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USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. – KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674, z późn. zm.)  

Art. 23. 
1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega 

rozwiązaniu: 
1) na wniosek nauczyciela; 
2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres 

tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza 
się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych 
wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o 
ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w 
przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia; 

3) w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o 
niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy; 

[4) w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; jeżeli z ukończeniem 65 lat życia 
nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, 
nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia;] 

5) w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych 
w art. 6a; 

6) w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. 
2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania 

z przyczyn określonych w ust. 1 następuje odpowiednio: 
1) z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego 

wypowiedzenia; 
2) z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do 

pracy; 
3) z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o 

niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy; 
[4) z końcem roku szkolnego, w którym nauczyciel ukończył 65 lat życia, po uprzednim 

trzymiesięcznym wypowiedzeniu;] 
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5) z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od 
otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy; 

6) z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii. 
[3. Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego w wypadkach określonych w 

ust. 2 pkt 1 i 4 nie dotyczy nauczyciela szkoły, w której w organizacji pracy nie przewidziano 
ferii szkolnych.] 

<3. Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego w przypadku określonym 
w ust. 2 pkt 1 nie dotyczy nauczyciela szkoły, w której w organizacji pracy nie 
przewidziano ferii szkolnych.> 

4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania 
może nastąpić również: 
1) na mocy porozumienia stron; 
2) w razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub 

kontrolne, z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację, z 
zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badanie okresowe lub 

kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. W przypadku dwukrotnego 
nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie ust. 4 pkt 2 stosuje się 
odpowiednio. 

Art. 27. 
1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z 

końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 
2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może 

nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z 
powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych 
wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W 
tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do 
dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia. 

[3. Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o 
pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 ust. 1 pkt 3-6, ust. 2 pkt 3-6 
oraz ust. 3-5.] 

<3. Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 ust. 1 pkt 3, 5 i 
6, ust. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 3–5.> 

 
 
 

 

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. O PRACOWNIKACH URZĘDÓW 
PAŃSTWOWYCH (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.) 
 

Art. 13. 
1. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym może nastąpić 

w drodze wypowiedzenia w razie: 
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 1)  otrzymania ujemnej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponowną ujemną oceną, która 
nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, 

 2)  likwidacji urzędu lub jego reorganizacji, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie urzędnika 
państwowego mianowanego na inne stanowisko w tym samym urzędzie, 

 3)  niezawinionej utraty uprawnień wymaganych do wykonywania pracy na zajmowanym 
stanowisku, 

 4)  trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, 
stwierdzonej orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia(13), 
jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia urzędnika państwowego mianowanego na innym 
stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy 
urzędnik państwowy mianowany odmawia przejścia do takiej pracy [,] <.> 

[5)  osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia urzędnikowi państwowemu 
mianowanemu uzyskanie prawa do emerytury.] 
2. Okres wypowiedzenia stosunku pracy wynosi trzy miesiące i kończy się ostatniego 

dnia miesiąca. 
3. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 urząd powinien zaproponować urzędnikowi 

państwowemu mianowanemu podjęcie pracy na innym stanowisku odpowiadającym 
posiadanym kwalifikacjom, jeżeli takim stanowiskiem dysponuje. 

4. Do rozwiązania stosunku pracy w wypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-3 stosuje się 
przepis art. 38 Kodeksu pracy. 
 
 
 
 
USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, 
poz. 214, z późn. zm.)  

 
Art. 42a.  

1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może odwołać inspektora z zajmowanego 
stanowiska w przypadku: 
[1) osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do 

emerytury;] 
2) jego nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok; 
3) ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, jeżeli 

wina inspektora jest oczywista; 
4) popełnienia w czasie trwania umowy o pracę albo stosunku pracy przestępstwa, które 

uniemożliwia dalsze zatrudnienie, jeżeli przestępstwo jest oczywiste. 
2. W przypadku odwołania: 

[1) z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - przepis art. 42 ust. 2 stosuje się odpowiednio;] 
2) z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 - odwołanie jest równoznaczne z 

rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. 
3. Odwołanie z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, nie może nastąpić po 

upływie miesiąca od dnia uzyskania przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej 
wiadomości o okoliczności uzasadniającej odwołanie. 
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USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. O NAJWYŻSZEJ IZBIE KONTROLI (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 82)  

 
Art. 93. 

1. Stosunek pracy z pracownikiem mianowanym rozwiązuje się za wypowiedzeniem w 
razie: 
 1) dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej oceny kwalifikacyjnej, 
 2) orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trwałej 

niezdolności do pełnienia obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku. 
2. Stosunek pracy z mianowanym kontrolerem można rozwiązać za wypowiedzeniem w 

razie: 
[1) osiągnięcia wieku 65 lat i stażu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;] 
 2) likwidacji kontrolnej jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli lub reorganizacji 

tej jednostki, jeżeli przeniesienie kontrolera za jego zgodą do innej kontrolnej jednostki 
organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli nie jest możliwe; rozwiązanie stosunku pracy z 
tej przyczyny wywołuje skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku 
pracy z urzędnikiem służby cywilnej z powodu likwidacji urzędu. 
3. Okres wypowiedzenia stosunku pracy z mianowanym kontrolerem wynosi 3 miesiące i 

kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 
 

 

 

 

 
USTAWA z dnia 9 maja 1996 r. O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 676)  

 
Art. 25.  

