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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy 

o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy 

o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 

Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 543) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa ma na celu zmianę zasad ustalania wysokości uposażenia 

należnego w okresie choroby funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych, których sytuacja 

prawna regulowana jest w ustawach: o Policji, o Straży Granicznej, o Państwowej Straży 

Pożarnej, o Biurze Ochrony Rządu, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz 

Służby Wywiadu Wojskowego oraz o Służbie Więziennej. 

Za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusze i żołnierze otrzymywać 

będą co do zasady 80% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, 

analogicznie do rozwiązań przyjętych w powszechnym, pracowniczym systemie ubezpieczeń.  

Odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie w związku z tym nagroda roczna, natomiast 

zmniejszenie uposażenia nie będzie uwzględniane przy obliczaniu postawy wymiaru 

uprawnień emerytalnych i rentowych. 

Środki stanowiące różnicę (20%) w uposażeniu osób pozostających na zwolnieniu, 

zasilać mają fundusze przeznaczone na nagrody i zapomogi dla tych funkcjonariuszy, którzy 

faktycznie przebywać będą na służbie. 
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Ustawa określa podstawy przebywania funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich 

i jednocześnie wskazuje szereg okoliczności, w których pomimo pozostawania na zwolnieniu 

funkcjonariusz otrzymywać będzie całe, niepomniejszone uposażenie (np. choroba powstała 

w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, choroba przypadająca 

w czasie ciąży, zwolnienie podczas oddelegowania do pełnienia służby poza granicami 

państwa). 

Ponieważ zwolnienie od służby musi zostać udokumentowane, ustawa wskazuje jakie 

rodzaje dokumentów będą honorowane odpowiednio dla przyczyny zwolnienia. Będą to 

zaświadczenia lekarskie zwykłe, zaświadczenia wydawane dla kandydatów na dawców 

komórek, zaświadczenia jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, decyzja wydana 

przez właściwy organ na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz 

chorób zakaźnych u ludzi oraz oświadczenie funkcjonariusza (w przypadku 

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza). 

Ustawa wprowadza możliwość kontrolowania przez przełożonych i komisje lekarskie: 

prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby, prawidłowości wykorzystania 

zwolnienia lekarskiego, spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich oraz 

oświadczeń funkcjonariuszy, stanowiących podstawę zwolnienia od zajęć służbowych. 

W wypadkach stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonariusz może być pozbawiony 

uposażenia za część lub za cały okres pozostawania na zwolnieniu. 

Istotną część nowelizacji stanowią inkorporowane do treści ustawy zasady 

przyznawania i obliczania nagród rocznych. Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym 

nagroda roczna stanowiła równowartość jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz 

z dodatkami o charakterze stałym. W uchwalonej ustawie przewiduje się wypłatę nagród 

rocznych, które będą stanowiły 1/12 uposażenia otrzymanego w roku, za który nagroda 

przysługuje. W przypadku przebywania na zwolnieniu wysokość nagrody ulegnie zatem 

obniżeniu. 

Realizując potrzebę poszanowania zasady równego traktowania ustawa uzupełnia 

katalog uprawnień związanych z rodzicielstwem, z których korzystanie nie wpływa 

negatywnie na nabycie prawa do nagrody rocznej.  

Nowe przepisy zaliczają do nich: urlop wychowawczy, urlop macierzyński, dodatkowy 

urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop na warunkach urlopu 
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macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także 

korzystanie ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o których mowa 

w art. 185 § 2 lub art. 188 Kodeksu pracy, ze zwolnienia przysługującego w razie urodzenia 

się dziecka policjanta, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 298
2
 Kodeksu pracy 

oraz ze zwolnienia z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, 

o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw wewnętrznych (w stosunku do 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz strażaków), 

Ministra Sprawiedliwości (w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej) oraz  

Ministra Obrony Narodowej (w stosunku do żołnierzy zawodowych) obowiązek 

przedstawienia Sejmowi, po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, oceny jej 

funkcjonowania, w szczególności w zakresie zasadności i skuteczności rozwiązań w niej 

przewidzianych. 

Ustawa w kolejnych dziewięciu ustawach wprowadza analogiczne rozwiązania, 

z uwzględnieniem odrębności poszczególnych służb i właściwych dla nich ustaw 

pragmatycznych. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przekazana Senatowi ustawa została uchwalona w efekcie rozpatrzenia przez Sejm 

rządowego projektu ustawy (druk nr 1497). 

