
jektów programów dzia∏aƒ i regulacji
prawnych,  oddzia∏ujàcych na sytuacj´
w zakresie równego statusu kobiet i m´˝-
czyzn,

3) inspirowanie oraz wspieranie dzia∏alnoÊci
grup, organizacji i Êrodowisk, dzia∏ajàcych
na rzecz równego statusu kobiet i m´˝-
czyzn,

4) wspó∏praca z w∏aÊciwymi organami admi-
nistracji publicznej, organizacjami poza-
rzàdowymi i instytucjami — w zakresie ich
odpowiedzialnoÊci za programy edukacyj-
ne i wychowawcze, zwiàzane z równym
statusem kobiet i m´˝czyzn.”;

4) skreÊla si´ § 3;

5) w § 8 wyrazy „Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej” zast´puje si´ wyrazami „Kancelaria Preze-
sa Rady Ministrów”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Pe∏nomoc-
nika sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa w cz´-
Êci dotyczàcej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.”;

7) skreÊla si´ § 10.

§ 2. Sprawy z zakresu rodziny, dzieci i m∏odzie˝y,
o których mowa w § 2 i 3 rozporzàdzenia wymienione-
go w § 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, wszcz´te
i niezakoƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie tego rozporzà-
dzenia, przejmuje minister w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa (Dz. U. z 1999 r.
Nr 51, poz. 526, Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255,

z 2000 r. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877
i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:

1574
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie zasad oceny zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, a tak˝e try-
bu orzekania o tej zdolnoÊci oraz w∏aÊciwoÊci i trybu post´powania w tych sprawach komisji lekarskich pod-

leg∏ych Szefowi Urz´du Ochrony Paƒstwa.

1573
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Programu 
dla Odry—2006.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pro-
gram dla Odry—2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 2 paê-
dziernika 2001 r. w sprawie ustanowienia Pe∏nomocni-
ka Rzàdu do Spraw Programu dla Odry—2006 (Dz. U.
Nr 118, poz. 1255) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 wyrazy „podsekretarz stanu w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów” zast´puje si´ wy-
razami „Wojewoda DolnoÊlàski”;

2) w § 2:

a) w pkt 4 skreÊla si´ wyrazy „z Pe∏nomocnikiem
Rzàdu do Spraw Obs∏ugi Ârodków Finansowych
Pochodzàcych z Unii Europejskiej”,

b) dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:
„12) koordynowania — na podstawie upowa˝-

nienia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów — zadaƒ zwiàzanych z usuwaniem
skutków powodzi.”;

3) w § 7 wyrazy „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów”
zast´puje si´ wyrazami „DolnoÊlàski Urzàd Woje-
wódzki”;

4) w § 8 wyrazy „Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”
zast´puje si´ wyrazami „Wojewody DolnoÊlàskie-
go”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller



Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne.
W∏aÊciwoÊç komisji lekarskich

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie o UOP — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa,

2) funkcjonariuszu — rozumie si´ przez to funkcjona-
riusza Urz´du Ochrony Paƒstwa,

3) jednostce organizacyjnej — rozumie si´ przez to
jednostk´ organizacyjnà wymienionà w art. 3 ust. 1
ustawy o UOP oraz Centralny OÊrodek Szkolenia
Urz´du Ochrony Paƒstwa,

4) kierowniku jednostki organizacyjnej — dotyczy to
równie˝ funkcjonariusza pe∏niàcego obowiàzki kie-
rownika jednostki organizacyjnej,

5) komisji lekarskiej lub Centralnej Komisji Lekarskiej
— rozumie si´ przez to komisj´ lekarskà podleg∏à
Szefowi Urz´du Ochrony Paƒstwa, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy o UOP,

6) czynnoÊciach orzeczniczych — rozumie si´ przez to
ca∏okszta∏t czynnoÊci zwiàzanych z ocenà zdolnoÊci
fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Urz´dzie Ochro-
ny Paƒstwa dokonywanych przez komisj´ lekarskà.

§ 2. 1. Komisje lekarskie oceniajà, na podstawie ba-
daƒ lekarskich, zdolnoÊç fizycznà i psychicznà do s∏u˝-
by kandydatów do s∏u˝by w Urz´dzie Ochrony Paƒ-
stwa, zwanych dalej „kandydatami”, oraz funkcjona-
riuszy.

2. Komisje lekarskie sà równie˝ w∏aÊciwe do orze-
kania o potrzebie udzielenia funkcjonariuszowi urlopu
zdrowotnego lub czasowego zwolnienia od wykony-
wania niektórych obowiàzków s∏u˝bowych. Warunki
i tryb udzielania funkcjonariuszowi urlopu zdrowotne-
go okreÊlajà odr´bne przepisy.

3. Komisje lekarskie orzekajà w dwóch instancjach:

1) w pierwszej instancji — regionalne komisje lekar-
skie,

2) w drugiej instancji — Centralna Komisja Lekarska.