1. Posłom i senatorom w okresie sprawowania mandatu, licząc od pierwszego 
posiedzenia Sejmu lub Senatu, przysługuje uposażenie poselskie lub senatorskie, zwane dalej 
"uposażeniem", wypłacane miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawowania mandatu. 

2. Uposażenie odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na 
podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. 

3. Posłowi lub senatorowi, który nie korzysta z urlopu bezpłatnego, o którym mowa w 
art. 29 ust. 1, albo prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi 
osobami, albo nie zawiesił prawa do emerytury lub renty, uposażenie, o którym mowa w ust. 
1 i 2, nie przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3a. 

3a. Posłowi lub senatorowi uprawnionemu do emerytury na podstawie: 
[1) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) albo ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z 
późn. zm.), który ukończył 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),] 
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<1) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) lub ustawy z 
dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, 
poz. 291, z późn. zm.), który osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a 
i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,> 
 2) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) albo ustawy z dnia 18 lutego 
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.), którego emerytura stanowi 75 % podstawy jej 
wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku 
ze służbą 

- uposażenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również w razie pobierania emerytury. 
4. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Sejmu lub Prezydium Senatu może podjąć 

decyzję o przyznaniu, na wniosek posła lub senatora, o którym mowa w ust. 3, uposażenia w 
całości lub w części. 

5. Zasady obniżania uposażenia posłów i senatorów uniemożliwiających, poprzez rażące 
naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, pracę Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia 
Narodowego, a także ich organów, oraz nieuczestniczących, bez usprawiedliwienia, w 
posiedzeniach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, 
określają regulaminy Sejmu i Senatu. 

6. Szczegółowe zasady wypłacania uposażenia posłom lub senatorom, w tym: 
 1) obejmującym mandat w trakcie trwania kadencji, 
 2) którzy nie złożyli ślubowania na pierwszym posiedzeniu Sejmu lub Senatu 
- określa Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu. 
 
 
 
 
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz z 2012 r. poz. 759)  

 
Art. 15a.  

1. Minister Sprawiedliwości odwołuje komornika z zajmowanego stanowiska, jeżeli 
komornik: 
1) zrezygnował z pełnienia obowiązków komornika; 
2) z powodu choroby lub utraty sił uznany został przez lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków komornika 
lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił poddania się takiemu badaniu, mimo 
skierowania przez radę właściwej izby komorniczej lub prezesa właściwego sądu 
okręgowego; 

[3) ukończył 65 rok życia;] 
4) został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 
5) został ubezwłasnowolniony częściowo bądź całkowicie; 
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6) dopuścił się rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa - na wniosek prezesa 
właściwego sądu apelacyjnego lub prezesa właściwego sądu okręgowego; 

7) z zawinionych przez siebie przyczyn nie wykonał zarządzeń, o których mowa w art. 3 ust. 
3 - na wniosek prezesa właściwego sądu apelacyjnego lub prezesa właściwego sądu 
okręgowego; 

8) został ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby 
komorniczej; 

9) nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 24 ust. 2, lub utracił to ubezpieczenie z zawinionych przez 
siebie przyczyn. 
2. Minister Sprawiedliwości może odwołać komornika z zajmowanego stanowiska w 

razie prawomocnego skazania za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo 
skarbowe. 

3. Odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska w przypadkach, o których mowa w 
ust. 1 pkt 2, 6, 7 i 9 oraz w ust. 2, następuje po uprzednim wysłuchaniu komornika, chyba że 
nie jest to możliwe, oraz po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej, która 
przedstawia opinię w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wyrażenie opinii. 
Nienadesłanie opinii w tym terminie przez radę izby komorniczej nie wstrzymuje wydania 
decyzji w przedmiocie odwołania komornika. 

[4. Komornik odwołany z przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 3 pełni swoje obowiązki do 
czasu wyznaczenia zastępcy komornika.] 
 

Art. 32b.  
1. Prezes sądu apelacyjnego odwołuje asesora komorniczego z zajmowanego stanowiska, 

jeżeli asesor komorniczy: 
1) zrezygnował z pełnienia obowiązków asesora komorniczego; 
2) z powodu choroby lub utraty sił uznany został przez lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków asesora 
komorniczego lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił poddania się takiemu badaniu, 
mimo zalecenia rady właściwej izby komorniczej lub prezesa właściwego sądu 
okręgowego; 

[3) ukończył 65 rok życia;] 
4) został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 
5) został ubezwłasnowolniony częściowo bądź całkowicie; 
6) dopuścił się rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa; 
7) został ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą skreślenia z wykazu 

asesorów komorniczych. 
2. Prezes sądu apelacyjnego może odwołać asesora komorniczego z zajmowanego 

stanowiska w razie prawomocnego skazania za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne 
przestępstwo skarbowe. 

3. Odwołanie asesora komorniczego z zajmowanego stanowiska w przypadkach, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2 i 6 oraz w ust. 2, następuje po uprzednim wysłuchaniu asesora 
komorniczego, chyba że nie jest to możliwe, oraz po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby 
komorniczej. Właściwa izba komornicza przedstawia opinię w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania wniosku. Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie przez radę izby 
komorniczej nie stanowi przeszkody do odwołania asesora komorniczego. 
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USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. – PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (Dz. U. z 
2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.)  
 

