BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych
innych ustaw
(druk nr 27 S)
USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.
zm.)
Art. 41.
1. Policjanta zwalnia się ze służby w przypadkach:
1) orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską;
2) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby
przygotowawczej;
3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;
4a) wymierzenia przez sąd prawomocnym orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu
wykonywania zawodu policjanta;
5) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
6) upływu okresu służby określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie
kolejnego kontraktu lub mianowanie na stałe;
7) upływu okresu próbnego służby kontraktowej, jeżeli policjant lub przełożony
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 28a ust. 4.
2. Policjanta można zwolnić ze służby w przypadkach:
1) niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej
lub służby kontraktowej, stwierdzonego w 2 kolejnych opiniach, między którymi
upłynęło co najmniej 6 miesięcy;
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
inne niż określone w ust. 1 pkt 4;
3) powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach
samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniach;
4) nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej;
5) gdy wymaga tego ważny interes służby;
6) likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady
etatowej, jeżeli przeniesienie policjanta do innej jednostki lub na niższe stanowisko
służbowe nie jest możliwe;
7) upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby;
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-28) popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli
popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie;
9) upływu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały
przyczyny będące podstawą zawieszenia.
3. Policjanta zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia
przez niego wystąpienia ze służby.
3a. (uchylony).
3b. (uchylony).
4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 6 zwolnienie następuje po upływie 6 miesięcy, a
w przypadku służby przygotowawczej, po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o
likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji.
Art. 114.
1. Policjant zwalniany ze służby otrzymuje, z zastrzeżeniem ust. 2-4:
1) odprawę;
2) [ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz
za niewykorzystany czas wolny od służby przyznany na podstawie art. 33 ust. 3, nie
więcej jednak niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe;]
<2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub
dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby udzielany na
podstawie art. 33 ust. 3;>
3) zwrot kosztów przejazdu policjanta i członków jego rodziny oraz przewozu
urządzenia domowego do nowego miejsca zamieszkania w kraju, w zakresie i na
zasadach obowiązujących przy przeniesieniach z urzędu.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przysługują policjantowi, jeżeli w dniu
zwolnienia ze służby spełniał warunki do uzyskania świadczenia z zaopatrzenia
emerytalnego.
[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 za urlopy wypoczynkowe lub
dodatkowe, niewykorzystane w latach poprzedzających rok zwolnienia ze służby, nie
więcej niż za okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
4. Policjantowi zwalnianemu ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2
Komendant Główny Policji lub upoważniony przez niego przełożony może w przypadkach
szczególnie uzasadnionych potrzeb rodziny policjanta przyznać nie więcej niż 50%
odprawy.]
<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.>
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-3USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr
116, poz. 675, z późn. zm.)
Art. 45.
1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadkach:
1) orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską;
2) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby
przygotowawczej;
3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne;
5) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa.
2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadkach:
1) niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej,
stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach, między którymi upłynęło co najmniej 6
miesięcy;
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
inne niż określone w ust. 1 pkt 4;
3) powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach
samorządu terytorialnego;
4) nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej;
5) gdy wymaga tego ważny interes służby;
6) niewyrażenia zgody na przeniesienie na niższe stanowisko służbowe z przyczyn
określonych w art. 42 ust. 2;
7) rozformowania jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub
zmniejszenia jej stanu etatowego, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej
jednostki lub na niższe stanowisko nie jest możliwe;
8) upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby;
9) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badanie lub obserwację w
zakładzie opieki zdrowotnej, wyznaczone zgodnie z art. 44 ust. 2, chyba że
skierowanie do komisji nastąpiło na prośbę funkcjonariusza;
10) popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli
popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia pozostawanie w służbie;
11) upływu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały
przyczyny będące podstawą zawieszenia;
12) osiągnięcia wieku:
a) w korpusie szeregowych, podoficerów i chorążych - 55 lat,
b) w korpusie oficerów:
– do stopnia pułkownika Straży Granicznej (komandora Straży Granicznej) - 58
lat,
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-4– w stopniu generała brygady Straży Granicznej i generała dywizji Straży
Granicznej (kontradmirała Straży Granicznej i wiceadmirała Straży
Granicznej) - 60 lat.
3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego
zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby.
3a. W przypadku wszczęcia lub prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec
funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 3, zwolnienie ze służby następuje w terminie do
6 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby.
4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 7 zwolnienie następuje po upływie 6 miesięcy, a
w przypadku służby przygotowawczej - po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o
likwidacji jednostki organizacyjnej, jej rozformowania lub zmniejszenia stanu etatowego.
5. Zwolnienie funkcjonariusza przeniesionego do dyspozycji, w przypadku określonym w
art. 42 ust. 2 pkt 5, w razie niewyrażenia przez funkcjonariusza zgody na przeniesienie na
niższe stanowisko służbowe następuje po upływie 6 miesięcy.
Art. 118.
1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 3-8
i 12 oraz ust. 3 otrzymuje:
1) odprawę;
[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, nie więcej jednak niż za
ostatnie 3 lata;]
<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;>
3) zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd, ze
środków właściwego organu Straży Granicznej;
4) zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie, małżonka
oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów przewozu
urządzenia domowego według zasad obowiązujących przy przeniesieniach
służbowych;
5) niewykorzystane w danym roku świadczenia pieniężne przysługujące stosownie do
przepisów wydanych na podstawie art. 77 ust. 4;
6) nagrody, o których mowa w art. 11a ust. 1.
[2. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 otrzymuje
ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy
wypoczynkowe lub dodatkowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby
udzielany na podstawie art. 37 ust. 3, nie więcej jednak niż za ostatnie 3 lata.]
<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 zwolnieniem
ze służby urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny
od służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3.>
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otrzymuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany czas wolny od służby udzielany na
podstawie art. 37 ust. 3, nie więcej jednak niż za 3 ostatnie lata.]
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub upoważniony przez niego przełożony
może w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie przyznać, z uwagi na
uzasadnione potrzeby rodziny funkcjonariusza, odprawę w wysokości nieprzekraczającej
50% w razie zwolnienia go ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2
i 9-11.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób
obliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez
funkcjonariusza urlopy wypoczynkowe i dodatkowe oraz ekwiwalentu za
niewykorzystany czas wolny od służby, podmioty właściwe w tych sprawach, a także
terminy wypłaty, uwzględniając składniki uposażenia stanowiące podstawę ekwiwalentu
oraz powiązanie jego wysokości z liczbą dni niewykorzystanego urlopu lub godzin
ponadnormatywnego czasu służby.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U.
z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.)
Art. 38.
1. Strażaka przenosi się na niższe stanowisko służbowe w razie:
1) wymierzenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe;
2) zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania czynności na
zajmowanym stanowisku.
2. Strażaka można przenieść na niższe stanowisko służbowe w przypadkach:
1) orzeczenia całkowitej niezdolności do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku
przez komisję lekarską, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia go na stanowisko
równorzędne;
2) nieprzydatności na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej w opinii służbowej;
3) niewywiązywania się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku;
4) likwidacji zajmowanego stanowiska, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia strażaka
na równorzędne stanowisko.
3. Strażaka można przenieść na niższe stanowisko służbowe również na jego prośbę.
4. Strażak, który nie wyraził zgody na przeniesienie na niższe stanowisko z przyczyn
określonych w ust. 2, może być zwolniony ze służby.
Art. 43.
1. Zwolnienie ze służby następuje w drodze rozwiązania stosunku służbowego, w trybie i na
zasadach określonych w ustawie.
2. Strażaka zwalnia się ze służby w przypadkach:
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-61) orzeczenia przez komisję lekarską całkowitej niezdolności do służby;
2) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby
przygotowawczej;
3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne;
5) zgłoszenia przez niego pisemnego żądania zwolnienia - w terminie do 3 miesięcy;
6) utraty obywatelstwa polskiego.
3. Strażaka można zwolnić ze służby w przypadkach:
1) (uchylony);
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 2
pkt 4;
3) nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi
emerytalnej;
4) likwidacji jednostki albo jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady
etatowej, jeżeli przeniesienie strażaka za jego zgodą do innej jednostki lub na inne
stanowisko nie jest możliwe;
4a) niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej,
stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło
co najmniej 6 miesięcy;
5) z innych niż określone w pkt 2-4a ważnych przyczyn, jeżeli dalsze pozostawanie w
służbie nie gwarantuje należytego wykonywania obowiązków służbowych;
6) upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 4 zwolnienie następuje po upływie 6 miesięcy, a
w odniesieniu do służby przygotowawczej po upływie 3 miesięcy, od dnia ogłoszenia
decyzji o likwidacji jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej albo jej
reorganizacji.
5. Zwolnienie strażaka ze służby na podstawie ust. 3 pkt 5 może nastąpić po zasięgnięciu
opinii zakładowej organizacji związkowej, reprezentującej danego strażaka.
Art. 98.
1. Strażak zwolniony ze służby na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust.
3 pkt 3-5 otrzymuje:
1) odprawę;
2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe;
3) zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd, o
którym mowa w art. 63.
