
Projekt z dnia 12.12.2016 r.  

Etap: Uzgodnienia  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H  I  A D M I N I S T R A C J I 1) 

z dnia  <data wydania aktu> r. 

w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej 

Na podstawie art. 75c ust. 16 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1643 i 1955) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) rodzaj i zakres badań okresowych; 

2) wzór skierowania na badania okresowe i kontrolne;  

3) wzór orzeczenia lekarskiego. 

§ 2. 1. Podstawowy zakres badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży 

Granicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2.Rozszerzony zakres badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży 

Granicznej pełniących służbę: 

1) w strzeżonych ośrodkach, aresztach dla cudzoziemców, pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych, komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach doprowadzeń 

cudzoziemców oraz dla funkcjonariuszy Straży Granicznej przyjmujących wnioski 

cudzoziemców o ochronę międzynarodową określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

2) w wydziałach realizacji i zabezpieczenia działań oraz na stanowisku pirotechników 

określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

3) w warunkach morskich na jednostkach pływających Straży Granicznej, w laboratorium 

kryminalistycznym, jako eksperci kryminalistyczni, radiometryści i kierujący pojazdami 

służbowymi oraz pełniący służbę w warunkach narażenia na inne czynniki szkodliwe 

i uciążliwe, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).  
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§ 3. Określa się wzór  skierowania na badania okresowe lub kontrolne, stanowiący 

załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

§ 4.Określa się wzór orzeczenia lekarskiego, stanowiący załącznik nr 6 do 

rozporządzenia. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

MINISTER SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH  

I ADMINISTRACJI 



 
 

 

Załączniki 
do rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z dnia ……… (poz. ….) 

Załącznik nr 1  

Podstawowy zakres badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy 
Straży Granicznej  

Rodzaj 
badań 

okresowych 
Zakres badań okresowych 

1 2 
lekarskie badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych  

laboratoryjne morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, glukoza, cholesterol/lipidogram* 

diagnostyczne RTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowe 

* lipidogram w przypadku funkcjonariusza kierowanego na badania okresowe po ukończeniu przez 
niego 40 roku życia  



 
 

 

Załącznik nr 2 
 

Rozszerzony zakres badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży 
Granicznej pełniących służbę w strzeżonych ośrodkach, aresztach dla cudzoziemców, 

pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, komórkach organizacyjnych właściwych 
w sprawach doprowadzeń cudzoziemców oraz dla funkcjonariuszy przyjmujących wnioski 

cudzoziemców o ochronę międzynarodową  

Lp. Rodzaj służby Rodzaj badań okresowych Zakres badań okresowych 

1 2 3 4 

1. 

 

Służba w: 
- strzeżonym 
ośrodku, 
- pomieszczeniach 
dla osób 
zatrzymanych, 
- komórkach 
doprowadzeń 
cudzoziemców 
(za wyjątkiem 
stanowisk bez 
bezpośredniego 
kontaktu z 
cudzoziemcami) 

 

lekarskie badanie ogólne przez lekarza  uprawnionego do 
badań profilaktycznych* 

laboratoryjne 

morfologia z rozmazem* + płytki, badanie 
ogólne moczu*, glukoza*, bilirubina, ALAT, 
cholesterol*, przeciwciała HCV, przeciwciała 
HIV, przeciwciała anty-HBs (u osób 
szczepionych przeciw WZW B jednorazowo w 
okresie 3 lat lub więcej po zakończeniu 
szczepienia) 

 

 diagnostyczne 
RTG klatki piersiowej*, EKG spoczynkowe*, 
konsultacja psychologiczna 

lekarskie roczne 
badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do 
badań profilaktycznych* 

diagnostyczne roczne 
RTG klatki piersiowej* lub szybki test na 
obecność gruźlicy typu IGRA (T-Spot TB lub 
Quantiferon) 

2. 

funkcjonariusze 
przyjmujący wnioski 

cudzoziemców  
o ochronę 

międzynarodową 

lekarskie 
badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do 
badań profilaktycznych* 

laboratoryjne 

morfologia z rozmazem* + płytki, badanie 
ogólne moczu*, glukoza*, bilirubina, ALAT, 
cholesterol*, przeciwciała HCV, przeciwciała 
HIV, przeciwciała anty-HBs (u osób 
szczepionych przeciw WZW B jednorazowo w 
okresie 3 lat lub więcej po zakończeniu 
szczepienia) 

diagnostyczne 
RTG klatki piersiowej*, EKG spoczynkowe*, 
konsultacja psychologiczna 