Art. 274.  
1. Prezes Urzędu Patentowego odwołuje eksperta ze stanowiska w razie utraty przez 

eksperta zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim 
wydanym dla celów emerytalno-rentowych lub orzeczeniem o utracie zdolności do pracy na 
zajmowanym stanowisku, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników Urzędu Patentowego. 

2. Prezes Urzędu Patentowego może odwołać eksperta ze stanowiska w razie: 
 1) złożenia przez eksperta oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska; 
 2) potrzeby zmniejszenia stanu zatrudnienia ekspertów w wyniku zmiany zakresu zadań 

Urzędu Patentowego bądź trwałego zmniejszenia ilości spraw do rozpatrzenia; 
 3) nieprzedłożenia przez eksperta w terminie orzeczenia uprawnionego lekarza o 

zachowaniu przez niego zdolności fizycznej i psychicznej do pracy, w sytuacji, o której 
mowa w art. 270 ust. 6; 

[4) osiągnięcia przez eksperta, z zastrzeżeniem ust. 9 zdanie drugie, wieku emerytalnego, 
jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem 
tego wieku;] 

 5) nieobecności eksperta w pracy z powodu choroby lub odosobnienia ze względu na 
chorobę zakaźną, trwającej dłużej niż okres pobierania zasiłku, a także w razie 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn, po upływie okresów 
przewidzianych w art. 53 Kodeksu pracy; 

 6) (213) utraty uprawnienia, o którym mowa w art. 266 ust. 2 pkt 6. 
3. Stosunek pracy eksperta tymczasowo aresztowanego ulega z mocy prawa zawieszeniu. 
4. Prezes Urzędu Patentowego może zawiesić eksperta w pełnieniu obowiązków, jeżeli 

zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne lub karne. 
5. W przypadku zawieszenia, o którym mowa w ust. 3 i 4, ekspertowi przysługuje 

wynagrodzenie oraz inne uprawnienia i świadczenia odpowiednio na zasadach określonych w 
ustawie o służbie cywilnej. 

6. Stosunek pracy eksperta wygasa w przypadkach określonych w Kodeksie pracy oraz 
przepisach szczególnych, a także w razie: 
 1) utraty obywatelstwa polskiego; 
 2) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej zakazu pełnienia funkcji eksperta; 
 3) prawomocnego orzeczenia przez sąd pozbawienia eksperta praw publicznych bądź 

zakazu zajmowania przez niego stanowiska eksperta; 
 4)  odmowy złożenia ślubowania; 
 5)  prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 

7. Jeżeli w odwołaniu nie określono inaczej, odwołanie eksperta ze stanowiska następuje 
z chwilą doręczenia mu zawiadomienia o odwołaniu; osobie odwołanej ze stanowiska można 
wyznaczyć na okres do rozwiązania stosunku pracy inne zadania do wykonywania, 
odpowiadające jej kwalifikacjom. 

8. Wygaśnięcie stosunku pracy z ekspertem jest równoznaczne z odwołaniem go ze 
stanowiska eksperta z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy. 

[9. Odwołanie eksperta ze stanowiska w przypadkach, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 
2 pkt 2-4, a także w razie złożenia przez eksperta oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska jest 
równoznaczne, z zastrzeżeniem ust. 11, z wypowiedzeniem umowy o pracę lub jej 
rozwiązaniem za porozumieniem stron. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 
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odwołanie eksperta ze stanowiska przed osiągnięciem wieku 65 lat może nastąpić tylko za 
jego zgodą.] 

<9. Odwołanie eksperta ze stanowiska w przypadkach, o których mowa w ust. 1 
oraz ust. 2 pkt 2 i 3, a także w razie złożenia przez eksperta oświadczenia o rezygnacji ze 
stanowiska jest równoznaczne, z zastrzeżeniem ust. 11, z wypowiedzeniem umowy o 
pracę lub jej rozwiązaniem za porozumieniem stron.> 

10. Odwołanie eksperta ze stanowiska w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 
jest równoznaczne, z zastrzeżeniem ust. 11, z rozwiązaniem umowy o pracę bez 
wypowiedzenia. 

11. Odwołanie eksperta ze stanowiska nie może naruszać przepisów dotyczących 
szczególnej ochrony pracowników w zakresie wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy. 

12. Ograniczenie w zakresie rozwiązania stosunku pracy z ekspertem nie dotyczy 
odwołania z dodatkowej funkcji, o której mowa w art. 264 ust. 3. Odwołanie z dodatkowej 
funkcji przed wykonaniem powierzonej pracy lub z funkcji powierzonej ekspertowi na czas 
nieokreślony jest równoznaczne z wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)  

 
Art. 100.  

§ 1. Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju 
sądów lub zmiany granic okręgów sądowych, przysługuje do czasu osiągnięcia wieku 65 lat 
uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku. 

§ 2. Sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, 
choroby lub utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku. 

§ 3. Uposażenie, o którym mowa w § 1 i 2, podwyższa się stosownie do zmian wysokości 
wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo. 

§ 4. Sędziemu przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w 
wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 

[§ 4a. W przypadku, o którym mowa w § 1, sędzia w stanie spoczynku otrzymuje 
jednorazową odprawę z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat. 