[2. Strażak zwolniony na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 otrzymuje 50 % odprawy oraz
ekwiwalent pieniężny za urlopy wypoczynkowe niewykorzystane w latach
poprzedzających rok zwolnienia ze służby.]
<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.>
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-7<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.>

USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. O BIURZE OCHRONY RZĄDU (Dz. U. z 2004 r. Nr
163, poz. 1712, z późn. zm.)
Art. 35.
1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku:
1) orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską;
2) otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej w okresie służby
przygotowawczej;
3) otrzymania niedostatecznych ocen w dwóch kolejnych opiniach służbowych w
okresie służby stałej;
4) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu;
6) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
7) osiągnięcia wieku:
a) przez podoficera, chorążego i oficera młodszego - 55 lat,
b) przez oficera starszego - 58 lat,
c) przez generała - 60 lat;
8) prawomocnej odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
9) z dniem zakończenia dwunastomiesięcznego okresu pozostawania w dyspozycji.
2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku:
1) otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej w okresie służby
stałej;
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 1
pkt 5;
3) powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach
samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniach;
4) nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej;
5) likwidacji komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub
zmniejszenia jej stanu etatowego, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej
komórki lub na inne stanowisko nie jest możliwe.
3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie 3 miesięcy od dnia pisemnego
zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby.
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-84. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, zwolnienie następuje po upływie 9
miesięcy, a w przypadku służby przygotowawczej - po upływie 3 miesięcy od dnia
podjęcia decyzji o likwidacji komórki organizacyjnej lub zmniejszenia stanu etatowego.
5. Terminy, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być skracane za zgodą stron.
Art. 105.
1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, niezależnie od odprawy, przysługują
następujące należności pieniężne:
1) uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne na ostatnio
zajmowanym stanowisku służbowym, co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze
służby;
2) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia
ze służby oraz za urlopy zaległe;
3) zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w roku zwolnienia ze
służby przejazd;
4) zwrot kosztów jednorazowego przejazdu funkcjonariusza i członków jego rodziny
oraz kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez funkcjonariusza
miejsca zamieszkania w kraju - według zasad przewidzianych przy przeniesieniach
służbowych.
[2. Należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, oraz przypadające za rok, w którym
następuje zwolnienie ze służby, należności określone w ust. 1 pkt 2 i 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 przynależność jest obowiązkowa ze względu na wykonywany przez
funkcjonariusza zawód, karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu
(specjalności zawodowej), utraty stopnia albo skazania na karę pozbawienia wolności.]
<2. Należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, oraz przypadający za rok, w którym
następuje zwolnienie ze służby, zryczałtowany ekwiwalent pieniężny, o którym
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
przynależność jest obowiązkowa ze względu na wykonywany przez funkcjonariusza
zawód, karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu
(specjalności zawodowej), utraty stopnia albo skazania na karę pozbawienia
wolności.>
3. Uposażenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie przysługuje także funkcjonariuszowi,
który został zwolniony ze służby w okresie przygotowawczym.
4. W przypadku zbiegu uprawnień do uposażenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, i
zaopatrzenia emerytalnego, funkcjonariuszowi przysługuje - według jego wyboru - tylko
jedno z tych świadczeń.
5. Funkcjonariusz, który nie posiada uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego lub zamiast
tego zaopatrzenia wybrał uposażenie określone w ust. 1 pkt 1, może pobrać uposażenie za
cały należny okres jednorazowo z góry.
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USTAWA 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.)
Art. 54.
1. Funkcjonariusza można odwołać z zajmowanego stanowiska i przenieść do dyspozycji
Szefa Agencji, w której pełni służbę.
2. Funkcjonariusz może pozostawać w dyspozycji Szefa Agencji, w której pełni służbę,
nieprzerwanie nie dłużej niż 12 miesięcy.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, funkcjonariusza przenosi się na określone
stanowisko służbowe, a w razie niewyrażenia przez niego pisemnej zgody na
przeniesienie na to stanowisko, funkcjonariusza zwalnia się ze służby z zachowaniem
uprawnień przewidzianych dla funkcjonariuszy zwalnianych na podstawie art. 60 ust. 2
pkt 6, chyba że spełnia warunki do zwolnienia ze służby na korzystniejszych zasadach.
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji,
warunki i tryb przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji Szefa Agencji, z
uwzględnieniem sposobu pełnienia służby w okresie pozostawania w tej dyspozycji.
Art. 57.
1. Funkcjonariusza przenosi się na niższe stanowisko służbowe w razie wymierzenia kary
dyscyplinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe.
