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Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r.
Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r.
Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298,
Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444,
Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113,
poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Pojazdy uprzywilejowane w kolumnach sà u˝y-
wane:

1) je˝eli zachodzi koniecznoÊç zapewnienia bezpie-
czeƒstwa osób zajmujàcych kierownicze stanowi-
ska paƒstwowe, osób wchodzàcych w sk∏ad dele-
gacji paƒstw obcych lub organizacji mi´dzynaro-
dowych przebywajàcych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub osób, które ze wzgl´du na do-
bro paƒstwa nale˝y objàç ochronà;

2) w czasie przemieszczania pojazdów Policji, si∏
zbrojnych, w tym paƒstw obcych, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, stra˝y
po˝arnej, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej lub
Biura Ochrony Rzàdu — je˝eli jest to niezb´dne
w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ majàcych na ce-
lu zapewnienie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego albo zadaƒ na rzecz obronnoÊci kraju;

3) w czasie przejazdu zwiàzanego ze z∏o˝eniem listów
uwierzytelniajàcych nowo mianowanego ambasa-
dora paƒstwa obcego w Polsce;

4) w czasie transportu wartoÊci pieni´˝nych lub trans-
portu specjalnego, je˝eli ochrona transportu jest

wzmocniona przez funkcjonariuszy Policji na pod-
stawie odr´bnych przepisów;

5) w czasie transportu dóbr kultury, wykonywanego
na zlecenie ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego lub posiadajà-
cego gwarancje rzàdowe, którego ochrona jest
wzmocniona przez funkcjonariuszy Policji.

§ 2. Pojazdy uprzywilejowane w kolumnach mogà
byç równie˝ u˝ywane w trakcie realizacji programów
szkolenia specjalistycznego lub doskonalenia zawodo-
wego podmiotów wskazanych w § 1 pkt 2, je˝eli jest to
niezb´dne do osiàgni´cia celów okreÊlonych w tych
programach.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 14 maja 1998 r.
w sprawie okolicznoÊci, w jakich u˝ywane sà pojazdy
uprzywilejowane w kolumnach (Dz. U. z 1998 r. Nr 62,
poz. 399).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

—————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie okolicznoÊci, w jakich sà u˝ywane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie sposobu dokonywania oceny zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Biurze Ochrony Rzàdu,
a tak˝e trybu orzekania o tej zdolnoÊci oraz w∏aÊciwoÊci i trybu post´powania komisji lekarskich 

w tych sprawach.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2001 r. Nr 27,
poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Komisje lekarskie podleg∏e ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych, zwane dalej „komisja-
mi lekarskimi”, orzekajà na podstawie badaƒ lekar-
skich o zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do pe∏nienia
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s∏u˝by kandydatów do s∏u˝by w Biurze Ochrony Rzàdu,
zwanych dalej „kandydatami”, oraz funkcjonariuszy
Biura Ochrony Rzàdu, zwanych dalej „funkcjonariusza-
mi”.

§ 2. 1. Komisje lekarskie orzekajà w dwóch instan-
cjach:

1) orzekajàca w pierwszej instancji — rejonowa komi-
sja lekarska;

2) orzekajàca w drugiej instancji — odwo∏awcza komi-
sja lekarska.

2. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià komisji, o których mo-
wa w ust. 1, sprawuje Centralna Komisja Lekarska Mi-
nisterstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji. 

§ 3. 1. Rejonowa komisja lekarska jest w∏aÊciwa
w zakresie przeprowadzania badaƒ lekarskich i wyda-
wania orzeczeƒ w sprawach, o których mowa w § 1.

2. Odwo∏awcza komisja lekarska jest w∏aÊciwa
w zakresie:

1) rozpatrywania odwo∏aƒ od orzeczeƒ, o których mo-
wa w ust. 1;

2) orzekania w sprawach, o których mowa w § 1, w ra-
zie uchylenia orzeczenia rejonowej komisji lekar-
skiej;

3) sprawowania fachowego nadzoru nad merytorycz-
nà dzia∏alnoÊcià rejonowej komisji lekarskiej.

§ 4. 1. Do komisji lekarskiej kieruje si´ z urz´du:

1) kandydatów;

2) funkcjonariuszy zwolnionych ze s∏u˝by z innych
przyczyn ni˝ z powodu stanu zdrowia;

3) funkcjonariuszy, którzy przez kolejne 6 miesi´cy nie
wykonujà obowiàzków s∏u˝bowych z powodu cho-
roby;

4) funkcjonariuszy, którzy ulegli wypadkom pozosta-
jàcym w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by, w celu usta-
lenia uszczerbku na zdrowiu;

5) funkcjonariuszy, je˝eli orzeczenie komisji lekarskiej
jest niezb´dne w post´powaniu karnym;

6) funkcjonariuszy, je˝eli w stanie ich zdrowia nastàpi-
∏o nag∏e pogorszenie, uniemo˝liwiajàce lub utrud-
niajàce pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych.

2. Do komisji lekarskiej kieruje, z zastrze˝eniem
ust. 3, Szef Biura Ochrony Rzàdu.

3. Kandydatów do komisji lekarskiej kieruje szef ko-
mórki w∏aÊciwej w sprawach kadrowych.

4. Funkcjonariusze mogà byç kierowani do komisji
lekarskich na w∏asnà proÊb´. ProÊb´ sk∏ada si´ pisem-
nie do Szefa Biura Ochrony Rzàdu.

§ 5. Organy kierujàce do komisji lekarskiej sà obo-
wiàzane przekazaç tej komisji wszelkie niezb´dne infor-
macje  i dokumenty dotyczàce funkcjonariusza.

§ 6. 1. ZdolnoÊç do s∏u˝by w Biurze Ochrony Rzàdu
ustala si´ przez zaliczenie funkcjonariusza lub kandy-

data do jednej z nast´pujàcych kategorii, z zastrze˝e-
niem ust. 2:

1) kategoria Z — zdolny do s∏u˝by w Biurze Ochrony
Rzàdu;

2) kategoria C — zdolny do s∏u˝by z ograniczeniem, co
oznacza, ̋ e stwierdzone schorzenie lub u∏omnoÊci,
fizyczne lub psychiczne, trwale lub czasowo
zmniejszajà sprawnoÊç fizycznà lub psychicznà do
s∏u˝by, ale nie stanowià przeszkody do pe∏nienia
s∏u˝by na okreÊlonych stanowiskach;

3) kategoria N — niezdolny do s∏u˝by w Biurze Ochro-
ny Rzàdu.

2. Funkcjonariusze w s∏u˝bie kandydackiej, którzy
zostali zaliczeni ze wzgl´du na zdolnoÊç do s∏u˝by woj-
skowej do kategorii A, B, D, E, uzyskujà:

1) kategoria — A — kategori´ Z (zdolny);

2) kategoria — B, D, E — kategori´ N (niezdolny).

§ 7. 1. Orzeczenie o zdolnoÊci do s∏u˝by w Biurze
Ochrony Rzàdu komisje lekarskie wydajà z uwzgl´dnie-
niem wykazu chorób i u∏omnoÊci, stanowiàcego za-
∏àcznik do rozporzàdzenia, na podstawie przeprowa-
dzonego badania, z uwzgl´dnieniem wyników badaƒ
specjalistycznych, w tym badaƒ psychiatrycznych, psy-
chologicznych i dodatkowych, a w razie potrzeby rów-
nie˝ po przeprowadzeniu obserwacji szpitalnej.

2. W razie stwierdzenia dwóch lub wi´cej schorzeƒ
lub u∏omnoÊci fizycznych lub psychicznych w ró˝nym
stopniu ograniczajàcych zdolnoÊç do s∏u˝by, rozpatru-
je si´ wszystkie te schorzenia lub u∏omnoÊci ∏àcznie,
majàc na uwadze ogólnà zdolnoÊç do s∏u˝by funkcjo-
nariusza lub kandydata. 

