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Uprzejmie informuję, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzone jest 

postępowanie wyjaśniające ze skargi funkcjonariusza Policji, który przebywał na zwolnieniu 

lekarskim, będącym -  w jego ocenie -  skutkiem choroby powstałej w związku ze 

szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Policji.

Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusz przebywający na zwolnieniu lekarskim 

zachowuje prawo do 80% uposażenia. Dopiero, gdy zostanie stwierdzone, że zwolnienie 

lekarskie było wynikiem tych szczególnych warunków, przysługuje mu 100% uposażenia. 

Chcąc otrzymać 20% należnego uposażenia, właściwy organ musi stwierdzić, że zwolnienie 

lekarskie było spowodowane szczególnymi warunkami służby.

W niniejszej sprawie funkcjonariusza skierowano na badanie do Wojewódzkiej Komisji 

Lekarskiej MSW w Lublinie, która uznała się za niewłaściwą w sprawie z uwagi na brak 

przepisów wykonawczych, cyt.: ” Wojewódzka Komisja Lekarska MSW  w Lublinie uprzejmie 

informuje, że z powodu braku przepisów wykonawczych, nie posiada obecnie podstaw  

prawnych do wydawania orzeczeń o związku choroby ze szczególnymi warunkami służby 

u funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Dodatkowo, z informacji Rzecznika wynika, w aktualnym stanie prawnym, nie jest 

możliwe zwrócenie funkcjonariuszowi 20% uposażenia, z tytułu związku choroby ze
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szczególnymi właściwościami lub warunkami służby. Wiązałoby się to z odpowiedzialnością 

wypłacającego, z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jedynym efektywnym 

środkiem prawnym, pozwalającym na zwrot należności, pozostaje dla funkcjonariuszy Policji 

dochodzenie roszczeń przed właściwym sądem.

Z uwagi na fakt, iż ww. problematyka może dotyczyć większej grupy funkcjonariuszy, 

w tym również pozostałych służb podległych Pani Minister, na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 13 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, 

poz. 147 ze zm.) uprzejmie proszę o spowodowanie zbadania i rozwiązanie przedstawionych 

problemów.
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