§ 4b. Sędziemu, który powrócił na stanowisko poprzednio zajmowane albo stanowisko 
równorzędne poprzednio zajmowanemu w trybie art. 74 § 1a, w razie przejścia lub 
przeniesienia w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w kwocie stanowiącej 
różnicę między wysokością odprawy wyliczonej na dzień przejścia lub przeniesienia w stan 
spoczynku a wysokością odprawy wypłaconej. W przypadku, o którym mowa w § 1, odprawa 
przysługuje z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat.] 

<§ 4a. W przypadku, o którym mowa w § 1, sędzia w stanie spoczynku otrzymuje 
jednorazową odprawę z chwilą osiągnięcia wieku 67 lat albo wieku, o którym mowa w 
art. 69 § 1a. 
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§ 4b. Sędziemu, który powrócił na stanowisko poprzednio zajmowane albo 
stanowisko równorzędne poprzednio zajmowanemu w trybie art. 74 § 1a, w razie 
przejścia lub przeniesienia w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w 
kwocie stanowiącej różnicę między wysokością odprawy wyliczonej na dzień przejścia 
lub przeniesienia w stan spoczynku a wysokością odprawy wypłaconej. W przypadku, o 
którym mowa w § 1, odprawa przysługuje z chwilą osiągnięcia wieku 67 lat albo wieku, 
o którym mowa w art. 69 § 1a.> 

§ 5. Z tytułu pracy na stanowisku sędziego nie przysługuje prawo do emerytury lub renty 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
91 § 10. 

§ 6. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub 
renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się wyłącznie uposażenie, z 
zastrzeżeniem § 7. 

§ 6a. Jeżeli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy sędziego przechodzącego lub 
przeniesionego w stan spoczynku zgodnie z § 2, który jest członkiem otwartego funduszu 
emerytalnego, środki zgromadzone na rachunku w tym funduszu otwarty fundusz emerytalny 
przekazuje za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dochody budżetu 
państwa. 

§ 6b.  W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do uposażenia 
rodzinnego, na wniosek uprawnionego wypłaca się uposażenie w stanie spoczynku albo 
uposażenie rodzinne. 

§ 7. Jeżeli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy sędziego w stanie spoczynku, 
który do chwili przejścia w stan spoczynku był zatrudniony na podstawie powołania na 
stanowisko sędziowskie w niepełnym wymiarze czasu pracy stosownie do art. 62, wypłaca się 
emeryturę oraz uposażenie, z tym jednak, że wypłatę uposażenia ogranicza się w taki sposób, 
aby suma emerytury i uposażenia nie przekraczała wysokości całego uposażenia sędziego w 
stanie spoczynku, jakie by otrzymywał, gdyby nie został powołany w połowie wymiaru czasu 
pracy. 

§ 8. Wynagrodzenie z tytułu pracy na stanowisku sędziego oraz uposażenie przysługujące 
w stanie spoczynku jest osiąganiem przychodu powodującym zawieszenie prawa do 
emerytury lub renty albo zmniejszenie tych świadczeń, w rozumieniu przepisów o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prezes właściwego sądu i sędzia 
uprawniony do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są obowiązani do 
powiadamiania organu rentowego o osiąganiu wynagrodzenia albo uposażenia i jego 
wysokości, na zasadach i w terminach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. O KURATORACH SĄDOWYCH (Dz. U. Nr 98, poz. 
1071, z późn. zm.)  

 
Art. 27.  

1. Rozwiązanie stosunku pracy z kuratorem zawodowym może nastąpić, w drodze 
wypowiedzenia, w razie: 
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 1) otrzymania negatywnej oceny pracy, potwierdzonej ponowną taką oceną, która nie może 
być dokonana wcześniej niż po upływie 4 miesięcy, 

 2) likwidacji sądu lub jego reorganizacji, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie kuratora na 
inne stanowisko w tym samym okręgu, 

 3) trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, 
jeżeli nie ma możliwości przeniesienia kuratora do innej pracy, odpowiedniej do jego 
stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy kurator odmawia przejścia do takiej 
pracy [,] <.> 

[4) nabycia prawa do emerytury.] 
2. Okres wypowiedzenia stosunku pracy wynosi 3 miesiące i kończy się ostatniego dnia 

miesiąca. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – PRAWO FARMACEUTYCZNE (Dz. U. z 2008 r. Nr 
45, poz. 271, z późn. zm.)  

Art. 88. 
1. W aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 

2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 
r. Nr 9, poz. 108, z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), odpowiedzialny 
za prowadzenie apteki, zwany dalej "kierownikiem apteki"; można być kierownikiem tylko 
jednej apteki. 

[2. Kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który nie 
przekroczył 65 roku życia i ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w 
aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.] 

<2. Kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, 
który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w 
przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.> 

2a. (uchylony). 
[3. Za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wydaną na wniosek 

zainteresowanego po zasięgnięciu opinii okręgowej izby aptekarskiej prowadzącemu aptekę, 
który ukończył 65 lat, okres, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony do 70 roku 
życia.] 

4.  Kierownik apteki wyznacza, na czas swojej nieobecności, farmaceutę, o którym mowa 
w ust. 1, do jego zastępowania, w trybie określonym w art. 95 ust. 4 pkt 5. 