§ 8. 1. Orzeczenie komisji lekarskiej zawiera:

1) okreÊlenie „zdolny do s∏u˝by” — je˝eli po przepro-
wadzeniu podstawowego badania lekarskiego
oraz ewentualnych badaƒ specjalistycznych i do-
datkowych nie stwierdzono ˝adnych schorzeƒ;

2) okreÊlenie „trwale niezdolny do pe∏nienia s∏u˝by
na zajmowanym stanowisku” — je˝eli w stanie
zdrowia funkcjonariusza lub kandydata stwierdzo-
no schorzenia, które zmniejszajà jego sprawnoÊç
fizycznà lub psychicznà i nie pozwalajà na pe∏nie-
nie s∏u˝by na zajmowanym stanowisku, jednak
schorzenia te nie stanowià przeszkody do dalszego
pe∏nienia s∏u˝by na innym stanowisku; w takim
przypadku komisja lekarska okreÊla, jakie warunki
s∏u˝by sà dla niego przeciwwskazane;

3) okreÊlenie „czasowo niezdolny do pe∏nienia s∏u˝by
na zajmowanym stanowisku” — je˝eli w stanie
zdrowia funkcjonariusza lub kandydata stwierdzo-
no schorzenia, które czasowo zmniejszajà jego
sprawnoÊç fizycznà lub psychicznà, ale które mogà
rokowaç popraw´ jego stanu zdrowia i odzyskanie
pe∏nej sprawnoÊci i zdolnoÊci do s∏u˝by na zajmo-
wanym stanowisku; przy okreÊlaniu powy˝szego
komisja wyznacza termin powtórnego badania
i wydania ostatecznego orzeczenia o jego zdolno-
Êci do s∏u˝by na zajmowanym stanowisku;
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4) okreÊlenie „zdolny do pe∏nienia s∏u˝by na zajmo-
wanym stanowisku” — je˝eli w stanie zdrowia
funkcjonariusza lub kandydata stwierdzono pewne
schorzenia, które zmniejszajà wprawdzie zdolnoÊç
fizycznà lub psychicznà, ale nie sà przeszkodà do
pe∏nienia s∏u˝by na zajmowanym stanowisku;

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

2. Orzeczenie komisji lekarskiej powinno zawieraç
wyszczególnienie wszystkich schorzeƒ i u∏omnoÊci fi-
zycznych lub psychicznych, w tym równie˝ tych, które
nie obni˝ajà zdolnoÊci do s∏u˝by, w tym do s∏u˝by kan-
dydackiej.

§ 9. W przypadku wydania orzeczenia o trwa∏ej nie-
zdolnoÊci do s∏u˝by lub trwa∏ej niezdolnoÊci do s∏u˝by
na zajmowanym stanowisku, komisja lekarska orzeka
równie˝ o zwiàzku schorzeƒ i u∏omnoÊci ze s∏u˝bà.

§ 10. Zwiàzek schorzeƒ i u∏omnoÊci ze s∏u˝bà komi-
sje lekarskie ustalajà na podstawie:

1) dokumentacji medycznej;

2) wyników przeprowadzonego dochodzenia lub
Êledztwa;

3) orzeczeƒ sàdowych;

4) protoko∏ów powypadkowych;

5) innych dokumentów, je˝eli majà znaczenie w spra-
wie.

§ 11. 1. Komisja lekarska wydaje orzeczenie w spra-
wie niezw∏ocznie po zebraniu wszystkich niezb´dnych
dokumentów.

2. Je˝eli komisja lekarska nie mo˝e wydaç orzecze-
nia z powodu braku dokumentów, w szczególnoÊci do-
tyczàcych zwiàzku schorzeƒ i u∏omnoÊci ze s∏u˝bà, po-
wiadamia o tym funkcjonariusza lub kandydata, zobo-
wiàzujàc go do dostarczenia brakujàcych dokumentów
w terminie nieprzekraczajàcym 14 dni od dnia, w któ-
rym stanà∏ przed komisjà.