 

*nie zachodzi potrzeba wykonania badania w przypadku realizacji badań wynikających z załącznika nr 1 

 



 
 

 

Załącznik nr 3 

 
Rozszerzony zakres badań okresowych i ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 

pełniących służbę w wydziałach realizacji i zabezpieczenia działań oraz na stanowisku 
pirotechników  

Rodzaj badań 
okresowych Zakres badań okresowych 

1 2 

lekarskie 
badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*, badanie 
okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne  

 

laboratoryjne morfologia z rozmazem*, badanie ogólne moczu*, glukoza*, lipidogram* 

diagnostyczne RTG klatki piersiowej*, EKG spoczynkowe* i wysiłkowe, audiogram, spirometria, 
konsultacja psychologiczna 

                                     
 *nie zachodzi potrzeba wykonania badania w przypadku realizacji badań wynikających z załącznika nr 1 

 



 
 

Załącznik nr 4 

Rozszerzony zakres badań okresowych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w warunkach 
morskich na jednostkach pływających Straży Granicznej, w  laboratorium 

kryminalistycznym, jako eksperci kryminalistyczni, radiometryści i kierujący pojazdami 
służbowymi oraz pełniący służbę w warunkach narażenia na inne czynniki szkodliwe 

i uciążliwe  

Rodzaj narażenia lub nazwa 
stanowiska służbowego 

Rodzaj badań 
okresowych Zakres badań okresowych 

1 2 3 

- radiometrysta,  
- promieniowanie jonizujące,  
- promieniowanie  
i pola elektromagnetyczne,  
- promieniowanie optyczne  

lekarskie 
badanie ogólne przez uprawnionego do badań 
profilaktycznych z oceną stanu skóry, badanie 
okulistyczne z oceną soczewek, badanie neurologiczne  

laboratoryjne morfologia z rozmazem*, płytki, retikulocyty 

- ekspert kryminalistyczny i 
funkcjonariusz pełniący 
służbę w laboratorium 
kryminalistycznym 

lekarskie 

badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań 
profilaktycznych, ze zwróceniem uwagi na układ 
oddechowy, skórę i spojówki, badanie neurologiczne i 
laryngologiczne 

diagnostyczne 

morfologia z rozmazem*, płytki, ALAT, kreatynina, 
przeciwciała HCV przeciwciała HIV, przeciwciała anty-
HBs (u osób szczepionych przeciw WZW B 
jednorazowo w okresie 3 lat lub więcej po zakończeniu 
szczepienia) 

 

- funkcjonariusze pełniący 
służbę w warunkach 
morskich na jednostkach 
pływających SG 

lekarskie  

badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań 
profilaktycznych*, 
- badanie okulistyczne (ostrość wzroku do bliży i do 
dali, pole widzenia, widzenie stereoskopowe, 
rozpoznanie barw, 
- badanie laryngologiczne (badanie akumetryczne, 
audiometryczne, badanie narządu  równowagi – próby 
statyczno-dynamiczne, 
- badanie neurologiczne 

laboratoryjne  - morfologia z rozmazem*, ogólne moczu*, glukoza*, 
lipidogram*, bilirubina, GGTP, ALAT 

diagnostyczne 

konsultacja psychologiczna wraz z badaniem sprawności 
psychomotorycznej (w tym widzenie zmierzchowe, 
zjawisko olśnienia), 
- RTG klatki piersiowej * 
- EKG spoczynkowe * 
- spirometria 
 
 



 
 

-kierowanie pojazdami 
służbowymi diagnostyczne widzenie zmierzchowe, reakcja na olśnienie 

- obsługa monitora 
ekranowego powyżej połowy 
dobowego wymiaru czasu 

lekarskie badanie okulistyczne 

- hałas 
lekarskie badanie ogólne przez lekarza profilaktyka*, 

otolaryngologiczne 

diagnostyczne RTG klatki piersiowej*, audiogram 
 

 
*nie zachodzi potrzeba wykonania badania w przypadku realizacji badań wynikających z załącznika nr 1 



