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W załączeniu uprzejmie przesyłam kopię porozumienia zmieniającego zawartego w

dniu 1 lipca}}I4 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Spraw Wewnętrznych,

w rwiązkuz wejściem w życie nowych regulacji zzakłesu oruecznictwa lekarskiego.
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POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE

' aoirQ{- -q.r. . .& 2.!. ł t : 2014r. pomiędry Ministrem §prawiedliwości
a Ministrem §praw Wewnętrznych

W zwią?ku z wejŚciem w zycie nowych regulacji z zakresu orzecznic1lra lekarskiego
wprowadzonych przepisam i:

1) ustawY z dnia}4 sĘczńa2014 t. o anianie ustawy o Policji, ustawy o Strazy Granicznej,
ustawY o Pństwowej Staży Pożarnej, ustawy o Biurze Ocbrony Rządu, ustawy o Agencji
BezPieczeństwa Wewnęhzrego oraz Agencji Wywiadu, ustawy.o sfużbie wojskowej
ŻołńerzY zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego otaz Służby Wywiadu
Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz, U.
poz. 501) - z dniem 1 czerwca2.014 t.;

2) ustawy z dńa 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczrych przysfugujących

w ruzie wypadku lub choroby pozostających w zwiąpku ze słuzbą(Dz. U. poz. 616) _

z dniem 1 lipca ż0I4 t.;

3) tozPotządzeńa Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie

ustalania uszczerbku na zdrowiu fimkcjonariuszy Policji, Sfuaży Granicznej, Pństwowej
Strazy Pożarnej i Biwa Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 866) - z dniem 1 lipca 2O14 r.

niniejszym Strony Porozumienia zawartego w dńa 22 lutego ?-O!2 t., zwanego dalej

,,Pofozumieniem", postanawiaj ą co następuj e :

§1.

§ 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

,,§ 1-. Tryb postępowania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw

wewnętrznych w sprawach:

1) ustalania zdolności ftzycznej i psychicznej do sfuZby w Służbie V/ięziennej, o którym

mowa w art. 1l0 ust. 1 ustawy z dńa 9 kwietria 2010 r. o Sfużbie Więziennej (Dz. U.

poz. I'13, z późn. nrt.), w stosunku do kandydatów do sfużby w śfuzbię Więzionnej,

funkcjonariuszy Sfużby Więziennej orazemerytów i rencistów Służby Więziennej;
2) ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Słuzby Więziennej wskutek wypadku lub

chorobY, vzrnńa za całkowicie niezdolnego do słuzby oraz do samodzielnej egzystencji,
a takŻe ża^ńąz]$ Śmierci frrnkcjonariuszy Służby Więziennej z wypadkiem lub chorobą



o których movra w art. 11"8 ust. 16 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do sfużby z powodu choroby

funkcjonariusza Służby Więziennej oraz prawidłowości wykorzystania ptzez niego

zwolnienia lekarskiego, o któĘ mowa w art. 60f ust .1 pkt 1 ustawy wymienionej w pkt 1;

- określają przepisy rozporz$zenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r.

w sprawie właściwości i Ębu posĘowania komisji lekarskich podlegĘch Ministrovri Spraw

Wewnętrznych(Dz. U. Nr 79,poz.349,zpóźn. zm.) omzrozpotządzeńa Ministra Spraw

Wewnęfianych z dnia 26 czemca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu

fuŃcjonariuszy Policji, Sfiaźy Granicznej, Pństwowej Sfiaży Poż:amej i Biura Ochrony

Rządu (Dz.U.poz. 866).

§2.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostaj ąbez zmian.

§3.

Strony oświadczaj ą że podejmowanie inicjatywy legislacyjnej, o któĘ mowa w § 3

Porozumienia, obejmuje w szczególności dzińańa mające na celu uwzględnienie

postanowień Porozumienia w przepisach ustawy , dnia 9 kwiefiria 2010 t. o Sfużbie

Więziennej (Dz. U. poz. l73, z późn. zm,.) oraz dostosowanie wykŻu chorób, z Ęff;ńu

których funkcjonariuszowi SłuZby Więziennej przysfuguje jednorazowe odszkodowanię

do aktualnej wiedzy medycznej.

Sfiony uzgadńają żę w zakresie realizacji zadń określonych w § 1 Porozumienia

zostanie wypracowana procedura współdziałania między kierownikami komórek

organŁacyjnych Shrżby Więziennej, w których funkcjonariusz pełni słuźbę, a komisjami

lekarskimi podtegłymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
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