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w nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 10 lipca 2019 r. (sygn. WZF.043.59.2018.TO) 
w sprawie dostępności komendantów powiatowych i miejskich do profilu płatnika składek 

oraz wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej uprzejmie przedstawiam, 
co następuje.

Zgodnie z art. 121d ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161, 
z późn. zm.) doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 
informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645) 
na zaseaach określonych w tej ustawie. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji wykorzystują 
lub tworzą profil informacyjny płatnika składek określony w ww. art. 58 ust. 1.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest obowiązek dostarczenia przez policjanta przełożonemu 
właściwemu do spraw osobowych wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a 
ust. 61 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa, zaświadczenia lekarskiego wskazanego w art. 55a ust. I 2 ww. ustawy 
albo zaświadczenia wystawionego przez lekarza na zwykłym druku w przypadkach określonych 
w art. 121b ust. 2 pkt 5 lit. b i c oraz art. 121c ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji -w terminie 7 dni od dnia 
jego otrzymania (art. 121d ust. 2 ustawy o Policji). Jeżeli dojdzie do niedopełnienia 
tego obowiązku, nieobecność w służbie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uznaje się

■ Wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje ubezpieczonemu wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego 
z systemu teleinformatycznego, udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, opatrzony jego podpisem  
i pieczątką, na żądanie ubezpieczonego oraz w przypadku gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym  
wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika 
składek, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o św iadczeniach pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego  w razie 
choroby i macierzyństwa

1 W  przypadku gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w form ie dokum entu elektronicznego nie jest możliwe 
w szczególności w  przypadku braku możliwości dostępu do Internetu lub braku możliwości podpisania zaświadczenia 
lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu 
potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym  
bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawiający zaświadczenie lekarskie w dniu Badania przekazuje 
ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaśw.adczenia lekarskiego wydrukowanym  
z systemu teleinformatycznego.
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za meusprawiedliw oną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od policjanta (art. 121d ust. 5 ustawy o Policji).

Przepisy ustawy o Policji nie nakładają na policjanta obowiązku żądania od wystawiającego 
zaświadczenie lekarskie wydruku z systemu teleinformatycznego wystawionego zaświadczenia 
lekarskiego w celu przedłożenia go przełożonemu, bowiem doręczanie zaświadczeń lekarskich 
funkcjonariuszy, podobnie jak pracowników Policji, odbywa się przy wykorzystaniu profilu 
informacyjnego płatnika składek.

Stosownie do stanowiska przekazanego przez Komendę Główną Policji (KGP) należy wskazać, 
że kwestia dostępności do profilu informacyjnego płatnika składek w garnizonach Policji jest 
regulowana przez komórki organizacyjne właściwe do spraw finansów oraz regulaminy komend 
wojewódzkich Policji. Informacja o zwolnieniu lekarskim pracownika lub funkcjonariusza Policji 
w jednostkach niższego szczebla (np. komendach powiatowych i miejskich) jest przekazywana 
do bezpośredniego przełożonego danej osoby w sposób automatyczny przez System 
Wspomagania Obsługi Policji (SWOP), a w części jednostek o-ganizacyjnych Policji dodatkowo 
wyznaczono tzw. skrzynki funkcyjne do otrzymywania komunikatów o osobach przebywających 
na zwolnieniu lekarskim. System SWOP generuje informacje o zwolnieniach lekarskich również 
do modułu SWOP.KADRY oraz SWOP.PŁACE.

Mając na uwadze powyższe KGP stoi na stanowisku, że aKtualnie przekazywanie informacji 
o zwolnieniu lekarskim policjanta do bezpośredniego przełożonego w garnizonach Policji, 
w tym w komendach powiatowych i miejskich, przebiega prawidłowo i nie wymaga podejmowania 
dodatkowych działań usprawniających. Ewentualne nieprawidłowości, zgłoszone przez jednostki 
organizacyjne Policji, podlegają weryfikacji przez Biuro Łączności i Informatyki KGP.

W kontekście zagadnienia dotyczącego wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy 
dyscyplinującej należy podkreślić, że wszelkie zmiany w obszarze postępowania dyscyplinarnego 
powinny mieć charakter kompleksowy i dotyczyć całokształtu działań realizowanych 
w tym zakresie.

Aktualnie w KGP są prowadzone prace polegające na opracowaniu rozwiązań całościowo 
regulujących problematyKę odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów, z uwzględnieniem 
kwestii rozmów dyscyplinujących.

Z informacji przekazanych przez KGP wynika, że przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy

0 Policji został poddany konsultacjom wewnątrzpolicyjnym. Z uwagi na dużą liczbę uwag
1 propozycji zgłoszonych przez jednostki organizacyjne Policji oraz komórki organizacyjne KGP, 
obecnie trwają prace związane z ich analizą i opracowaniem optymalnych przepisów prawnych 
odnoszących się do odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantow
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