 
 

Załącznik nr 5 

Wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne 
 

………..………….……….….. 
nazwa jednostki organizacyjnej                               miejscowość, data………....….. 
     Straży Granicznej 

(WZÓR) 
 

SKIEROWANIE NA BADANIA OKRESOWE/KONTROLNE*  
FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ  

Na podstawie art. 75 c ust.6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1643 i 1955) kieruję na badanie lekarskie: 

 Panią/Pana: ….…………...…………………...……………………………………… 
                                         (stopień, imię i nazwisko) 

Nr PESEL: .………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ….…………………………………….…………………………..………….. 

Stanowisko służbowe: ……….……………………………………………………………………. 

Komórka organizacyjna: ………………………………………………………………………….. 

Termin wykonania badania do:……………………………… 

Zakres wykonywanych czynności, krótki opis wykonywanych zadań na stanowisku służbowym: 
……………………………………………………..…………………………………………….……
………………………………………………………...………………………………………………
…………………………….………………………………...……………………………….….……. 

Opis warunków służby uwzględniający informację o występowaniu na stanowisku czynników 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, czynników uciążliwych i innych wynikających z 
pełnienia służby, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku (należy wpisać nazwę 
czynnika i wielkość narażenia): 
 
Czynniki uciążliwe lub szkodliwe występujące na stanowisku: 
 
I. Czynniki fizyczne 

1. Hałas: stały □, impulsowy □ -  natężenie: ………………………...…..., przekroczenie normy □. 
2. Promieniowanie:  

Jonizujące □ - wyniki pomiarów ………………………………….….., przekroczenie normy □, 
EM (elektromagnetyczne) □ - wyniki pomiarów…………………..….., przekroczenie normy □, 
UV (ultrafioletowe) □, laserowe □, podczerwone □ optyczne. 

3. Inne:…………………..…………. wyniki pomiarów…………………, przekroczenie normy □, 
* właściwe zaznaczyć 



 
 

II. Pyły: 
wyniki pomiarów………………………………………………….………., przekroczenie normy □, 
II. Czynniki chemiczne 

wymienić jakie: …………………………….………………………….…………………….…… 
 
wyniki pomiarów …………….………………………….…………...… przekroczenie normy □. 

 
III. Czynniki biologiczne 

Wymienić jakie: ……………………………...……………………………………………………
…………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………
………………………………….………………………………………………………………..…
…………………………………………..……….………………………….…………………...… 

IV. Czynniki psychofizyczne 
1. Rozkład czasu służby: jednozmianowy □, zmianowy □, w porze nocnej □ 
2. Obsługa monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu służby □. 
3. Stanowisko decyzyjne □,  
4. Kierowanie: pojazdem □, pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym □. 
5. Praca na wysokości: do 3 metrów □, powyżej 3 metrów □. 
6. Wymuszona pozycja ciała □. 
7. Służba wymagająca zwiększonego wysiłku fizycznego □. 
8. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: □  

jakie: ……….…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………..………………………………………….………..…………

………………………………………………………………………..……………………………… 

 

 
                                                               ………..…………….…………….…………….    
                                                                              (pieczęć i podpis osoby wystawiającej skierowanie) 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzono pod względem czynników szkodliwych  
lub uciążliwych na stanowisku służbowym: 
 
 
 
   ………………………….……….. 
     (pieczątka i podpis przedstawiciela                      
          komórki ds. BHP)                                       



 
 

                                                                                                                               Załącznik Nr 6 

Wzór orzeczenia lekarskiego  
……………………………………….. 
oznaczenie podmiotu przeprowadzającego  
        badanie lekarskie 

 
Rodzaj profilaktycznego badania lekarskiego:  

okresowe/kontrolne* 
 

(WZÓR) 
 

ORZECZENIE LEKARSKIE NR……./…….(rok) 
wydane na podstawie skierowania na badania okresowe lub kontrolne z dnia …………….. 

 
W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na zajmowanym stanowisku 
służbowym, orzeka się, że: 
 
Pan/Pani …………………………………...…………………………………………………… 
                             (imię i nazwisko funkcjonariusza)  
 
Nr PESEL:……………………………………………..……………………………………….. 
 
zamieszkały(-ła) w……………………………………………………………………………… 
                                  (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 
 
Pełniący(-ca) służbę w: ……………………………………………………..……………………….. 
 
na stanowisku służbowym: ………………………………………………………………….…. 
 
