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Rozdział  7  

Obowiązki i prawa policjanta 

 

Art.  71a.  [Podmioty odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa i higieny służby]  

1.  Za stan bezpieczeństwa i higieny służby w stosunku do podległych policjantów 

odpowiadają Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, komendanci wojewódzcy 

Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi (miejscy) Policji, komendanci 

rejonowi Policji, dyrektor instytutu badawczego, Komendant Wyższej Szkoły Policji i 

komendanci szkół policyjnych. 

2.  W przypadku policjantów odbywających szkolenia zawodowe lub doskonalenie zawodowe 

centralne w Policji za stan bezpieczeństwa i higieny służby odpowiadają Komendant Wyższej 

Szkoły Policji, komendanci szkół policyjnych i kierownik ośrodka szkolenia Policji, 

realizując obowiązki, o których mowa w art. 207 § 2 pkt 1-6, art. 207
1
, art. 209

1
 § 1-3, art. 

209
2
, art. 214, art. 215, art. 237

4
 i art. 237

6
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), zwanej dalej 

"Kodeksem pracy". 

3.  Za pracodawcę, w rozumieniu przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy, a także 

przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, w stosunku do podległych 

policjantów uważa się przełożonych wymienionych w ust. 1. 

4.  Za osobę kierującą pracownikami, w rozumieniu przepisów działu dziesiątego Kodeksu 

pracy, a także przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, uważa się policjanta 

pełniącego służbę lub wykonującego obowiązki na stanowisku kierowniczym. 

5.  Policjant jest obowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

służby. 

6.  W sprawach bezpieczeństwa i higieny służby stosuje się odpowiednio przepisy działu 

dziesiątego Kodeksu pracy, a także przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie, z 

wyłączeniem przepisów art. 207 § 2 pkt 7, art. 209
1
 § 4, art. 228 § 1 i 2, art. 229 § 1-1

2
, 4a i 8 

w zakresie niedotyczącym wskazówek metodycznych w sprawie przeprowadzania badań 

profilaktycznych pracowników oraz dokumentowania i kontroli badań okresowych i 

kontrolnych, art. 230 § 2, art. 232, art. 234 § 1-3
1
, art. 235-235

2
, art. 237-237

2
, art. 237

7
 § 1 

pkt 1 i § 2-4, art. 237
8 

§ 1, art. 237
9
 § 3, art. 237

11
 § 4 oraz art. 23711

a
 § 4. 

7.  Przepisów art. 209
2
, art. 209

3
, art. 210 § 1-5 i art. 226 oraz przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 210 § 6 Kodeksu pracy nie stosuje się do wykonywanych przez 

policjanta zadań określonych w: 



1) art. 1 ust. 2 pkt 1-4 oraz 6; 

2) art. 1 ust. 2 pkt 7 i ust. 3, jeżeli charakter tych działań ma związek z zadaniami 

określonymi w pkt 1. 

 

Art.  71b.  [Badania okresowe i kontrolne policjantów]  

1.  W celu ustalenia zdolności do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku 

służbowym policjant jest obowiązany poddać się badaniom okresowym lub kontrolnym w 

terminie wskazanym w skierowaniu na takie badanie. 

2.  Skierowanie na badanie okresowe lub kontrolne zawiera w szczególności imię i nazwisko, 

numer PESEL, adres zamieszkania, stanowisko służbowe policjanta kierowanego na badanie 

oraz opis warunków pełnienia służby występujących na zajmowanym stanowisku służbowym, 

w tym czynników szkodliwych lub uciążliwych, o których mowa w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, i innych wynikających z 

warunków pełnienia służby. 

3.  Na pierwsze badanie okresowe policjant jest kierowany w terminie 3 lat od dnia przyjęcia 

do służby. 

4.  Rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych są uzależnione od rodzaju pełnionej 

służby i wieku policjanta. 

5.  Lekarz przeprowadzający badanie okresowe lub kontrolne, w celu uwzględnienia 

wszystkich czynników szkodliwych lub uciążliwych i innych wynikających z warunków 

pełnienia służby wskazanych w skierowaniu na badanie, może poszerzyć jego zakres o 

dodatkowe badania lekarskie, konsultacje u lekarzy specjalistów lub badania diagnostyczne, a 

także wyznaczyć termin następnego badania okresowego krótszy niż określony w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ust. 18, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla 

ustalenia zdolności do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku służbowym. Badania 

i konsultacje stanowią część badania okresowego lub kontrolnego. 

6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5, lekarz wykorzystuje wskazówki metodyczne w 

sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określone w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy. 

7.  Policjanta kieruje się na badanie okresowe w przypadku przeniesienia go na stanowisko 

służbowe, na którym występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe i inne wynikające z 

warunków pełnienia służby, inne niż występujące na dotychczas zajmowanym stanowisku 

służbowym, z uwzględnieniem terminu określonego w ust. 3. 

8.  Badania okresowe i kontrolne są wykonywane na podstawie skierowania na badanie 

wystawionego przez: 

1) przełożonych, o których mowa w art. 71a ust. 1, lub upoważnione przez nich osoby; 

2) ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub upoważnioną przez niego osobę w 

stosunku do Komendanta Głównego Policji, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji 

oraz zastępców Komendanta Głównego Policji. 

9.  Skierowanie na badanie: 

1) kontrolne - wystawia się najpóźniej w dniu zgłoszenia się policjanta do służby, 



2) okresowe - wystawia się nie później niż w terminie 30 dni przed upływem ważności 

orzeczenia lekarskiego 

- w 3 egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla policjanta kierowanego na 

badanie. 

10.  Badania okresowe i kontrolne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym: 

1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do służby na określonym stanowisku służbowym, 

2) istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do służby na określonym stanowisku 

służbowym 

- w warunkach służby opisanych w skierowaniu na badanie. 

11.  Od orzeczenia lekarskiego policjantowi i przełożonym, o których mowa w art. 71a ust. 1, 

przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia. 

12.  Odwołanie od orzeczenia lekarskiego wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie za 

pośrednictwem lekarza, który wydał to orzeczenie, do: 

1) wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce pełnienia 

służby policjanta; 

2) instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckiego Centrum 

Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia 

lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny 

pracy. 

13.  Lekarz, za którego pośrednictwem jest składane odwołanie, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania wraz z uzasadnieniem przekazuje je wraz z dokumentacją stanowiącą 

podstawę wydanego orzeczenia lekarskiego do właściwego podmiotu, o którym mowa w ust. 

12. 

14.  Badanie w trybie odwołania przeprowadza w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

odwołania właściwy podmiot, o którym mowa w ust. 12. 

15.  Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne. 

16.  Badania okresowe i kontrolne podlegają dokumentowaniu i kontroli w sposób określony 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy. 

17.  Kontrolę badań okresowych i kontrolnych wykonują podmioty, o których mowa w ust. 

12. 

18.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych, uwzględniając rodzaj pełnionej 

służby i wiek policjanta; 

2) wzór skierowania na badanie okresowe lub kontrolne, uwzględniając konieczność 

zamieszczenia w tym wzorze informacji niezbędnych do jednoznacznego ustalenia 

zakresu badań; 

3) wzór orzeczenia lekarskiego, uwzględniając jednolitość informacji znajdujących się w 

orzeczeniu. 

 

 