4. Siedziby oraz w∏aÊciwoÊç miejscowà komisji le-
karskich okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. Regionalne komisje lekarskie sà w∏aÊciwe w za-
kresie badaƒ lekarskich i wydawania orzeczeƒ w spra-
wach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, w stosunku do
kandydatów i funkcjonariuszy zamieszka∏ych w miej-
scowoÊciach obj´tych terytorialnym zasi´giem dzia∏a-
nia tych komisji, z zastrze˝eniem § 5 ust. 5.

§ 4. Centralna Komisja Lekarska jest w∏aÊciwa w za-
kresie:

1) sprawowania fachowego nadzoru nad dzia∏alno-
Êcià regionalnych komisji lekarskich,

2) zatwierdzania orzeczeƒ wydanych przez regionalne
komisje lekarskie w przypadkach, o których mowa
w § 15 ust. 3 i § 16 ust. 2,

3) rozpatrywania odwo∏aƒ od orzeczeƒ regionalnych
komisji lekarskich,

4) wydawania orzeczeƒ w post´powaniu odwo∏aw-
czym w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2,
w przypadku uchylenia orzeczenia regionalnej ko-
misji lekarskiej,

5) uchylania w trybie nadzoru orzeczeƒ regionalnych
komisji lekarskich,

6) konsultacji w zakresie orzecznictwa lekarskiego
oraz rozstrzygania kwestii spornych lub nasuwajà-
cych szczególne wàtpliwoÊci,

7) wspó∏pracy z jednostkami organizacyjnymi w za-
kresie orzecznictwa lekarskiego.

Rozdzia∏ 2

Kierowanie do komisji lekarskich

§ 5. 1. Do regionalnej komisji lekarskiej kierujà:

1) kandydata — kierownik komórki w∏aÊciwej w spra-
wach kadrowych w jednostce organizacyjnej,

2) funkcjonariusza:

a) kierownika lub zast´pc´ kierownika jednostki or-
ganizacyjnej — Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa
lub upowa˝niona przez niego osoba,

b) pe∏niàcego s∏u˝b´ w jednostce organizacyjnej
Urz´du Ochrony Paƒstwa w Warszawie — dy-
rektor Biura Kadr,

c) pe∏niàcego s∏u˝b´ w jednostce organizacyjnej in-
nej ni˝ okreÊlona w lit. b) — kierownik jednostki
organizacyjnej

— zwani dalej „organem kierujàcym”.

2. Do regionalnych komisji lekarskich, z zastrze˝e-
niem ust. 3, sà kierowani z urz´du:

1) kandydaci,

2) funkcjonariusze przewidziani do:

a) s∏u˝by w grupie antyterrorystycznej Urz´du
Ochrony Paƒstwa,

b) s∏u˝by kurierskiej,

c) s∏u˝by za granicà, z zastrze˝eniem ust. 4,

d) s∏u˝by zwiàzanej z wykonywaniem czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzenio-
wo-Êledczych,

e) odbycia przeszkolenia trwajàcego d∏u˝ej ni˝ 12
miesi´cy,

3) funkcjonariusze przewidziani do dalszej s∏u˝by, któ-
rych stan zdrowia daje podstaw´ do przypuszczeƒ,
˝e stopieƒ ich zdolnoÊci do s∏u˝by uleg∏ zmianie lub
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˝e dalsze pe∏nienie przez nich s∏u˝by na zajmowa-
nym stanowisku nie jest mo˝liwe

— zwani dalej „osobami skierowanymi”.

3. Do regionalnych komisji lekarskich mogà byç
równie˝ kierowani funkcjonariusze na w∏asnà proÊb´.
ProÊb´ sk∏ada si´ na piÊmie, drogà s∏u˝bowà, do w∏a-
Êciwego organu kierujàcego.

4. Przepisu ust. 2 pkt 2 lit. c) nie stosuje si´ do funk-
cjonariuszy przewidzianych do s∏u˝by za granicà, któ-
rzy podlegajà badaniom lekarskim dostosowanym do
przewidywanego charakteru s∏u˝by, zgodnie z w∏aÊci-
woÊcià i w zakresie okreÊlonym w odr´bnych przepi-
sach.

5. W uzasadnionych przypadkach organ kierujàcy
mo˝e skierowaç kandydata lub funkcjonariusza do re-
gionalnej komisji lekarskiej, z pomini´ciem jej w∏aÊci-
woÊci terytorialnej.

§ 6. 1. Skierowanie do regionalnej komisji lekar-
skiej sporzàdza organ kierujàcy, z zastrze˝eniem ust. 2,
na formularzu karty skierowania, którego wzór stano-
wi odpowiednio za∏àcznik nr 2 lub nr 3 do rozporzàdze-
nia.