1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych jest zdolny(-na) do pełnienia służby na 

zajmowanym stanowisku służbowym, w warunkach służby opisanych w skierowaniu na 
badanie 

2) wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny(-na) do pełnienia służby na 
zajmowanym stanowisku służbowym, w warunkach służby opisanych w skierowaniu na 
badanie 

 
Data następnego badania okresowego:…………………………… 
                                                                     (dzień-miesiąc-rok) 
 
Uwagi:………………………………………………………….…………………………………… 

 
 
………………………………………                 ……………………………………… 

(miejscowość, data)            (pieczątka i podpis lekarza               
                                                                         przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne) 

*właściwe zaznaczyć 
 



 
 

 
Pouczenie: 
 

Funkcjonariusz lub przełożony, o którym mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego wnieść odwołanie wraz z 
uzasadnieniem za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do: 
1) wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce pełnienia służby funkcjonariusza; 
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej 

„rozporządzeniem”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 75c ust. 
16 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643 
i 1955).  

Projekt rozporządzenia określa w sposób jednolity rodzaj i zakres badań okresowych 
dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w zależności od rodzaju pełnionej służby 
i występujących na danym stanowisku narażeń na czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla 
zdrowia występujące w czasie służby, wzory skierowania na badania okresowe lub kontrolne 
oraz wzór orzeczenia lekarskiego. 

Projekt określa zakres badań podobny do obecnie stosowanego wobec funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, na podstawie: 
- informacji o występowaniu czynników szkodliwych i uciążliwych na danym stanowisku 
służbowym umieszczonymi w skierowaniu na badanie profilaktyczne, 
- wskazówek metodycznych, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) oraz 
- decyzji nr 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
badań profilaktycznych i szczepień ochronnych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży 
Granicznej (Dz. Urz. KGSG z dnia 3 września 2014 r.). 

Zakres badań określony w projekcie został ujednolicony w zakresie podstawowego 
rodzaju badań dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej (załącznik nr 1), oraz został 
rozszerzony w stosunku do funkcjonariuszy we wszystkich placówkach Straży Granicznej, 
przyjmujących wnioski cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej - nowe zadanie 
realizowane od dnia 13 listopada 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 10 września 2015 r. 
o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1607). Funkcjonariusz podczas zbierania danych i wypełniania 
wniosku o ochronę międzynarodową pozostaje w bezpośrednim kontakcie z cudzoziemcem, 
co powoduje wystąpienie narażenia funkcjonariusza na czynniki biologiczne i istnieje 
konieczność uwzględnienia tego narażenia podczas realizacji badań profilaktycznych. 

Załączniki do projektu zawierają zakres badań podobny do obecnie stosowanego 
wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, na podstawie: 
- informacji o występowaniu czynników szkodliwych i uciążliwych na danym stanowisku 
służbowym, umieszczonymi w skierowaniu na badanie profilaktyczne, 
- wskazówek metodycznych, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) 
- decyzji nr 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
badań profilaktycznych i szczepień ochronnych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży 
Granicznej (Dz. Urz. KGSG z dnia 3 września 2014 r.). 

Rozszerzenie zakresu badań zostało określone w załączniku nr 2 do projektu 
rozporządzenia i dotyczy wyznaczonych ok. 840 funkcjonariuszy we wszystkich placówkach 
Straży Granicznej, przyjmujących wnioski cudzoziemców o udzielenie ochrony 
międzynarodowej. To nowe zadanie obowiązuje od dnia 13 listopada 2015 r. na podstawie 
ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1607).  

Funkcjonariusz podczas zbierania danych i wypełniania wniosku o ochronę 
międzynarodową pozostaje w bezpośrednim kontakcie z cudzoziemcem, co powoduje 



wystąpienie narażenia funkcjonariusza na czynniki biologiczne oraz konieczność 
uwzględnienia tego narażenia podczas realizacji badań profilaktycznych. 

Częstotliwość badań okresowych, których rodzaj i zakres jest ustalany w niniejszym 
rozporządzeniu, określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. 