3. O dostarczenie dokumentów, o których mowa
w ust. 2, komisja mo˝e zwróciç si´ równie˝ do prze∏o-
˝onego lub organu, który skierowa∏ funkcjonariusza
lub kandydata do komisji lekarskiej. Po up∏ywie wyzna-
czonego terminu komisja lekarska wydaje orzeczenie
na podstawie posiadanych dokumentów.

§ 12. 1. Komisja lekarska orzeka w sk∏adzie trzech
lekarzy, orzeczenie podpisujà wszyscy cz∏onkowie ko-
misji.

2. Cz∏onek komisji lekarskiej mo˝e przy podpisywa-
niu orzeczenia zg∏osiç na piÊmie zdanie odr´bne z po-
daniem uzasadnienia. Zg∏oszenie zdania odr´bnego
zaznacza si´ przy podpisie z∏o˝onym na orzeczeniu
przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki. 

3. Orzeczenie sporzàdza si´ w trzech egzempla-
rzach, z czego jeden egzemplarz pozostaje w komisji le-
karskiej, która je wyda∏a, a pozosta∏e otrzymujà funk-

cjonariusz lub kandydat oraz komórka w∏aÊciwa
w sprawach kadrowych. 

§ 13. 1. Orzeczenie dor´cza si´ funkcjonariuszowi
lub kandydatowi lub przesy∏a listem poleconym nie-
zw∏ocznie po jego wydaniu przez komisj´ lekarskà.

2. Orzeczenie powinno zawieraç:

1) dla funkcjonariuszy uznanych za zdolnych do s∏u˝-
by, funkcjonariuszy niezdolnych do s∏u˝by, którzy
zostali obj´ci obowiàzkowym ubezpieczeniem
emerytalnym i rentowym, lub kandydatów: 
a) oznaczenie komisji wydajàcej orzeczenie,
b) imi´ i nazwisko funkcjonariusza lub kandydata,
c) imiona rodziców,
d) stopieƒ i stanowisko s∏u˝bowe funkcjonariusza,
e) dat´ i miejsce urodzenia,
f) dat´ wstàpienia do s∏u˝by lub dat´ zwolnienia ze

s∏u˝by funkcjonariusza,
g) oznaczenie dokumentu stwierdzajàcego to˝sa-

moÊç,
h) rozpoznanie,
i) stopieƒ zdolnoÊci do s∏u˝by,
j) przepisy prawne, na podstawie których ustalono

stopieƒ zdolnoÊci do s∏u˝by,
k) zwiàzek schorzeƒ ze s∏u˝bà funkcjonariusza,

wraz z uzasadnieniem,
l) uwagi komisji lekarskiej,
m) pouczenie o prawie do wniesienia odwo∏ania,
n) podpisy cz∏onków komisji z piecz´cià okràg∏à;

2) dla funkcjonariuszy uznanych za niezdolnych do
s∏u˝by, którzy nie zostali obj´ci obowiàzkowym
ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym:
a) oznaczenie komisji wydajàcej orzeczenie,
b) imi´ i nazwisko funkcjonariusza,
c) imiona rodziców,
d) stopieƒ i stanowisko s∏u˝bowe,
e) dat´ i miejsce urodzenia,
f) dat´ wstàpienia do s∏u˝by lub dat´ zwolnienia ze

s∏u˝by,
g) oznaczenie dokumentu stwierdzajàcego to˝sa-

moÊç,
h) skargi i wywiad chorobowy,
i) stan przedmiotowy,
j) wyniki badaƒ lekarzy specjalistów,
k) rozpoznanie,
l) stopieƒ zdolnoÊci do s∏u˝by,
m) przepisy prawne, na podstawie których ustalo-