2. Przed wydaniem karty skierowania do regional-
nej komisji lekarskiej organ kierujàcy uzyskuje, stosow-
nie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116,
poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49, poz. 509
i Nr 100, poz. 1087), pisemne potwierdzenie, na karcie
skierowania, zgody osoby skierowanej na przetwarza-
nie, w rozumieniu art. 7 pkt 2 tej ustawy, jej danych
osobowych.

3. W skierowaniu dotyczàcym kandydata organ kie-
rujàcy umieszcza wskazówk´ o przeznaczeniu do s∏u˝-
by:

1) „przewidziany do s∏u˝by zwiàzanej z wykonywa-
niem czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych lub
dochodzeniowo-Êledczych” albo

2) „przewidziany do s∏u˝by niezwiàzanej z wykonywa-
niem czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych lub
dochodzeniowo-Êledczych”, albo

3) „przewidziany do s∏u˝by w grupie antyterrorystycz-
nej Urz´du Ochrony Paƒstwa”.

4. Do skierowania dotyczàcego kandydata do∏àcza
si´ skróconà opini´ psychologa pe∏niàcego s∏u˝b´ lub
zatrudnionego w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa oraz,
w razie potrzeby, ocen´ sprawnoÊci fizycznej wymaga-
nej w s∏u˝bie dokonywanà przez dzia∏ajàcy w Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa zespó∏ do spraw oceny sprawnoÊci
fizycznej, zwany dalej „zespo∏em”.

5. W skierowaniu dotyczàcym funkcjonariusza or-
gan kierujàcy umieszcza wskazówk´ o przeznaczeniu
do s∏u˝by, stosownie do § 5 ust. 2 pkt 2, albo informa-
cj´, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 3.

6. Do skierowania dotyczàcego funkcjonariusza or-
gan kierujàcy do∏àcza szczegó∏owe informacje doty-
czàce warunków i przebiegu s∏u˝by oraz, w razie po-
trzeby, równie˝ dokonanà przez zespó∏ ocen´ spraw-
noÊci fizycznej wymaganej w s∏u˝bie.

§ 7. 1. W∏aÊciwa regionalna komisja lekarska wzy-
wa osoby skierowane do poddania si´ czynnoÊciom
orzeczniczym, w tym wydaje skierowania na badania
specjalistyczne, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku niepoddania si´ osoby skierowa-
nej czynnoÊciom orzeczniczym przez okres 30 dni od
daty pierwszego badania wyznaczonego przez komisj´
lekarskà, skierowanie traci wa˝noÊç.

§ 8. 1. Psycholog, o którym mowa w § 6 ust. 4, prze-
prowadzajàcy badanie psychologiczne kandydata, jest
obowiàzany stwierdziç w szczególnoÊci poziom roz-
woju intelektualnego i dojrza∏oÊci spo∏ecznej kandyda-
ta oraz dokonaç opisu cech jego osobowoÊci,
z uwzgl´dnieniem funkcjonowania w trudnych sytu-
acjach, umiej´tnoÊci samodzielnego oraz zespo∏owe-
go dzia∏ania, w zmiennych warunkach s∏u˝by.

2. Zespó∏ jest obowiàzany stwierdziç stan wydol-
noÊci ogólnej organizmu, jak równie˝ dyspozycj´ psy-
chofizycznà niezb´dnà w s∏u˝bie oraz poziom spraw-
noÊci fizycznej niezb´dny do nale˝ytego wykonywania
zadaƒ s∏u˝bowych, a w szczególnoÊci poziom wy-
kszta∏cenia cech wolicjonalnych i motorycznych kan-
dydatów lub funkcjonariuszy przewidzianych do s∏u˝-
by w grupie antyterrorystycznej Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa oraz funkcjonariuszy pe∏niàcych w niej s∏u˝b´.

3. Zespó∏ dokonuje oceny sprawnoÊci fizycznej
kandydatów i funkcjonariuszy, o których mowa w
ust. 2, na podstawie „Kryteriów oceny sprawnoÊci fi-
zycznej kandydatów ubiegajàcych si´ o przyj´cie do
s∏u˝by w grupie antyterrorystycznej Urz´du Ochrony
Paƒstwa oraz funkcjonariuszy pe∏niàcych w niej s∏u˝-
b´”.

4. Kryteria oceny sprawnoÊci fizycznej, o których
mowa ust. 3, zawiera za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

5. Przewodniczàcy zespo∏u wpisuje do karty egzami-
nacyjnej wyniki oceny sprawnoÊci fizycznej kandyda-
tów i funkcjonariuszy. Kart´ egzaminacyjnà sporzàdza
si´ w jednym egzemplarzu dla kandydata i w dwóch eg-
zemplarzach dla funkcjonariusza.

6. Kart´ egzaminacyjnà, o której mowa w ust. 5,
sporzàdza si´ wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik
nr 5 do rozporzàdzenia.