Wzrost kosztów z tytułu realizacji badań profilaktycznych dla ok. 840 funkcjonariuszy 
(cykl trzyletni) wynosi ok. 86 000,00 zł co trzy lata, czyli ok. 28.700,00 zł./rok. 

Środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w ramach środków przeznaczonych 
na funkcjonowanie Straży Granicznej. 

Projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia jest objęty wiążącymi państwa członkowskie regulacjami Unii 
Europejskiej wynikającymi z dyrektywy 89/391/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. 
w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 183 z 29.6.1989, str. 1-8, polskie wydanie specjalne; rozdział 
5, tom 1, str. 349-357, z późn. zm.) i jest z nią zgodny. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii 
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji lub uzgodnienia. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 75c ust. 16 ustawy z 
dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643 i 1955). 

Projekt rozporządzenia określa w sposób jednolity rodzaj i zakres badań okresowych dla funkcjonariuszy Straży 
Granicznej w zależności od rodzaju pełnionej służby i występujących na danym stanowisku narażeń na czynniki 
szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia występujące w czasie służby, oraz wzór skierowania na badania okresowe lub 
kontrolne oraz wzór orzeczenia lekarskiego. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt określa zakres badań podobny do obecnie stosowanego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
na podstawie: 
- informacji o występowaniu czynników szkodliwych i uciążliwych na danym stanowisku służbowym umieszczonymi 
w skierowaniu na badanie profilaktyczne, 
- wskazówek metodycznych, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1666) oraz 
- decyzji nr 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 września 2014 r. w sprawie badań profilaktycznych 
i szczepień ochronnych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z dnia 3 września  
2014 r.). 

Zakres badań określony w projekcie został ujednolicony w zakresie podstawowego rodzaju badań dla wszystkich 
funkcjonariuszy Straży Granicznej (załącznik nr 1), oraz został rozszerzony w stosunku do funkcjonariuszy 
we wszystkich placówkach Straży Granicznej, przyjmujących wnioski cudzoziemców o udzielenie ochrony 
międzynarodowej - nowe zadanie realizowane od dnia 13 listopada 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 10 września 
2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1607) – gdyż podczas zbierania danych i wypełniania wniosku o ochronę międzynarodową funkcjonariusz pozostaje 
w bezpośrednim kontakcie z cudzoziemcem, co powoduje wystąpienie narażenia funkcjonariusza na czynniki 
biologiczne i istnieje konieczność uwzględnienia tego narażenia podczas realizacji badan profilaktycznych. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Problematyka bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Straży Granicznej jest objęta przepisami wynikającymi 
z dyrektywy 89/391/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 183 z 29.6.1989, str. 1-8, polskie wydanie 
specjalne; rozdział 5, tom 1, str. 349-357, z późn. zm.). Brak jest informacji o poszczególnych rozwiązaniach stosowanych 
w formacjach policyjnych innych państw członkowskich OECD/UE. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Funkcjonariusze Straży 
Granicznej 
 

14 741 
funkcjonariuszy 

Aktualny poziom 
zatrudnienia funkcjonariuszy 
w jednostkach 
organizacyjnych Straży 
Granicznej  

Ustawowa ochrona prawa 
podmiotowego funkcjonariuszy  
do bezpiecznych i higienicznych 
warunków służby  



5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów 
z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006) projekt został udostępniony 
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 
Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania ZG NSZZ FSG. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Źródła 
finansowania   

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów 
publicznych, w tym budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wzrost 
kosztów z tytułu realizacji badań profilaktycznych dla ok. 840 funkcjonariuszy (cykl trzyletni) 
wynosi ok. 86 000,00 zł co trzy lata, czyli ok. 28.700,00 zł./rok. 
Środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w ramach środków przeznaczonych 
na funkcjonowanie Straży Granicznej. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa - - - - - - - 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa - 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

- 

Niemierzalne  - 
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń  

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki  
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 
i gospodarstwa domowe. 



8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

  tak 
nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: Brak. 
 
9. Wpływ na rynek pracy  
 
Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na ww. obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wejście w życie rozporządzenia planowane jest z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja efektów projektu jest niezasadna, a jego specyfika uniemożliwia zastosowanie mierników. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Brak załącznika. 
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