Po I czytaniu, które miało miejsce 23 lipca 2013 r. na posiedzeniu Komisji Spraw 

Wewnętrznych (z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych, 

Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka) projekt stał się 

przedmiotem wysłuchania publicznego  w dniu 27 sierpnia 2013 r. 

Projekt ustawy został skierowany do podkomisji nadzwyczajnej, która przedstawiła 

sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych po odbyciu trzech posiedzeń. 

W dniu 4 grudnia 2013 r. Komisja przyjęła sprawozdanie z poprawkami i wnioskami 

mniejszości. 

Najistotniejsze z poprawek dotyczyły rezygnacji ze skrócenia do 182 dni okresu 

ochrony przed zwolnieniem funkcjonariusza, który zaprzestał służby z powodu choroby, 
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dodania urlopu rodzicielskiego do katalogu urlopów związanych z rodzicielstwem z których 

korzystanie nie wpływa negatywnie na nabycie prawa do nagrody rocznej oraz dodania 

przepisu dotyczącego obowiązku przedstawienia Sejmowi oceny funkcjonowania ustawy.  

Wnioski mniejszości zmierzały do pozostawienia funkcjonariuszom prawa do 100% 

uposażenia za czas pozostawania na zwolnieniu albo na wprowadzeniu obniżenia uposażenia 

dopiero przy absencji przekraczającej 14 dni.  

W dniu 22 stycznia na 59. posiedzeniu Sejmu, w trakcie II czytania projektu ustawy 

zgłoszono poprawki, które zmierzały do: 

1) dodania do katalogu urlopów związanych z rodzicielstwem, z których korzystanie nie 

wpływa negatywnie na nabycie prawa do nagrody rocznej, okresów korzystania ze 

zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o których mowa w art. 185 

§ 2 lub art. 188 Kodeksu pracy, ze zwolnienia przysługującego w razie urodzenia się 

dziecka policjanta, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 Kodeksu 

pracy oraz ze zwolnienia z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa oraz  

2) uzupełnienia przedstawianej Sejmowi oceny funkcjonowania ustawy, o ocenę Ministra 

Obrony Narodowej. 

III czytanie projektu ustawy miało miejsce na tym samym 59. posiedzeniu Sejmu. Sejm 

uchwalił ustawę i przyjął wyżej opisane poprawki. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) w art. 1 w pkt 3 w lit h, w dodawanym ust. 11 ustawa nakazuje w przypadku śmierci 

albo zaginięcia policjanta należną mu nagrodę roczną wypłacić uprawnionym dzieciom oraz 

rodzicom, przy czym wskazuje się na analogiczne stosowanie ust. 10, który stanowi, że 

nagrodę roczną wypłaca się w terminie 14 dni od dnia zwolnienia.  

Jednakże w wypadku śmierci lub zaginięcia policjanta nie następuje jego zwolnienie 

lecz wygaśnięcie stosunku służby, o czym ustawa o Policji nie stanowi wprost.  

Ustawa o Policji nie stanowiąc w jaki sposób dokonywane jest stwierdzenie wygaśnięcia 

stosunku służby, czy dokonywane jest w formie decyzji, rozkazu personalnego czy jedynie 
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jakiejś czynności ewidencyjno–technicznej oraz nie wskazując w jakim czasie od dnia 

zaginięcia taka czynność następuje uniemożliwia realne określenie terminu wypłaty nagrody. 

Wobec tego można uznać, że ustawa nie daje adresatowi możliwości ustalenia od kiedy 

należy liczyć termin 14–dniowy wskazany w przepisie.  

Należy uznać za istotne, zaznaczenie w przepisach ustawy pragmatycznej, że wypłata 

nagrody rocznej rodzinie zmarłego lub zaginionego policjanta będzie się wiązała ze 

stwierdzeniem wygaśnięcia stosunku służbowego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 3 w lit. h w ust. 11 w zdaniu pierwszym na końcu dodaje się wyrazy 

„w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia stosunku służbowego” oraz skreśla się zdanie 

drugie; 

 

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 121b w ust. 2 w pkt 5 w lit. b oraz w odpowiednich przepisach 

pozostałych nowelizowanych ustaw, należy zmienić sformułowanie zawartego w tej 

jednostce redakcyjnej przepisu, z którego brzmienia wynika a contrario, że istnieją sytuacje 

w których poród nie stanowi dla kobiety przeszkody w opiece nad dzieckiem do lat 8. 