7. Karta egzaminacyjna podpisana przez wszyst-
kich cz∏onków zespo∏u jest przekazywana odpowied-
nio przez przewodniczàcego zespo∏u:

1) organowi kierujàcemu, o którym mowa w § 5 ust. 1
pkt 1, i jest do∏àczana do skierowania kandydata do
regionalnej komisji lekarskiej lub
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2) organowi kierujàcemu, o którym mowa w § 5 ust. 1
pkt 2; pierwszy egzemplarz karty egzaminacyjnej
jest do∏àczany do skierowania funkcjonariusza do
regionalnej komisji lekarskiej, drugi egzemplarz
jest w∏àczany do jego akt osobowych.

Rozdzia∏ 3

Orzekanie przez komisje lekarskie

§ 9. 1. Stopieƒ zdolnoÊci kandydata do s∏u˝by usta-
la si´ przez zaliczenie go do jednej z nast´pujàcych ka-
tegorii zdrowia:

1) kategoria „Z” — zdolny, co oznacza, ˝e stan zdro-
wia kandydata nie budzi ˝adnych zastrze˝eƒ albo
˝e stwierdzone schorzenia lub u∏omnoÊci fizyczne
albo psychiczne nie stanowià przeszkody do pe∏-
nienia s∏u˝by,

2) kategoria „N” — niezdolny, co oznacza, ˝e stwier-
dzone u kandydata schorzenia lub u∏omnoÊci fi-
zyczne albo psychiczne uniemo˝liwiajà pe∏nienie
s∏u˝by.

2. W stosunku do kandydatów, o których mowa
w § 6 ust. 3, oprócz okreÊlenia jednej z kategorii wy-
mienionych w ust. 1, orzeczenie zawiera jedno z nast´-
pujàcych uzupe∏niajàcych okreÊleƒ:

1) zdolny lub niezdolny do s∏u˝by zwiàzanej z wyko-
nywaniem czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
lub dochodzeniowo-Êledczych,

2) zdolny lub niezdolny do s∏u˝by niezwiàzanej z wy-
konywaniem czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych lub dochodzeniowo-Êledczych,

3) zdolny lub niezdolny do s∏u˝by w grupie antyterro-
rystycznej Urz´du Ochrony Paƒstwa.

§ 10. 1. Stopieƒ zdolnoÊci funkcjonariusza do s∏u˝-
by ustala si´ przez zaliczenie go do jednej z nast´pujà-
cych kategorii zdrowia:

1) kategoria A — zdolny do s∏u˝by, co oznacza, ̋ e stan
zdrowia funkcjonariusza nie budzi ̋ adnych zastrze-
˝eƒ albo ˝e stwierdzone schorzenia lub u∏omnoÊci
fizyczne albo psychiczne nie stanowià przeszkody
do pe∏nienia s∏u˝by,

2) kategoria C — zdolny do s∏u˝by z ograniczeniem, co
oznacza, ˝e u funkcjonariusza stwierdzono prze-
wlek∏e schorzenia lub u∏omnoÊci fizyczne albo psy-
chiczne, które trwale lub czasowo zmniejszajà
zdolnoÊç fizycznà lub psychicznà do pe∏nienia s∏u˝-
by,

3) kategoria D — trwale niezdolny do s∏u˝by, co ozna-
cza, ˝e stwierdzone u funkcjonariusza schorzenia
lub u∏omnoÊci fizyczne albo psychiczne nie pozwa-
lajà mu na pe∏nienie s∏u˝by.

2. W stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa
w § 5 ust. 2 pkt 2, oprócz okreÊlenia jednej z kategorii
wymienionych w ust. 1, orzeczenie zawiera jedno z na-
st´pujàcych uzupe∏niajàcych okreÊleƒ:

1) zdolny lub niezdolny do s∏u˝by w grupie antyterro-
rystycznej Urz´du Ochrony Paƒstwa,

2) zdolny lub niezdolny do s∏u˝by kurierskiej,

3) zdolny lub niezdolny do s∏u˝by za granicà,

4) zdolny lub niezdolny do s∏u˝by zwiàzanej z wyko-
nywaniem czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
lub dochodzeniowo-Êledczych,

5) zdolny lub niezdolny do odbycia przeszkolenia
trwajàcego d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy.

3. W stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa
w § 5 ust. 2 pkt 3, oprócz jednej z kategorii wymienio-
nych w ust. 1, orzeczenie zawiera jedno z nast´pujà-
cych uzupe∏niajàcych okreÊleƒ:

1) „zdolny do s∏u˝by” — je˝eli po przeprowadzeniu
badania lekarskiego komisja nie stwierdzi∏a ˝ad-
nych schorzeƒ stanowiàcych przeciwwskazania do
pe∏nienia s∏u˝by,

2) „zdolny do s∏u˝by na zajmowanym stanowisku” —
je˝eli w stanie zdrowia funkcjonariusza stwierdzo-
no pewne schorzenia, które zmniejszajà wpraw-
dzie jego zdolnoÊç fizycznà lub psychicznà, ale nie
sà przeszkodà do pe∏nienia s∏u˝by na zajmowanym
stanowisku,

