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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z proœb¹, któr¹ jeden z mieszkañców Warmii i Mazur ponownie z³o¿y³ do mojego biura se-

natorskiego, jeszcze raz proszê o rozpatrzenie zmian w procedurze rekrutacji i selekcji do s³u¿by w Policji.
Rekrutacja ta realizowana jest na podstawie rozporz¹dzenia ministra spraw wewnêtrznych i admini-

stracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postêpowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiega-
j¹cych siê o przyjêcie do s³u¿by w Policji (DzU nr 170 poz. 1202). Zgodnie z §11 pkt 8 przedmiotowego
rozporz¹dzenia, ustalenia zdolnoœci fizycznej i psychicznej kandydata do s³u¿by dokonuje komisja le-
karska podleg³a ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych na podstawie uregulowañ zawartych
w rozporz¹dzeniu ministra spraw wewnêtrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie w³aœciwoœci i trybu po-
stêpowania komisji lekarskich podleg³ych ministrowi spraw wewnêtrznych (DzU nr 79 poz. 349 z póŸn.
zm.). Zgodnie ze wskazanym rozporz¹dzeniem ustalone w dziale XI §43 pkt 5 za³¹cznika nr 2 do wspo-
mnianego rozporz¹dzenia kryterium stanowi o niezdolnoœci kandydatów do s³u¿by w Policji (kat. zdro-
wia „N” – niezdolny), je¿eli kandydat przeby³ owrzodzenie ¿o³¹dka lub dwunastnicy, bez nawrotów
i powik³añ.

Wspó³czesna medycyna umo¿liwia ca³kowite wyleczenie chorych na owrzodzenie ¿o³¹dka lub dwu-
nastnicy, ale osoby, które w wieku m³odzieñczym przesz³y stany zapalne niektórych organów uk³adu
trawiennego, nawet mimo ca³kowitego powrotu do zdrowia i doskona³ej kondycji zdrowotnej, obecnie
nie maj¹ szans na przyjêcie do Policji i otrzymuj¹ kategoriê „N”.

Podobne zapytanie kierowa³em w dniu 18 lutego 2009 r. do ówczesnego ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji Grzegorza Schetyny. W odpowiedzi napisano, i¿ ministerstwo rozpatrzy moje suge-
stie i zmieni zapis wykluczaj¹cy chorych na owrzodzenie ¿o³¹dka w wieku m³odzieñczym z procesu
rekrutacji do Policji. Do dnia dzisiejszego nie wprowadzono jednak ¿adnych zmian w tej kwestii.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie: czy resort przewiduje zmia-
nê przepisu ograniczaj¹cego dostêp do s³u¿by w Policji osobom po przebytych stanach zapalnych uk³a-
du trawiennego w przypadku, gdy nie nast¹pi³ nawrót choroby?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki




