
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 marca 2022 r. 

Poz. 518 

 

ROZPORZĄDZENIE  

PREZESA RADY MINISTRÓW  

z dnia 21 lutego 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi  

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu 

Na podstawie art. 59a ust. 12 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie 

podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 47 oraz z 2019 r. 

poz. 2226) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 4a. Komisje lekarskie przechowują i udostępniają dokumentację medyczną na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 oraz 

z 2022 r. poz. 64) z uwzględnieniem zasad i ograniczeń przewidzianych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).”; 

2) w § 5: 

a) w ust. 1 pkt 3–5 otrzymują brzmienie: 

„3) kierownik jednostki organizacyjnej lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariusza pełniącego służbę 

w jednostce organizacyjnej, przeniesionego do pełnienia służby albo delegowanego do czasowego pełnie-

nia służby w innej miejscowości; 

4) dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariuszy 

odbywających szkolenie w tym ośrodku albo kierownik jednostki organizacyjnej AW właściwej w spra-

wach szkolenia lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariuszy odbywających szkolenie; 

5) kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych lub jego zastępca w stosunku do 

funkcjonariusza pozostającego w dyspozycji odpowiednio Szefa ABW albo Szefa AW, oddelegowanego 

do pełnienia służby poza ABW albo AW lub zwolnionego ze służby w ABW albo AW.”, 

b) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) kierownik jednostki organizacyjnej lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariusza pełniącego służbę 

w delegaturze ABW; 

4) kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych lub jego zastępca w stosunku do 

funkcjonariusza pełniącego służbę w innej jednostce organizacyjnej niż delegatura ABW.”, 

c) w ust. 3 pkt 3–5 otrzymują brzmienie: 

„3) kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych lub jego zastępca w stosunku do 

funkcjonariusza pełniącego służbę w jednostce organizacyjnej lub przeniesionego do pełnienia służby w tej 

jednostce albo delegowanego do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości; 
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4) dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariuszy 

odbywających szkolenie w tym ośrodku albo kierownik jednostki organizacyjnej AW właściwej w spra-

wach szkolenia lub jego zastępca w stosunku do funkcjonariuszy odbywających szkolenie; 

5) kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych lub jego zastępca w stosunku do 

funkcjonariusza pozostającego w dyspozycji odpowiednio Szefa ABW albo Szefa AW.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 3, do regionalnej komisji lekarskiej kieruje się na wniosek 

kierownika lub zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę lub do której 

został przeniesiony albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości.”; 

3) w § 7: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Regionalna komisja lekarska dokonuje czynności orzeczniczych w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy 

od daty przeprowadzenia pierwszego badania lekarskiego wyznaczonego przez tę komisję. 

1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach regionalna komisja lekarska może dokonywać czynności 

orzeczniczych w wyznaczonym przez tę komisję okresie, wykraczającym poza czas określony w ust. 1a.”, 

b) uchyla się ust. 2. 

§ 2. W stosunku do czynności orzeczniczych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporzą-

dzenia bieg terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem, rozpoczyna się w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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