3) „trwale niezdolny do s∏u˝by na zajmowanym sta-
nowisku” — je˝eli w stanie zdrowia funkcjonariu-
sza stwierdzono schorzenia, które zmniejszajà jego
zdolnoÊç fizycznà lub psychicznà i nie pozwalajà na
pe∏nienie s∏u˝by na zajmowanym stanowisku, jed-
nak schorzenia te nie stanowià przeszkody do pe∏-
nienia s∏u˝by na innym stanowisku; w takim przy-
padku komisja lekarska okreÊla, jakie warunki s∏u˝-
by sà przeciwwskazane dla funkcjonariusza,

4) „trwale niezdolny do s∏u˝by” — je˝eli w stanie
zdrowia funkcjonariusza stwierdzono schorzenia,
które nie pozwalajà na pe∏nienie s∏u˝by.

§ 11. 1. Komisja lekarska, przed dokonaniem oceny
stanu zdrowia i zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do
s∏u˝by, przeprowadza badanie osoby skierowanej
i sporzàdza protokó∏ badania. Protokó∏ badania zawie-
ra wyszczególnienie wszystkich schorzeƒ i u∏omnoÊci
fizycznych lub psychicznych, tak˝e tych, które nie obni-
˝ajà zdolnoÊci do s∏u˝by. Rozpoznania wpisuje si´ w j´-
zyku polskim, z uwzgl´dnieniem lokalizacji schorzenia,
a w przypadkach wymagajàcych dodatkowego uÊci-
Êlenia — stopnia jego nasilenia. Przy rozpoznaniach
powo∏uje si´ odpowiednie paragrafy i punkty z wyka-
zu chorób i u∏omnoÊci oraz kategorii zdolnoÊci do s∏u˝-
by, zwanego dalej „wykazem”.

2. Protokó∏ badania komisji lekarskiej sporzàdza si´
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 6 do rozpo-
rzàdzenia.

3. Wykaz stanowi za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

4. Protokó∏ badania komisji lekarskiej, z zastrze˝e-
niem § 16 ust. 2, sporzàdza si´ w jednym egzemplarzu,
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który przechowuje si´ w aktach regionalnej komisji le-
karskiej.

§ 12. 1. Oceny stanu zdrowia osoby skierowanej
oraz stopnia zdolnoÊci do s∏u˝by komisje lekarskie do-
konujà przez rozpoznanie schorzeƒ na podstawie wyni-
ków zleconych badaƒ specjalistycznych i psychologicz-
nych, protoko∏u badania komisji lekarskiej, wywiadu
chorobowego, dokumentacji medycznej b´dàcej wyni-
kiem obserwacji szpitalnej, leczenia ambulatoryjnego
i sanatoryjnego oraz innych dokumentów medycznych
istotnych dla dokonania tej oceny.

2. Orzeczenie o zdolnoÊci do s∏u˝by regionalne ko-
misje lekarskie wydajà, pos∏ugujàc si´ wykazem, po
wszechstronnym zbadaniu przez cz∏onków komisji
osoby skierowanej, bioràc pod uwag´ ocen´ stanu
zdrowia, o której mowa w ust. 1, wyniki zleconych ba-
daƒ specjalistycznych i dodatkowych, wyniki przepro-
wadzonej obserwacji szpitalnej we wskazanym pu-
blicznym zak∏adzie opieki zdrowotnej oraz informacj´
o warunkach i przebiegu s∏u˝by, wyniki oceny spraw-
noÊci fizycznej, a tak˝e mogàce mieç znaczenie dla tre-
Êci orzeczenia ustalenia protoko∏ów powypadkowych.

3. Je˝eli w toku badaƒ lekarskich powstanie uza-
sadnione podejrzenie, ˝e osoba skierowana rozmyÊl-
nie spowodowa∏a u siebie uszkodzenie cia∏a albo scho-
rzenie, komisja lekarska orzeka o stanie zdrowia i zdol-
noÊci do s∏u˝by tej osoby, zgodnie z ust. 1 i 2, a o po-
dejrzeniu powiadamia organ kierujàcy.

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia dwóch lub wi´-
cej schorzeƒ lub u∏omnoÊci fizycznych albo psychicz-
nych, z których ka˝de ogranicza zdolnoÊç osoby skiero-
wanej do s∏u˝by, komisja lekarska rozpatruje wszystkie
te schorzenia i u∏omnoÊci ∏àcznie, majàc na uwadze
ogólnà zdolnoÊç tej osoby do s∏u˝by.

2. W przypadku ostrego schorzenia, koniecznoÊci
rehabilitacji lub cià˝y, komisja lekarska nie wydaje
orzeczenia o zdolnoÊci do s∏u˝by, a˝ do czasu zakoƒcze-
nia leczenia lub zakoƒczenia urlopu macierzyƒskiego.
Przewodniczàcy regionalnej komisji lekarskiej zawia-
damia o tym organ kierujàcy oraz osob´ skierowanà.