Propozycja poprawki: 

– lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) porodu lub choroby małżonka policjanta stale opiekującego się dzieckiem, która 

uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad dzieckiem,”; 

 

3) w art. 1 w pkt 5, w art. 121e w ust. 5 i 6 wskazane są podstawy pozbawienia 

policjanta uprawnienia do uposażenia za część lub cały okres zwolnienia.  

W zawartych niżej przepisach ustawa nie określa w jakiej formie ta czynność następuje, 

gdyż ust. 13 ujmuje jedynie podstawy pozbawienia uposażenia zawarte w ust. 3 i 4 pomijając 

te wskazane w ust. 5 i 6. 

Pominięcie to skutkuje niemożnością zaskarżenia czynności, które zostaną dokonane na 

podstawie ust. 5 i 6, a zatem pozbawiony uposażenia policjant nie będzie miał określonej 

możliwości postępowania w wypadku negowania zasadności podjętego wobec niego 

działania. 

Przedstawiona kwestia dotyczy wszystkich zmienianych ustaw. 
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4) w art. 1 w pkt 5, w art. 121e przepis ust. 14 odwołuje się do decyzji, o której mowa 

w ust. 13. Tymczasem ust. 13 nie zawiera takiego sformułowania. Oczywiście można 

w drodze prostej wykładni wywieść, że stwierdzenie utraty prawa do uposażenia, o którym 

mowa w ust. 13, będzie miało formę decyzji, jednak przepis ten powinien expressis verbis 

informować o formie w jakiej przełożony podejmuje swe decyzje. 

Propozycja poprawki: 

– w art. w art. 1 w pkt 5, w art. 121e w ust. 13 po wyrazach „przełożony stwierdza” 

dodaje się wyrazy „w drodze decyzji”; 

 

5) w art. 1 w pkt 5 w art. 121g w ust. 1 (i w analogicznych przepisach pozostałych 

nowelizowanych ustaw) zawarty jest przepis, który stanowi, że środki finansowe uzyskane 

z tytułu zmniejszenia uposażeń policjantów w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim 

przeznacza się w całości na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie 

policjantów przebywających na zwolnieniach. 

Przepis wydaje się nie budzić wątpliwości w świetle lektury uzasadnienia załączonego 

do projektu ustawy. 

Jednak należy mieć świadomość, że wejściu w życie ustawy tylko jej treść ma moc 

wiążącą, zaś tekst uzasadnienia projektu może służyć jedynie pomocniczo w celu wsparcia 

wykładni przepisów budzących ewentualne wątpliwości. 

Intencje ustawodawcy w świetle brzmienia przepisów samej ustawy można zrozumieć 

inaczej, co wynika z brzmienia art. 9 pkt 8, art. 205 pkt 3. Przepis ten stanowi, że fundusz 

przeznaczony na nagrody jest powiększany jedynie o środki finansowe uzyskane z tytułu 

zmniejszenia uposażeń, o którym mowa w art. 60f. Art. 60 f reguluje kwestię zmniejszenia 

uposażeń, będącego efektem kontroli przeprowadzanych przez przełożonych i komisje 

z prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. 

Wątpliwości co do tego, które środki należą do „środków pochodzących ze zmniejszenia 

uposażeń” nie rozprasza treść przepisów przyznających funkcjonariuszom prawo do 80% 

uposażenia podczas przebywania na zwolnieniu, przepisy te nie zawierają w swej treści 

sformułowań mówiących o zmniejszeniu uposażenia. 

Jest ono przyznane w określonej przez ustawodawcę wysokości i może ulec 

zmniejszeniu jedynie w wyniku dokonanej kontroli. 
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Uzasadnienie projektu ustawy nie wskazuje, dlaczego wyłącznie w przypadku Służby 

Więziennej środki ze zmniejszenia uposażeń obejmą jedynie kwoty pochodzące z kontroli, 

a nie te uzyskane na podstawie art. 60c, który wskazuje, że funkcjonariuszowi na zwolnieniu 

przysługuje 80% uposażenia. Brak ten można rozważać z punktu widzenia naruszenia 

konstytucyjnej zasady równości, która znajduje przecież zastosowanie również w przypadku 

ustaw pragmatycznych. 

