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Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

służby 

(druk nr 352) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2015 r., sygn. akt K 18/14.  

Trybunał Konstytucyjny na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zbadał 

konstytucyjność przepisów niektórych tzw. ustaw pragmatycznych, zawierających 

upoważnienia do uregulowania aktami niższego rzędu niż ustawa, warunków bezpieczeństwa 

i higieny służby. 

Zgodnie z sentencją Trybunał Konstytucyjny uznał, że: 

– art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji jest niezgodny z art. 66 

ust. 1 w związku z art. 87 ust. 1 Konstytucji, 

– art. 9 ust. 7 pkt 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej jest 

niezgodny z art. 66 ust. 1 w związku z art. 87 ust. 1 Konstytucji, 

– art. 52 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu jest niezgodny z art. 66 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji,  

– art. 56 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jest 

niezgodny z art. 66 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji, oraz 

– art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 740, 

z późn. zm.) jest niezgodny z art. 66 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji.  
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Przepisy te stoją w sprzeczności z art. 66 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP, w którym 

jednoznacznie wskazano, że obowiązki pracodawcy oraz sposób realizacji prawa do 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy powinny zostać określone w drodze ustawy. 

Tymczasem w wymienionych wyżej ustawach nie określono zasad dotyczących bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy (służby), a w szczególności nie sprecyzowano obowiązków 

pracodawcy ani sposobu realizacji tego prawa. 

Z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP wynika zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego, w którym nie mieści się m.in. dotychczasowe zarządzenie Komendanta 

Głównego Policji ani Komendanta Głównego Straży Granicznej, które są aktami prawa 

wewnętrznie obowiązującego.  

W pragmatykach służbowych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego 

i Służby Kontrwywiadu Wojskowego brak jest ustawowej regulacji prawa do bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy, która wynika z art. 66 ust. 1 Konstytucji RP. Ustawodawca 

prawa tego nie uregulował, a jedynie przekazał wykonanie konstytucyjnego obowiązku 

Prezesowi Rady Ministrów (w ustawie o ABW i AW oraz w ustawie o CBA) oraz Ministrowi 

Obrony Narodowej (w ustawie o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW). 

Obowiązek nałożony na ustawodawcę w art. 66 ust. 1 Konstytucji RP nie wyklucza, aby 

prawa i obowiązki przewidziane ustawą zostały dookreślone drogą aktów wykonawczych 

(uzupełniający charakter rozporządzenia), wydanych na podstawie ustawy z zachowaniem 

wymagań wynikających z art. 92 Konstytucji RP, tymczasem zaskarżone przepisy nie 

zawierają nawet zrębowej regulacji zagadnień, które powinny zostać unormowane przez 

ustawodawcę w drodze ustawy. 

Przedłożona nowelizacja, realizując sentencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 

uwzględnia wymagania sformułowane w uzasadnieniu orzeczenia wydanego przez Trybunał 

które powinny spełniać przepisy ustaw normujących bezpieczeństwo i higienę służby. 

Nowe przepisy regulują w kolejnych ustawach: 

– podmioty odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonariuszom bezpiecznych 

i higienicznych warunków służby, 

– wskazanie, które przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy będą miały zastosowanie 

do funkcjonariuszy, a których stosowanie będzie wyłączone, 
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– zasady dotyczące przeprowadzania badań okresowych i kontrolnych, 

– postępowanie odwoławcze od orzeczeń lekarskich stwierdzających przeciwwskazania 

do służby na określonym stanowisku służbowym, 

– przypadki, gdy funkcjonariusz  w czasie wykonywania czynności służbowych może 

odstąpić od przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny służby, oraz  

– zasady dotyczące organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby 

(w ustawie o Policji). 

Ze względu na utratę mocy obowiązującej przepisów, co do których orzeczono o ich 

niekonstytucyjności z dniem 3 grudnia 2016 r. ustawa wejdzie w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby (druk nr 1049). 

Pierwsze czytanie ustawy miało miejsce w dniu 22 listopada 2016 r. w Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych (z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw 

Służb Specjalnych). 

Komisja przedstawiła swoje sprawozdanie w dniu 28 listopada 2016 r.  

Drugie czytanie miało miejsce na 31. posiedzeniu Sejmu. Wobec niezgłoszenia 

poprawek Sejm niezwłocznie przystąpił do trzeciego czytania. 

Ustawa została uchwalona w dniu 1 grudnia 2016 r. 

 

IV. Propozycje poprawek 

1) w art. 1 w pkt 2, w art. 71b w ust. 11 wyrazy „w art. 71a ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „w ust. 8 pkt 1”; 

2) w art. 1 w pkt 2, w art. 71c w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„Policjant podlega następującym szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

służby:”; 
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3) w art. 2 w pkt 2, w art. 75b w ust. 9 wyrazy „w art. 75a ust. 1” zastępuje się wyrazami 

„w ust. 6 pkt 1”; 

4) w art. 3 w pkt 2, w art. 52a w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „Szef ABW i Szef AW, każdy 

w zakresie swojego działania” zastępuje się wyrazami „Szefowie Agencji, każdy w zakresie 

swojej właściwości”; 

Za poprawką ta przemawia terminologia zmienianej ustawy, która w art. 7, art. 8 

i w art. 9 ust. 4 posługuje się identycznymi sformułowaniami. 

5) w art. 4 w pkt 2, w art. 56a w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy ,„uwzględniając 

zalecenia wydawane przez służbę bezpieczeństwa i higieny służby”; 

Poprawka jest wskazana ze względu na to, że przepis posługuje się wyrażeniem 

nieznanym ustawie, wywodzącym się z treści przepisów dotychczas obowiązującego 

rozporządzenia.  

Ponadto, pozostałe zmieniane ustawy, w odpowiednich przepisach nie zawierają takiego 

uregulowania (patrz np. w art. 3 w pkt 2, w art. 52a w ust. 2 w pkt 3 albo w art. 5 w pkt 2, w 

art. 11a w ust. 2 w pkt 3). 

6) w art. 8 w ust. 1 wyrazy „do dnia” zastępuje się wyrazami „przed dniem”; 

7) w art. 8 w ust. 2 wyrazy „Umowy na” zastępuje się wyrazami „Umowy o”. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