3. Orzekajàc o zdolnoÊci funkcjonariusza do dalszej
s∏u˝by, regionalna komisja lekarska bierze pod uwag´
fakt istotnej zmiany w stanie zdrowia, w tym stopieƒ
upoÊledzenia funkcji organizmu wskutek choroby lub
u∏omnoÊci.

§ 14. 1. Orzeczenie o zdolnoÊci do s∏u˝by regional-
na komisja lekarska wydaje niezw∏ocznie po otrzyma-
niu wszystkich niezb´dnych dokumentów, o których
mowa w § 12 ust. 1 i 2.

2. Je˝eli regionalna komisja lekarska nie mo˝e wy-
daç orzeczenia z powodu braku dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 1, zawiadamia o tym osob´ skiero-
wanà, zobowiàzujàc jà do ich dostarczenia w terminie
14 dni, albo kieruje t´ osob´ na odpowiednie badania
dodatkowe lub obserwacj´ szpitalnà we wskazanym
publicznym zak∏adzie opieki zdrowotnej.

3. Po up∏ywie terminu wyznaczonego do dostarcze-
nia brakujàcych dokumentów lub te˝ w razie odmowy
osoby skierowanej poddania si´ zleconym badaniom
dodatkowym lub obserwacji szpitalnej, regionalna ko-
misja lekarska wydaje orzeczenie na podstawie posia-
danych dokumentów i oceny stanu zdrowia osoby
skierowanej.

§ 15. 1. Regionalna komisja lekarska orzeka wi´k-
szoÊcià g∏osów.

2. Orzeczenie i protokó∏ badania regionalnej komi-
sji lekarskiej podpisujà wszyscy cz∏onkowie sk∏adu
orzekajàcego.

3. Cz∏onek regionalnej komisji lekarskiej, majàcy
w sprawie orzeczenia zdanie odr´bne, mo˝e je wnieÊç
na piÊmie, wraz z uzasadnieniem, do protoko∏u bada-
nia regionalnej komisji lekarskiej.

§ 16. 1. Orzeczenie regionalnej komisji lekarskiej
sporzàdza si´ w trzech egzemplarzach, z zastrze˝eniem
ust. 2. Pierwszy egzemplarz orzeczenia otrzymuje oso-
ba skierowana, drugi otrzymuje organ kierujàcy, trzeci
jest przechowywany w aktach regionalnej komisji le-
karskiej.

2. W przypadku uznania funkcjonariusza za trwale
niezdolnego do s∏u˝by, regionalna komisja lekarska
sporzàdza dodatkowy, czwarty egzemplarz orzeczenia
oraz dodatkowy, drugi egzemplarz protoko∏u badania
regionalnej komisji lekarskiej.

3. Orzeczenia regionalnej komisji lekarskiej sporzà-
dza si´ wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 8 do
rozporzàdzenia.

§ 17. 1. Podstawowe ustalenia zawarte w protoko-
le badania i orzeczeniu regionalnej komisji lekarskiej
wpisuje si´ do rejestru orzeczeƒ. W rejestrze tym cz∏on-
kowie sk∏adu orzekajàcego sk∏adajà podpisy na koniec
ka˝dego dnia pracy komisji.

2. Rejestr orzeczeƒ, o którym mowa w ust. 1, spo-
rzàdza si´ wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 9
do rozporzàdzenia.

§ 18. 1. Niezw∏ocznie po wydaniu orzeczenia prze-
wodniczàcy regionalnej komisji lekarskiej wr´cza je-
den jego egzemplarz, z zastrze˝eniem ust. 2, osobie
skierowanej, informujàc jednoczeÊnie o prawie do
wniesienia odwo∏ania, lub przesy∏a pocztà za potwier-
dzeniem odbioru, z uwzgl´dnieniem § 19 ust. 1.
W przypadku osobistego odbioru orzeczenia osoba
skierowana potwierdza jego odbiór w rejestrze orze-
czeƒ.

2. Osoba skierowana, w stosunku do której regio-
nalna komisja lekarska wyda∏a orzeczenie, o którym
mowa w § 15 ust. 3 lub § 16 ust. 2, otrzymuje zawiado-
mienie o przes∏aniu orzeczenia do Centralnej Komisji
Lekarskiej w celu jego zatwierdzenia. Przepis ust. 1 sto-
suje si´ odpowiednio.

3. Zawiadomienie sporzàdza si´ w dwóch egzem-
plarzach. Jeden egzemplarz zawiadomienia, zgodnie
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z ust. 2, jest przesy∏any osobie skierowanej, natomiast
drugi jest przechowywany w aktach regionalnej komi-
sji lekarskiej.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, sporzà-
dza si´ wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 10 do
rozporzàdzenia.

§ 19. 1. Orzeczenia regionalnych komisji lekarskich,
o których mowa w § 15 ust. 3 i § 16 ust. 2, podlegajà,
przed dor´czeniem osobie skierowanej, zatwierdzeniu
przez Centralnà Komisj´ Lekarskà.

2. Przewodniczàcy regionalnej komisji lekarskiej
przesy∏a do Centralnej Komisji Lekarskiej:

1) trzy egzemplarze orzeczenia, o którym mowa w § 15
ust. 3,

2) cztery egzemplarze orzeczenia, o którym mowa
w § 16 ust. 2

— w terminie nieprzekraczajàcym 7 dni od dnia wyda-
nia orzeczenia.

3. Centralna Komisja Lekarska rozpatruje przes∏ane
jej do zatwierdzenia orzeczenia regionalnych komisji
lekarskich niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w termi-
nie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Centralna Komisja Lekarska zatwierdza orzecze-
nie regionalnej komisji lekarskiej w przypadku braku
zastrze˝eƒ co do prawid∏owoÊci jego wydania.

5. Na wszystkich egzemplarzach zatwierdzonego
orzeczenia regionalnej komisji lekarskiej przewodni-
czàcy Centralnej Komisji Lekarskiej zamieszcza klauzu-
l´ o zatwierdzeniu, sk∏ada swój podpis, wpisuje dat´
oraz umieszcza piecz´ç.

6. W przypadku zatwierdzenia orzeczenia, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, jeden egzemplarz orzeczenia Cen-
tralna Komisja Lekarska przesy∏a, z odpowiednim za-
stosowaniem § 18 ust. 1, osobie skierowanej, wraz
z pouczeniem o prawie do wniesienia odwo∏ania, dru-
gi egzemplarz przesy∏a organowi kierujàcemu, trzeci
zwraca do regionalnej komisji lekarskiej, która orzecze-
nie wyda∏a.

7. W przypadku zatwierdzenia orzeczenia, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2, jeden egzemplarz orzeczenia,
wraz z protoko∏em badania oraz z pozosta∏à dokumen-
tacjà dotyczàcà danej sprawy, Centralna Komisja Le-
karska przesy∏a niezw∏ocznie do komisji lekarskiej w∏a-
Êciwej, na podstawie odr´bnych przepisów, do orzeka-
nia o inwalidztwie funkcjonariuszy. Drugi egzemplarz
orzeczenia Centralna Komisja Lekarska przesy∏a, z od-
powiednim zastosowaniem § 18 ust. 1, osobie skiero-
wanej, wraz z pouczeniem o prawie do wniesienia od-
wo∏ania, trzeci egzemplarz przesy∏a organowi kierujà-
cemu, czwarty egzemplarz zwraca do regionalnej ko-
misji lekarskiej, która orzeczenie wyda∏a.

8. W przypadku niezatwierdzenia orzeczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, Centralna Komisja Lekarska uchy-

la je i zleca ponowne przeprowadzenie czynnoÊci
orzeczniczych oraz wydanie nowego orzeczenia przez
w∏aÊciwà regionalnà komisj´ lekarskà w terminie 30
dni, zwracajàc ca∏oÊç otrzymanej dokumentacji orzecz-
niczej. Do ponownych czynnoÊci orzeczniczych stosuje
si´ odpowiednio przepisy o post´powaniu przed regio-
nalnymi komisjami lekarskimi w pierwszej instancji.

9. Orzeczenia zatwierdzone przez Centralnà Komi-
sj´ Lekarskà sà nieprawomocne i przys∏uguje od nich
odwo∏anie w trybie okreÊlonym w rozdziale 4 rozporzà-
dzenia.

Rozdzia∏ 4

Rozpatrywanie odwo∏aƒ i uchylanie orzeczeƒ

§ 20. 1. Prawo do wniesienia odwo∏ania przys∏ugu-
je od ka˝dego nieprawomocnego orzeczenia regional-
nej komisji lekarskiej.

2. Przedmiotem odwo∏ania mo˝e byç orzeczenie
w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

3. Odwo∏anie nie wymaga szczegó∏owego uzasad-
nienia.

§ 21. 1. Odwo∏anie wnosi si´ na piÊmie do Central-
nej Komisji Lekarskiej za poÊrednictwem regionalnej
komisji lekarskiej, która wyda∏a orzeczenie, w terminie
14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia.

2. W przypadku uznania odwo∏ania za s∏uszne re-
gionalna komisja lekarska mo˝e zmieniç lub uchyliç za-
skar˝one orzeczenie i wydaç nowe. W tym przypadku
odwo∏aniu nie nadaje si´ dalszego biegu.

3. Regionalna komisja lekarska jest obowiàzana
przes∏aç odwo∏anie, równie˝ wniesione po terminie,
wraz z ca∏oÊcià dokumentacji orzeczniczej, do Central-
nej Komisji Lekarskiej w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania odwo∏ania.

§ 22. 1. Odwo∏anie wniesione po terminie nie pod-
lega rozpatrzeniu.