W świetle powyższych rozważań koniecznym jest doprecyzowanie w przepisach 

poszczególnych ustaw, które konkretnie kwoty wzbogacą fundusze nagród. I tak, na 

przykładzie ustawy o Policji, należałoby dodać następującą poprawkę: 

– w art. 1 w pkt 5, w art. 121g w ust. 1 po wyrazach „uposażeń policjantów” dodaje się 

wyrazy „, o których mowa w art. 121b oraz 121e”; 

 

 

6) w art. 2 w pkt 2, w art. 113a w ust. 4 w pkt 1, w ust. 5 w pkt 1 i 3 skreśla się 

przecinek przed wyrazem „ścigane”; 

Celem poprawki jest usunięcie zbędnego przecinka, którego obecność może wywoływać 

wątpliwości interpretacyjne. Ponadto w analogicznych przepisach poszczególnych ustaw 

kwestia przecinka została rozwiązana różnie, co wymaga ujednolicenia. 

Takie same zmiany wymagają wniesienia w art. 5 w pkt 3w lit. a, w ust. 1b, ust. 1d pkt 3 i 

ust. 1f pkt 1 oraz w art. 8 w pkt 4 w lit. a, w ust. 1e pkt 3 i ust. 1g pkt 1. 

 

7) w art. 2 w pkt 2, w art. 113a w ust. 11 stanowi się, że w przypadku śmierci lub 

zaginięcia funkcjonariusza pozostających w związku ze służbą, nagrodę roczną wypłaca się 

niezwłocznie.  

Z przepisu tego wynika, że funkcjonariusz, który zgodnie z ustawą nabył prawo do 

nagrody rocznej traci je poprzez fakt śmierci lub zaginięcia, które nie mają związku ze służbą. 

Oznaczałoby to pozbawienie rodziny funkcjonariusza prawa, które funkcjonariusz już nabył. 

Jeśli tak miałoby być, należy uzupełnić ust. 5 ustawy, który określa, kiedy nie przysługuje 

nagroda roczna o przypadek śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza. 

Byłoby to jednak rozwiązanie zdecydowanie odmienne od przyjmowanych w przypadku 

innych służb mundurowych, które w przypadku śmierci lub zaginięcia mającego związek ze 
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służbą określają korzystniejszą podstawę obliczenia nagrody rocznej niż w pozostałych 

przypadkach śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w pkt 2, w art. 113a w ust. 11 skreśla się wyrazy „pozostających w związku ze 

służbą”; 

 

8) w art. 5 oraz w art. 8 przepisy dotyczące funkcjonariuszy ABW, AW, SKW i SWW 

nie regulują uprawnień członków rodziny zaginionego funkcjonariusza na równi 

z funkcjonariuszem zmarłym. Inne przepisy zmienianych ustaw dotyczące uprawnień 

członków rodziny na wypadek śmierci funkcjonariusza (odprawy), nakazują stosować te 

rozwiązania odpowiednio do funkcjonariuszy zaginionych. Obecna nowelizacja nie zawiera 

takiej analogii. Zróżnicowanie takie nie znajduje wyjaśnienia w uzasadnieniu ustawy, toteż 

wskazane jest wprowadzenie następującej poprawki: 

– w art. 5 w pkt 3 w lit. a), w ust. 1k po wyrazie „zmarłemu” dodaje się wyrazy „lub 

zaginionemu”; 

– w art. 8 w pkt 4w lit. a)w ust. 1b i 1c po wyrazach „zmarłemu” dodaje się wyrazy „lub 

zaginionemu”; 

9) ostatnia z uwag dotyczy art. 9 ustawy, w zakresie w jakim pozbawia funkcjonariuszy 

Służby Więziennej prawa odwoływania się od niekorzystnych dla nich decyzji przełożonych 

w zakresie: kwestionowania przez przełożonego bohaterskiego charakteru czynu 

funkcjonariusza oraz pozbawiania funkcjonariusza prawa do uposażenia (jako efekt kontroli 

przebywania na zwolnieniu od służby).  

Wymaga wyjaśnienia dlaczego stwierdzenia przełożonych (mogące wywołać poczucie 

krzywdy i wpływające na wysokość uposażenia) nie mają formy decyzji, a w związku z tym 

dlaczego nie mogą być podważane przez negującego te rozstrzygnięcia funkcjonariusza. 

Należy dodać, że oba przypadki pozostają w sprzeczności z rozwiązaniami 

uchwalonymi dla funkcjonariuszy wszystkich pozostałych służb. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