5. Do zadań kierownika apteki należy: 
 1) organizacja pracy w aptece, polegająca między innymi na przyjmowaniu, wydawaniu, 

przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 
prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych oraz udzielaniu 
informacji o lekach; 

 2) nadzór nad praktykami studenckimi oraz praktykami techników farmaceutycznych; 
 3) przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o niepożądanym działaniu produktu 

leczniczego lub wyrobu medycznego; 
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 4) przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub 
stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego 
wymaganiom jakościowym; 

 5) zakup produktów leczniczych, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96; 

5a) zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, w stosunku do których wydano decyzję o objęciu refundacją, wyłącznie od 
podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich 
wydawanie zgodnie z art. 96; 

 6) prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece osób wymienionych w art. 90; 
 7) przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia 

rejestru farmaceutów przewidzianego ustawą o izbach aptekarskich; 
 8) wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po 

uzyskaniu decyzji właściwego organu; 
 9) wyłączne reprezentowanie apteki względem podmiotu zobowiązanego do finansowania 

świadczeń ze środków publicznych w zakresie zadań realizowanych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 
6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

prowadzenia ewidencji osób, o których mowa w ust. 5, uwzględniając dane takie, jak: 
 1) imiona i nazwiska magistra farmacji lub technika farmaceutycznego; 
 2) data i miejsce urodzenia magistra farmacji lub technika farmaceutycznego; 
 3) numer i data dyplomu (świadectwa) ukończenia uczelni (szkoły) przez magistra farmacji 

lub technika farmaceutycznego oraz nazwa uczelni lub szkoły wydającej dyplom 
(świadectwo); 

 4) numer i data wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu magistra farmacji; 
 5) numer i data wydania zaświadczenia o odbyciu rocznej praktyki przez magistra farmacji; 
 6) numer i data wydania zaświadczenia stwierdzającego posiadanie przez magistra farmacji 

stopnia specjalizacji; 
 7) data i podpis kierownika apteki. 
 
 
 
 
USTAWA z dnia 18 września 2001 r. – KODEKS MORSKI (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 
1689, z późn. zm.)  
 

Art. 228.  
§ 1. Na listę pilotów wpisuje się zainteresowanego na jego wniosek, jeżeli spełnia 

wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach. 
§ 2. Dyrektor urzędu morskiego skreśla pilota z listy pilotów w razie zajścia jednej z 

następujących okoliczności: 
1) śmierci pilota; 
2) wniosku pilota; 
3) utraty przypisanych wymagań kwalifikacyjnych; 
4) utraty prawa wykonywania zawodu pilota na mocy prawomocnego orzeczenia izby 

morskiej, sądu lub innego właściwego organu [;] <.> 
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[5) ukończenia przez pilota 65 roku życia.] 
§ 3. Jeżeli postępowanie pilota zagraża bezpieczeństwu morskiemu, dyrektor urzędu 

morskiego może ograniczyć lub zawiesić uprawnienia pilota do świadczenia usług pilotowych 
na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, o ile wymagają tego względy prewencyjne. Podejmując 
decyzję w tej sprawie, dyrektor urzędu morskiego może skierować pilota na dodatkowe 
przeszkolenie. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951)  

 
Art. 101. 

1. Posiadacz licencji pilota zawodowego i liniowego, który ukończył 60 lat, nie może 
wykonywać czynności pilota w międzynarodowych przewozach lotniczych, chyba że pełni on 
funkcję członka załogi wieloosobowej oraz jest jedynym członkiem załogi, który ukończył 60 
lat. 

2. Posiadacz licencji pilota, o których mowa w ust. 1, który ukończył 65 lat, nie może 
wykonywać czynności pilota na statku powietrznym używanym w przewozach lotniczych. 

[3. Posiadacz licencji kontrolera ruchu lotniczego, który ukończył 60 lat, nie może 
wykonywać czynności kontrolera ruchu lotniczego.] 
 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362, z późn. zm.)  

 
Art. 6. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) całkowita niezdolność do pracy - całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie 
do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

2) dochód dziecka - dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z 
dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, 
otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku 
dziecka; 

3) dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie; 
4) dochód rodziny - sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie; 
5) (1) jednostka organizacyjna pomocy społecznej - regionalny ośrodek polityki społecznej, 

powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy 
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społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek 
wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej; 

6) kontrakt socjalny - pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą 
uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań 
zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny; 

[7) niezdolność do pracy z tytułu wieku - ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez 
mężczyznę;] 

<7) niezdolność do pracy z tytułu wieku – osiągnięcie wieku emerytalnego określonego 
w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
153, poz. 1227, z późn. zm.);> 

8) osoba bezdomna - osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu 
przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną 
na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a 
także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w 
lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania; 

9) osoba samotna - osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i 
nieposiadającą wstępnych ani zstępnych; 

10) osoba samotnie gospodarująca - osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo 
domowe; 

11) osoba zatrudniona - osobę pozostającą w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o 
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu lub prowadzącą działalność gospodarczą w 
rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej; 

11a) (uchylony); 
12) praca socjalna - działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 
pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 
celowi; 

13) renta - rentę z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych, rentę 
strukturalną lub rentę socjalną; 

14) rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

15) średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej - kwotę rocznych 
kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, 
bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z 
realizacją programu naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany 
rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby 
mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu; 

16) świadczenie nienależnie pobrane - świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie 
przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji 
materialnej lub osobistej; 

17) bar mleczny - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w postaci 
samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, 
sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. 
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Art. 42.  
1. Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 

bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz 
wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej 
opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 
% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje 
emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością 
sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie. 

