zawartew art. 118 uet" 14, 15 i 18 ustaw:yo Slulbie Wiqziennejnie delegujq
Tym bardziej nieuprawnlone
tej kwestii do uregulowaniarozporz4dzeniami.
jest oczekiwanie przez komisje lekarskie na przepiay wykonawcze
z dnia 11 sierpnia2010 r. w sprawie
do rozporz4dzenia
Minletra$prewiedliwo$ci
Sluiby Wlqziennejprzysfuguje
wykazuchordb,z tytutuktdrychfunkcjonariuszowi
jednorazowe
(Dz.U. Nr 147,poz.989).Dalezeprzekazanie
spraw
odszkodowanie
(niaobjgtych
nawetprzez
zakreeemupowainieniaugtawowego)
do uregulowania
ten sem orgsn stanowilobyniedozwolonq konstytucyjnie subdelegacjq.
Funkcjonujqcy
w obrocleprswnymwykaz ustalaj4cynormyocenytrwafego
uszczerbkuna zdrowiu,z ktdregokorzystaj4komiejelekarekie,zoetalokreSlony
z dnia 22 marca 1973r,
w formieobwieazczenia
MinistraSprawWewnEtrznych
jako,,wykonanie"
MinistraSpraw
normy zawartejw $ 7 ust, 1 rozporzqdzenia
z dnia 22 marca 1973 r. w sprewieustalanlastopniatnralego
Wewnqtrznych
MilicjiObywatelskiej
ne zdrowiuoraz zwi4zkuSmiercifunkcjonarluszy
uezczerbku
ze slutb4 wskutekwypadkulub choroby(Dz. U" Nr 11, poz. 83, z p6in. zm,).
Jakkolwiek wBkazane rozporzqdzeniestanowi lr6dlo prawa powszechnie
takiego charakteru
obowi4zujqcego
to, zdaniem MinisterstwaSprawiedliwo6ci,
wykaz.Rozporzqdzenie
Ministra$prawWewnqtrznych
nie posiedeprzedmiotowy
marca 1973 r" zostalo wydane na podatawle
dnia 22
art. 11 ust. 3 ustawy z. dnia 16 grudnia 1972 r, o odezkodowaniach
przyslugujqcyeh
w rszie wypadk6wi chor6b pozostajqcych
w zwiqzkuze sfulbe
w Policji(Dz, U. Nr 53, poz. 345, z p62n"zm,), kt6ryprzekazaldo uregulowania