no stopieƒ zdolnoÊci do s∏u˝by,
n) zwiàzek schorzeƒ ze s∏u˝bà z uzasadnieniem,
o) uwagi komisji lekarskiej,
p) rozpoznanie z podzia∏em na schorzenia podsta-

wowe i wspó∏istniejàce,
q) wskazania dla funkcjonariusza,
r) orzeczenie o zdolnoÊci do s∏u˝by z uzasadnie-

niem,
s) pouczenie o prawie do wniesienia odwo∏ania,
t) podpisy cz∏onków komisji z piecz´cià okràg∏à. 
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§ 14. 1. Prawo do wniesienia odwo∏ania przys∏ugu-
je od ka˝dego nieprawomocnego orzeczenia rejono-
wej komisji lekarskiej.

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

§ 15. 1. Odwo∏anie wnosi si´ na piÊmie do odwo-
∏awczej komisji lekarskiej za poÊrednictwem rejonowej
komisji lekarskiej, w terminie 14 dni od dnia dor´cze-
nia orzeczenia.

2. Odwo∏anie wniesione po terminie okreÊlonym
w ust. 1 nie podlega rozpatrzeniu. W uzasadnionych
przypadkach komisja mo˝e rozpatrzyç odwo∏anie mi-
mo niezachowania terminu.

§ 16. 1. Rejonowa komisja lekarska, od której orze-
czenia zosta∏o wniesione odwo∏anie, mo˝e odwo∏anie
uwzgl´dniç i wydaç nowe orzeczenie, powiadamiajàc
o tym odwo∏ujàcego si´ funkcjonariusza lub kandyda-
ta do s∏u˝by w Biurze Ochrony Rzàdu.

2. W razie nieuwzgl´dnienia odwo∏ania komisja,
o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania odwo∏ania, przesy∏a je wraz z aktami sprawy
i uzasadnieniem orzeczenia do odwo∏awczej komisji le-
karskiej.

§ 17. 1. Odwo∏awcza komisja lekarska  rozpatruje
odwo∏anie niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania odwo∏ania.

2. Po zapoznaniu si´ z dokumentacjà sprawy,
a w razie potrzeby po przeprowadzeniu dodatkowych
badaƒ, w tym równie˝ obserwacji szpitalnej, odwo∏aw-
cza komisja mo˝e:

1) utrzymaç w mocy zaskar˝one orzeczenie;

2) uchyliç je w ca∏oÊci lub w cz´Êci i wydaç nowe orze-
czenie;

3) uchyliç orzeczenie i przekazaç spraw´ do ponowne-
go rozpatrzenia przez komisj´ rejonowà.

3. Orzeczenie odwo∏awczej komisji lekarskiej jest
ostateczne. 

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

—————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
niem Ministra Spraw Wewn´trznych z dnia 13 lipca 1993 r.
w sprawie zasad okreÊlania zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by
wojskowej oraz w∏aÊciwoÊci i trybu post´powania w tych
sprawach wojskowych komisji lekarskich podleg∏ych Mini-
strowi Spraw Wewn´trznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 77,
poz. 365 oraz z 1994 r. Nr 138, poz. 741), które utraci∏o moc
obowiàzujàcà z dniem 31 marca 2002 r. na podstawie
art. 149 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rzàdu (Dz. U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 17 wrze-
Ênia 2002 r. (poz. 1378)
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 wrzeÊnia 2002 r.

o sprostowaniu b∏´dów.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984) w rozporzàdzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2002 r. Nr 133,
poz. 1123) prostuje si´ nast´pujàce b∏´dy:

1) w § 2 w ust. 12 zamiast wyrazów „o którym mowa
w § 28 ust. 3” powinny byç wyrazy „o którym mo-
wa w § 28 ust. 1 lub § 29 ust. 2”;

2) w § 21 w ust. 2 w pkt 6 zamiast wyrazów „zaÊ dwie
cyfry w przedziale od 01 do 99” powinny byç wyra-
zy „zaÊ trzy cyfry w przedziale od 001 do 999”.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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