2. W wyjàtkowych przypadkach, je˝eli uchybienie
terminu nastàpi∏o z przyczyn niezale˝nych od osoby
skierowanej, Centralna Komisja Lekarska mo˝e, na
uzasadniony wniosek osoby skierowanej, rozpatrzyç
odwo∏anie pomimo up∏ywu terminu do jego wniesie-
nia.

§ 23. 1. Centralna Komisja Lekarska jest obowiàza-
na rozpatrzyç odwo∏anie w terminie 14 dni od dnia je-
go otrzymania.

2. Centralna Komisja Lekarska, po rozpatrzeniu od-
wo∏ania, odpowiednio:

1) zatwierdza orzeczenie regionalnej komisji lekar-
skiej,

2) utrzymuje w mocy orzeczenie ju˝ zatwierdzone
w trybie, o którym mowa w § 19,
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3) uchyla zaskar˝one orzeczenie regionalnej komisji
lekarskiej i wydaje nowe,

4) uchyla zaskar˝one orzeczenie i zarzàdza ponowne
przeprowadzenie czynnoÊci orzeczniczych przez re-
gionalnà komisj´ lekarskà.

3. Fakt zatwierdzenia orzeczenia, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, Centralna Komisja Lekarska potwierdza
na piÊmie w formie zawiadomienia. Zawiadomienie
sporzàdza si´ w czterech egzemplarzach. Jeden eg-
zemplarz zawiadomienia jest przesy∏any pocztà osobie
skierowanej, za potwierdzeniem odbioru. Drugi eg-
zemplarz jest przesy∏any organowi kierujàcemu, trzeci
otrzymuje regionalna komisja lekarska, która wyda∏a
orzeczenie, czwarty egzemplarz jest przechowywany
w aktach Centralnej Komisji Lekarskiej.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, sporzà-
dza si´ wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 11 do
rozporzàdzenia.

5. Orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej, o któ-
rym mowa w ust. 2 pkt 3, sporzàdza si´ w trzech eg-
zemplarzach. Niezw∏ocznie po wydaniu orzeczenia
przewodniczàcy Centralnej Komisji Lekarskiej wr´cza
jeden jego egzemplarz osobie skierowanej lub przesy-
∏a pocztà za potwierdzeniem odbioru. W przypadku
osobistego odbioru orzeczenia osoba skierowana po-
twierdza jego odbiór w rejestrze orzeczeƒ. Drugi eg-
zemplarz orzeczenia jest przesy∏any organowi kierujà-
cemu, trzeci pozostaje w aktach Centralnej Komisji Le-
karskiej.

6. Orzeczenia Centralnej Komisji Lekarskiej, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 3 lub 4, sporzàdza si´ wed∏ug
wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 12 do rozporzàdze-
nia.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, Cen-
tralna Komisja Lekarska niezw∏ocznie zwraca ca∏oÊç
dokumentacji orzeczniczej do regionalnej komisji le-
karskiej; wydanie nowego orzeczenia przez regionalnà
komisj´ lekarskà nast´puje w terminie 30 dni.

8. Do czynnoÊci orzeczniczych, o których mowa
w ust. 7, stosuje si´ odpowiednio przepisy o post´po-

waniu przed regionalnymi komisjami lekarskimi
w pierwszej instancji.

§ 24. Orzeczenia regionalnych komisji lekarskich, od
których w przewidzianym terminie nie wniesiono odwo-
∏ania, z zastrze˝eniem § 22 ust. 2, oraz orzeczenia regio-
nalnych komisji lekarskich zatwierdzone albo utrzyma-
ne w mocy przez Centralnà Komisj´ Lekarskà w wyniku
rozpatrzenia odwo∏ania, a tak˝e wydane orzeczenia,
o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 3, sà prawomocne.

§ 25. 1. Centralna Komisja Lekarska mo˝e w trybie
nadzoru uchyliç ka˝de orzeczenie regionalnej komisji
lekarskiej sprzeczne z prawem lub wydane z pomini´-
ciem istotnych okolicznoÊci faktycznych bàdê zawiera-
jàce b∏´dy formalne lub merytoryczne i za˝àdaç od tej
komisji przekazania ca∏oÊci dokumentacji orzeczniczej.

2. Uchylajàc orzeczenie w trybie nadzoru, Central-
na Komisja Lekarska zarzàdza ponowne poddanie oso-
by skierowanej czynnoÊciom orzeczniczym przez wy-
znaczonà regionalnà komisj´ lekarskà.

3. Do przeprowadzenia czynnoÊci orzeczniczych,
o których mowa w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio
przepisy o post´powaniu przed regionalnymi komisja-
mi lekarskimi w pierwszej instancji.

Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe

§ 26. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie zasad oceny
zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa, a tak˝e trybu orzekania o tej zdolno-
Êci oraz w∏aÊciwoÊci i trybu post´powania w tych spra-
wach komisji lekarskich podleg∏ych Szefowi Urz´du
Ochrony Paƒstwa (Dz. U. Nr 8, poz. 26).

§ 27. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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