2. Przez ojca i matkę, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć również ojca i matkę 
współmałżonka. 

3. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których 
mowa w ust. 1, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie 
wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia. 

[4. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o 
systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki. 

5. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która: 
1) w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia ukończyła 50 lat i nie posiada okresu 

ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat; 
2) posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku 

kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.] 
<4. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami 

o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki, 
nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu 
ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

 5. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu 
złożenia wniosku o przyznanie świadczenia: 

1) ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i 
nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat; 

2) posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 25 lat, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.> 

6. Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, okresy nieskładkowe 
ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów 
składkowych. 
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USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. O Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1417, z późn. zm.)  

 
Art. 52. 

1. Stosunek pracy radcy Prokuratorii Generalnej ulega rozwiązaniu z jego winy bez 
wypowiedzenia w razie: 
 1) niespełniania wymogów koniecznych do zajmowania stanowiska służbowego radcy, o 

których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 lub 5; 
1a) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego 

prawomocnym orzeczeniem sądu; 
 2) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych albo zakazu 

zajmowania stanowiska w urzędach organów władzy publicznej lub wykonywania 
zawodu prawniczego; 

 3) nieobecności w pracy przez okres 3 miesięcy z powodu tymczasowego aresztowania; 
 4) dwukrotnego otrzymania negatywnej oceny kwalifikacyjnej; 
 5) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w Prokuratorii 

Generalnej. 
2. Rozwiązanie stosunku pracy z radcą bez wypowiedzenia może nastąpić w razie ciągłej 

nieobecności w pracy z powodu choroby, dłużej niż przez okres roku. 
3. Rozwiązanie stosunku pracy z radcą następuje z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia w razie stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych albo innym równorzędnym orzeczeniem całkowitej lub częściowej 
niezdolności do pracy. 

4. Rozwiązanie stosunku pracy z radcą może nastąpić z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia w razie: 
[1) osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia nabycie prawa do 

emerytury na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. 
zm.), chyba że Prezes Prokuratorii Generalnej, na pisemny wniosek radcy, wyrazi zgodę 
na dalsze zajmowanie stanowiska służbowego, nie dłużej niż do ukończenia 70. roku 
życia;] 

 2) reorganizacji w Prokuratorii Generalnej, jeżeli przeniesienie na inne stanowisko 
służbowe, za zgodą radcy, nie jest możliwe. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, w okresie między rozwiązaniem 

stosunku pracy a podjęciem zatrudnienia lub działalności gospodarczej, nie dłużej niż przez 6 
miesięcy, przysługuje świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, obliczone według 
zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 173 Kodeksu pracy. 

6. W przypadku gdy w okresie, o którym mowa w ust. 5, były radca pobiera świadczenie 
określone w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), wysokość świadczenia pieniężnego ulega 
odpowiedniemu obniżeniu, a jeżeli radca nabył prawo do emerytury na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych - świadczenie pieniężne nie przysługuje. 

7. Okres pobierania świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 5, wlicza się do 
okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, a także do 
okresów składkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
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8. Od świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 5, Prokuratoria Generalna 
odprowadza składkę na ubezpieczenia społeczne na zasadach określonych w przepisach 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. z 
2012 r. poz. 572 i 742)  
 

Art. 127.  
1. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa z mocy prawa w 

przypadku: 
1) stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych 

dokumentów; 
2) prawomocnego orzeczenia przez sąd utraty praw publicznych; 
3) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu 

nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony; 
4) prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego 

stanowiska w przypadku, gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków 
nauczyciela akademickiego; 

5) upływu trzymiesięcznego okresu nieobecności w pracy z powodu tymczasowego 
aresztowania; 

6) odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności; 
7) upływu okresu mianowania; 
8) śmierci nauczyciela akademickiego. 

[2. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni 
publicznej wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on sześćdziesiąty piąty 
rok życia. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł 
naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego 
w uczelni publicznej, wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 
siedemdziesiąty rok życia.] 

<2. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w 
uczelni publicznej wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 67. rok 
życia, jeżeli nabył prawo do emerytury. Jeżeli z ukończeniem 67. roku życia osoba ta nie 
nabyła prawa do emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku 
akademickiego, w którym nabędzie to prawo. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela 
akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni publicznej, wygasa z końcem roku 
akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia.> 

3. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza rektor. 
4. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję rektora, 

z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się - na czas 
pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji - w stosunek pracy na podstawie umowy o 
pracę. 
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Art. 138.  
1. Nauczyciele akademiccy przechodzący na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do 

pracy mają prawo do jednorazowej odprawy w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia 
zasadniczego otrzymanego za ostatni miesiąc zatrudnienia. 

[2. Mianowany nauczyciel akademicki przechodzący na emeryturę w związku z 
osiągnięciem 65. roku życia nie może zostać ponownie mianowany.] 

<2. Mianowany nauczyciel akademicki przechodzący na emeryturę w związku z 
osiągnięciem 67. roku życia nie może zostać ponownie mianowany.> 

 
 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (Dz. U. z 
2012 r. poz. 404 i 769)  

 
Art. 62.  

1. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem mianowanym wykonującym czynności 
kontrolne może nastąpić w drodze wypowiedzenia w razie: 
1) otrzymania ujemnej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponowną ujemną oceną, która 

nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy; 
2) likwidacji jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy lub jej reorganizacji, 

jeżeli nie jest możliwe przeniesienie pracownika na inne stanowisko w tej samej 
jednostce; 

3) niezawinionej utraty uprawnień wymaganych do wykonywania pracy na zajmowanym 
stanowisku, jeżeli nie ma możliwości zaproponowania pracownikowi podjęcia pracy na 
innym stanowisku odpowiadającym posiadanym kwalifikacjom; 

4) niedawania rękojmi należytego wywiązywania się z obowiązków służbowych; 
5) postępowania karnego toczącego się przeciwko pracownikowi przez okres dłuższy niż 

trzy miesiące; 
6) utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, 

stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli 
nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, odpowiednim do jego 
stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy pracownik odmawia przejścia do 
takiej pracy[;] <.> 

[7) osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do 
emerytury.] 
2. Okres wypowiedzenia stosunku pracy wynosi trzy miesiące i kończy się ostatniego 

dnia miesiąca. 
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USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O SŁUŻBIE CYWILNEJ (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z 
późn. zm.)  

 
Art. 71.  

1. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej następuje, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w razie: 
 1) dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej oceny, o której mowa w art. 81 ust. 1; 
 2) stwierdzenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trwałej 

niezdolności do pracy uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków urzędnika służby 
cywilnej; w celu zbadania stanu zdrowia urzędnika tego można skierować do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na jego prośbę; 

 3) utraty nieposzlakowanej opinii; 
 4) likwidacji urzędu, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie, o którym mowa w art. 66. 

2. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej może nastąpić, z 
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w razie: 
[1) osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do 

emerytury;] 
 2) odmowy poddania się badaniu przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 
3. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej bez wypowiedzenia może 

nastąpić w razie jego nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok. 
4. W razie niezdolności do pracy z powodu choroby, o której mowa w ust. 3, urzędnik 

służby cywilnej zachowuje prawo do świadczeń pieniężnych przez okres przewidziany w 
przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa. 

5. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej z przyczyn określonych w 
ust. 1-3 nie może naruszać przepisów dotyczących szczególnej ochrony pracowników w 
zakresie wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy. 

6. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej może nastąpić także w 
drodze porozumienia stron lub za trzymiesięcznym wypowiedzeniem na skutek rezygnacji 
urzędnika służby cywilnej. 

7. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej bez wypowiedzenia z 
winy urzędnika może nastąpić w razie: 
 1) ciężkiego naruszenia przez urzędnika podstawowych obowiązków członka korpusu 

służby cywilnej, jeżeli wina urzędnika jest oczywista; 
 2) popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, które 

uniemożliwia dalsze zatrudnienie, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem; 

 3) zawinionej przez urzędnika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na 
zajmowanym stanowisku, jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie urzędnikowi stanowiska 
uwzględniającego jego przygotowanie zawodowe. 
8. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej bez wypowiedzenia z 

winy urzędnika nie może nastąpić po upływie miesiąca od dnia uzyskania wiadomości o 
okoliczności uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy. 
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z 
późn. zm.)  

Art. 105. 
Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku: 

1) niewywiązywania się z obowiązków służbowych w służbie stałej, stwierdzonego w 
dwóch następujących po sobie ocenach okresowych, między którymi upłynęło co 
najmniej 6 miesięcy; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w art. 104 
ust. 1 pkt 2; 

3) powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach 
wykonawczych samorządu terytorialnego; 

4) nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy; 
5) niewyrażenia zgody na przeniesienie na niższe stanowisko służbowe; 
6) nieobecności w służbie z powodu choroby trwającej dłużej niż rok; 
7) warunkowego umorzenia postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego, 

jeżeli popełniony czyn stanowił przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

8) odmowy poddania się badaniom lekarskim, o których mowa w art. 130 ust. 1; 
9) zaistnienia innej, niż określone w pkt 1-8, ważnej przyczyny, jeżeli dalsze pozostawanie 

w służbie nie gwarantuje należytego wykonywania obowiązków służbowych, w 
szczególności gdy wymaga tego dobro Służby Celnej lub gdy nastąpiła utrata zaufania 
niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych: zwolnienie funkcjonariusza ze 
służby może nastąpić w tym przypadku po zasięgnięciu opinii związku zawodowego 
funkcjonariuszy; 

10) upływu 12 miesięcy okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych, jeżeli nie 
ustąpiły przyczyny będące podstawą zawieszenia[;] <.> 

[11) osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres służby umożliwia mu uzyskanie prawa do 
emerytury, z osiągnięciem tego wieku.] 

 
Art. 107. 

1. [W przypadkach, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 10 i 12 oraz w art. 105 pkt 1, 4, 
5, 8, 9 i 11, zwolnienie ze służby następuje po upływie odpowiednio:] <W przypadkach, o 
których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 10 i 12 oraz w art. 105 pkt 1, 4, 5, 8 i 9, zwolnienie ze 
służby następuje po upływie odpowiednio:> 
1) 2 tygodni - w przypadku funkcjonariuszy służby przygotowawczej, 
2) 3 miesięcy - w przypadku funkcjonariuszy służby stałej 
- od dnia doręczenia decyzji o zwolnieniu ze służby. 

