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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r. ustawę  

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
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USTAWA 
z dnia 27 września 2013 r.  

 
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw1) 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. 
zm.2)) w art. 114: 

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodat-

kowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby udzielany na podstawie 
art. 33 ust. 3;”; 

2) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Policjant zwalniany ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4a oraz ust. 2 pkt 

8 otrzymuje 50% odprawy oraz ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 
pkt 2. 

4. Policjant zwalniany ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 
otrzymuje ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Komendant 
Główny Policji lub upoważniony przez niego przełożony może w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych potrzeb rodziny policjanta przyznać mu nie więcej niż 
50% odprawy.”. 

 
Art. 2.  

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, 
poz. 675, z późn. zm.3)) w art. 118: 

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy 

wypoczynkowe lub urlopy dodatkowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany czas 
wolny od służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3;”; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3–5, ust. 2 

pkt 2 oraz 9–11 otrzymuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed 

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony 
Rządu, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, 
ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o 
służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz usta-
wę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.  

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 
230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675. 

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 
170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 
628, 675 i 829. 
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zwolnieniem ze służby urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewyko-
rzystany czas wolny od służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3.”; 

3) uchyla się ust. 2a. 
 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 
12, poz. 68, z późn. zm.4)) w art. 98: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Strażak zwolniony na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 otrzymuje 50% odprawy oraz 

ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”; 
2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Strażak zwolniony na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 4 i 6 oraz ust. 3 pkt 2 i 6 
otrzymuje ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”. 

 
Art. 4. 

W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, 
poz. 1712, z późn. zm.5)) w art. 105 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, oraz przypadający za rok, w któ-
rym następuje zwolnienie ze służby, zryczałtowany ekwiwalent pieniężny, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługują funkcjonariuszowi zwolnionemu ze 
służby z przyczyn, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2, 
albo ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego, do którego przy-
należność jest obowiązkowa ze względu na wykonywany przez funkcjonariusza 
zawód, karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjal-
ności zawodowej), utraty stopnia albo skazania na karę pozbawienia wolności.”. 

 
Art. 5. 

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.6)) w art. 128: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 3 otrzymuje 50% od-

prawy oraz ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”; 
2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 7 
otrzymuje ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”. 

                                                
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 

2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589, z 2011 r. Nr 117, poz. 
677, Nr 171, poz. 1016 i Nr 207, poz. 1230, z 2012 r. poz. 664 oraz z 2013 r. poz. 675.  

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 
2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716, z 
2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, z 2012 r. poz. 
664 oraz z 2013 r. poz. 444, 628 i 675.  

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i 
Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 
2012 r. poz. 627 i 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.  
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Art. 6. 

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 
2012 r. poz. 621, z późn. zm.7)) w art. 96 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2–6 oraz ust. 2 pkt 2, 3 i 
5–8 otrzymuje ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”. 

 
Art. 7.  

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.8)) 
w art. 88: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 otrzymu-

je 50% odprawy oraz ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”; 
2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 
8 otrzymuje ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”. 

 
Art. 8. 

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. 
zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 137 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Funkcjonariusz, który przed dniem ustania stosunku służbowego nie wykorzystał 

czasu wolnego od służby za pełnienie służby ponad ustawowy wymiar, otrzymuje 
ekwiwalent pieniężny.”; 

2) w art. 151 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego lub 

urlopu dodatkowego w całości lub w części z powodu ustania stosunku służbo-
wego funkcjonariuszowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.”. 

 
Art. 9.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 (-) Ewa Kopacz 
                                                

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627 i 664 oraz z 
2013 r. poz. 628 i 675. 

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 
745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677 oraz z 2013 r. 
poz. 675.  

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 
2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 664 i 951 oraz z 2013 r. poz. 444, 628 i 675.  

 
 
 
 
 

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

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

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