z

roeporzqdzeniu spos6b ustalania etopnia uazczerbku na zdrowiu
ze sluZb4wskutekwypadku
funkcjonariuszy
oraz zwi4zkuSmiercifunkcjonariuszy
w
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lub choroby" Do zakresu Epraw przekazanychdo uregulowanianie nalety
okre6lenle przez organ wydajqcy rozporzqdzenie norm oceny trwalego
okre$lifeposdbugtelenia
uszczerbkunH Edrowiu,Minister$praw Wewnqtrznych
Sprawiedliwo$ci,
w oplniiMinisterstwa
na zdrowiu,natorniast,
stopniaugzczerbku
ustaleniewielkofci stopnia tego uszkodzeniapowinnowynikad z m€dycznej
wiedzy lekarzy wchodz4cych w sklad komisji lekarskich i wielko$O
ta powinnabyd uetalanane podstawielekerekiejoceny tnrvalegouszczerbku
na zdrowiu,
Powstatyw praktyce problem dotyczy braku uregulowarlulatwiajEcych
orzekanieprzez komisje lekarakiepodlegle MinistrowiSpraw Wewnqtrznych
$luzby Wiqziennej(brak
o stopniu uezczerbkuna zdrowiu funkcjonariueze
procentowenorrnyuszczerhkuna zdrowiu).
wykazuokre6lajqcego
szczeg6lowego
Jak wytej wywiedziono,kwestiedotycz4cetrybu wydawaniaprzez komisje
Stutby WiQziennej
lekErskieoruecze/io uszczerbkune zdrowiufunkcioneriuszy
wskutekwypadkulub choroby8q uregulowane,
zawartychw art, 118 ust. 14, 15 i18 ustawy
W wykonaniuupowa2nlefi
w sprawie:
wydalrozpozqdzenia
o S{utbieWlqziennejMinister$prawiedliwo6ci
w zwiqzku
1) ustalanieokoliczno*cii przyczynwypadk6wi chordbpozoetajqcych
slutbyw Stu2bieWiqziennej(Dz"U. Nr 145,poz.978);
z pelnieniern
2) postepowaniadotyczEcegoprzyenawaniaodszkodowafii zwrotu koezt6w
SluzbyWigziennej(Dz. U"
w wyrobymedycznefunkcjonariuszom
zaopatrzenla
Nr 142,poz.957);
3) wykazu chor6b, z tytulu kt6rych funkcjonariuszowi$fuiby Wiqziennej
(Dz.U. Nr 147,poz.989).
jednorazowe
odszkodowanie
przysluguje
WyrnienionerozporzqdzeniaMinistra $prawiedliwo6cinie okre6lajqnorm
oceny trwaiegouszczerbkuna zdrowiu.Upowatnlenlaustawowe,na kt6rych
podstawie zogtaty wydane powytsze rozporzqdzenle,nie zawierajq bowiem
przezMinistra
do uregulowania
kwastiiokre6lenia
w zakreaiesprewprzekazanych
wykezu ustalajqcegoprocentowenormy uszczerbkuna zdrowlu.
Sprawiedtiwo6ci
W poatqpowaniuracjonalnegoustawodawcyznajdujesie uzaeadnienletakiej
regulacJl.Jek wytej wskazeno, procentowe ustalenie stopnia uszczerbku
w skfadkomisii
na zdrowiupowinnonalete6wylqczniedo lekarzywchodzqcych
lekarskich,
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Niekt6rekomiajelekarskiepodlegteMinistrowiSprawWewnqtrznych
zaczety
jednak odmawiad orzekania w zakreEie okre6laniawyeoko6ci uszczerbku
SlutbyWigziennej.
na zdrowiufunkcjonariu$zy
TymceasowemurozwiAzaniutego problemumialo sluiyd zawarte w dniu
miqdzyMinistremSprawledllwo$cl
e Mlnlstrem
22 tutego2012 r, Porozumienie
Spraw Wewnqtrznychw sprawie orzekaniao stanie zdrowia funkcjonariuezy
SprawWewnqtrznych,
$luiby Wlqziennejpnez komisjelekarskieMinieterBtwa
Celem porozumieniajest m. in, przyjqcie,i2 komisjelekarskiebedA ustalad
procentov,ry
uszczerbekna zdrowiufunkcjonariusza
StutbyWigziennejna podstawie
wykezuustalajqcegonormyocanytrwalegougzczerbkune zdrowiustosowanego
przy orzekaniuw stosunkudo funkcjonariuszy
slutb mundurowychpodleglych
MinistrowiSpraw Wewnqtrznych,
Porozurnienie powytsze w dniu 27 lutego 2012 r. zostrelo pneslane
do DepartamentuZdrowia w MinisterstwieSpraw Wewngtrznychz pro$bq
SprawWewnqtrznych
o przekazaniekomisjomlekarskimMinisterstwa
w celujego
z orzekaniemo staniezdrowiefunkcjonariusry
stosowania
w sprawachrwiq.zanych
StutbyWiqziennej.
jednostek
zostalatel przeslanado wiadomoSci
KopiaPorozumienia
wszystltich
SluzbyWiqziennej.
organlzacyjnych
Komisje lekarskiewznowily orzekanie o stopniu uEzczerbkuna zdrowiu
w stosunkudo funkcJonariuszy
${utbyWiEziennej.
jednek pewne w4tpliwo$cizwiqzanez przyczynamlodmowy
Doetrzegajqc
ugtalaniaprzez komisje lekarakiepodleg{erninistrowiwla$ciwemudo spraw
procentowego
uszczerbkuna zdrowiuw gtosunkudo funkcjonariuszy
wewnqtrznych
przedmiotowej
$lutby Wiqziennejuprzejmieinformujq,i2 ostateczneuregulowanie
kwestii wyrnaga zmiany ustawy o Siutbie Wiqziennej,Propozycjastosownej
nowelizacjiuetawy o $tutbie Wiqziennej zostala zgloszona pzez Minietra
$prawiedliwo$ci
w ramech prowadzonegoprzez Minirtrs Spraw WewnQtznych
proJektu
zaloZefiustawyo funkcjonowsnlu
komlsJllekersklchpodlegfichministrowi
wla$ciwemudo Bpraw wewnqtrznychoraz o zmianie niekt6rychinnych uEtaw,
polegane dodaniuw art. 118ustawyo SlutbieWqzienneJupowalnienia
Propozycja
wykazunorm
d0 okre$leniaw drodzerozporz4dzenia
dla MinistraSprawiedliwo€ci
maksymalnegouszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszySlutby Wiqziennej,
podstawgdo uetaleniestopniategouszczerbku.
stanowi4cych
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Projekt zafotert ustavvyo funkcjonowaniukomisji lekarskichpodleglych

innych
orazo zmianicniekt6rych
do sprawwewnqtrznych
wla6ciwemu
ministrowi
ustawznajdujetlq na etapiepracsta{egokomitetuRadyMiniatr6w.