2. Po doręczeniu decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione dobrem 
służby, funkcjonariusz może być zwolniony od pełnienia służby z zachowaniem prawa do 
uposażenia. 

3. Termin określony w ust. 1 może zostać skrócony na wniosek funkcjonariusza, jeżeli 
zwolnienie ze służby następuje w związku z jego pisemnym zgłoszeniem zwolnienia ze 
służby. 

Art. 120. 
1. Mianowanie na wyższy stopień służbowy następuje odpowiednio do zajmowanego 

stanowiska służbowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz opinii służbowej i nie 
może nastąpić później niż po odbyciu 5 lat służby w stopniach: szeregowych, podoficerów i 
aspirantów i nie wcześniej niż po odbyciu służby w stopniu: 
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1) starszy aplikant celny - roku; 
2) młodszy rewident celny - roku; 
3) rewident celny - roku; 
4) starszy rewident celny - roku; 
5) młodszy rachmistrz celny - roku; 
6) rachmistrz celny - roku; 
7) starszy rachmistrz celny - roku; 
8) młodszy aspirant celny - 2 lat; 
9) aspirant celny - 2 lat; 
10) starszy aspirant celny - 2 lat; 
11) podkomisarz celny - 2 lat; 
12) komisarz celny - 2 lat; 
13) nadkomisarz celny - 2 lat; 
14) podinspektor celny - 3 lat; 
15) młodszy inspektor celny - 3 lat; 
16) inspektor celny - 3 lat. 

2. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów: 
1) prowadzenia postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszowi o przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego; 
2) prowadzenia postępowania karnego skarbowego przeciwko funkcjonariuszowi o umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
3) prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszowi, jeżeli 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego nastąpiło w terminie 3 miesięcy przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1; 

4) za które funkcjonariusz otrzymał negatywną ocenę okresową; 
5) nieobecności trwających łącznie co najmniej połowę okresu służby wymaganego do 

nadania wyższego stopnia służbowego z tytułu urlopu bezpłatnego, urlopu 
wychowawczego oraz choroby; 

6) niepełnienia służby przez co najmniej połowę okresu służby wymaganego do nadania 
wyższego stopnia służbowego z powodu zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu 
obowiązków. 
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku: 

1) gdy w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariusz został uniewinniony albo gdy 
postępowania takie zostały umorzone wobec braku ustawowych znamion czynu 
zabronionego lub niepopełnienia czynu; 

2) gdy w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym funkcjonariusz został uniewinniony 
albo gdy takie postępowanie zostało umorzone ze względu na okoliczności wymienione 
w art. 17 § 1 pkt 1-2 i 6 Kodeksu postępowania karnego, a także w przypadku uchylenia 
prawomocnego wyroku skazującego. 
4. Funkcjonariusza można mianować na wyższy stopień służbowy przed upływem 

okresów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 
1) ma szczególne kwalifikacje zawodowe lub 
2) ma szczególne umiejętności do pełnienia służby, lub 
3) zasługuje na wyróżnienie. 

[5. Funkcjonariusza zwalnianego ze służby, w przypadkach o których mowa w art. 104 
ust. 1 pkt 10 oraz art. 105 pkt 3, 4 i 11, za zgodą Szefa Służby Celnej, można mianować na 
wyższy stopień służbowy za szczególne zasługi w Służbie Celnej.] 
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<5. Funkcjonariusza zwalnianego ze służby, w przypadkach o których mowa 
w art. 104 ust. 1 pkt 10 oraz art. 105 pkt 3 i 4, za zgodą Szefa Służby Celnej, można 
mianować na wyższy stopień służbowy za szczególne zasługi w Służbie Celnej.> 

6. W uzasadnionych przypadkach funkcjonariusza można pośmiertnie mianować na 
wyższy stopień służbowy. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
1) tryb mianowania funkcjonariusza na stopień służbowy, 
2) osoby uprawnione do składania wniosków, 
3) terminy dokonywania mianowań, 
4) wzór wniosku o mianowanie 
- kierując się posiadanym przez funkcjonariusza doświadczeniem i umiejętnościami oraz 
uwzględniając prawidłowość awansowania na stopień służbowy, właściwość przełożonych w 
tym zakresie, oraz tradycję Służby Celnej. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O SZKOLNICTWIE 
WYŻSZYM, USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ 
O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH 
INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654)  

 
Art. 22. 

[1. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku docenta, na 
podstawie mianowania na czas nieokreślony albo umowy o pracę na czas nieokreślony, 
pozostaje na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym 
ukończyła sześćdziesiąty piąty rok życia.] 

<1. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku docenta, 
na podstawie mianowania na czas nieokreślony albo umowy o pracę na czas 
nieokreślony, pozostaje na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż do końca roku 
akademickiego, w którym ukończyła ona 67. rok życia, jeżeli nabyła prawo do 
emerytury. Jeżeli z ukończeniem 67. roku życia osoba zajmująca stanowisko docenta nie 
nabyła prawa do emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku 
akademickiego, w którym nabędzie to prawo.> 

2. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku docenta, na 
podstawie mianowania na czas określony albo umowy o pracę na czas określony, pozostaje na 
tym stanowisku do czasu upływu okresu wskazanego w akcie zatrudnienia. 
 
 

 
 