2. Funkcjonariusza można przenieść na niższe stanowisko służbowe w przypadku:
1) orzeczenia przez właściwą komisję lekarską Agencji trwałej niezdolności do
pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli nie ma możliwości
mianowania go na stanowisko równorzędne;
2) nieprzydatności na zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonej w opinii
służbowej w okresie służby przygotowawczej;
3) niewywiązywania się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku
służbowym, stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach
służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy;
4) likwidacji zajmowanego stanowiska służbowego lub z innych przyczyn
uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi, gdy nie ma możliwości mianowania go
na równorzędne stanowisko służbowe.
3. Funkcjonariusza można przenieść na niższe stanowisko służbowe również na jego
pisemną prośbę.
4. Funkcjonariusz, który nie wyraził zgody na przeniesienie na niższe stanowisko służbowe
z przyczyn określonych w ust. 2, może być zwolniony ze służby.
Art. 60.
1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku:
1) orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską właściwej Agencji;
2) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby
przygotowawczej;
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- 10 3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego;
5) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa.
2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku:
1) niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej,
stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach, między którymi upłynęło co najmniej 6
miesięcy;
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 1
pkt 4;
3) objęcia kierowniczego stanowiska państwowego albo objęcia funkcji z wyboru w
organach samorządu terytorialnego;
4) nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego w przepisach
odrębnych;
5) gdy wymaga tego ważny interes służby;
6) likwidacji jednostki organizacyjnej Agencji lub jej reorganizacji połączonej ze
zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej
jednostki organizacyjnej Agencji lub na niższe stanowisko służbowe nie jest
możliwe;
7) dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską, do
której został skierowany w celu określenia jego stanu zdrowia.
3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 6 miesięcy od dnia pisemnego
zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby.
4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 6 zwolnienie ze służby następuje po upływie 6
miesięcy, a ze służby przygotowawczej - po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji
o likwidacji jednostki organizacyjnej Agencji lub jej reorganizacji.
Art. 128.
1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 54 ust. 3, art. 57 ust. 4 i art. 60 ust.
1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 3-6 oraz ust. 3 otrzymuje:
1) odprawę;
2) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia
ze służby oraz za urlopy zaległe;
3) zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd, ze
środków Agencji;
4) zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie, małżonka
oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów przewozu
urządzenia domowego według zasad obowiązujących przy przeniesieniach
służbowych;
5) niewykorzystane w danym roku świadczenia pieniężne przysługujące stosownie do
przepisów wydanych na podstawie art. 90 ust. 4.
[2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 3 otrzymuje wyłącznie 50 %
odprawy oraz ekwiwalent pieniężny za urlopy wypoczynkowe niewykorzystane w latach
poprzedzających rok zwolnienia ze służby.]
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- 11 <2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 3 otrzymuje 50%
odprawy oraz ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.>
<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.>

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY
ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.)
Art. 95.
Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, niezależnie od odprawy, o której
mowa w art. 94, przysługują następujące należności pieniężne:
1) przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wypłacane co miesiąc świadczenie
pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o
charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby;
[2) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w tym za dodatkowy urlop
wypoczynkowy, niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za lata
poprzednie, nie więcej jednak niż za trzy lata;]
<2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy
wypoczynkowe lub dodatkowe urlopy wypoczynkowe;>
3) dodatkowe uposażenie roczne za rok, w którym nastąpiło zwolnienie ze służby;
4) (uchylony);
5) gratyfikacja urlopowa niewykorzystana w roku zwolnienia ze służby;
6) zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz
zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca
zamieszkania w kraju - w wysokości i na zasadach określonych jak dla żołnierzy
zawodowych przeniesionych do pełnienia służby w innej miejscowości.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM
(Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.)
Art. 58.
1. Funkcjonariusza można odwołać z zajmowanego stanowiska i przenieść do dyspozycji
Szefa CBA.
2. Funkcjonariusz może pozostawać w dyspozycji Szefa CBA nieprzerwanie nie dłużej niż 4
miesiące.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, funkcjonariusza przenosi się na określone
stanowisko służbowe, a w przypadku niewyrażenia przez niego pisemnej zgody na
przeniesienie na to stanowisko, funkcjonariusza zwalnia się ze służby z zachowaniem
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- 12 uprawnień przewidzianych dla funkcjonariuszy zwalnianych na podstawie art. 64 ust. 2
pkt 4, chyba że spełnia warunki do zwolnienia ze służby na korzystniejszych zasadach.
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przenoszenia
funkcjonariuszy do dyspozycji Szefa CBA, z uwzględnieniem sposobu pełnienia służby
w okresie pozostawania w tej dyspozycji.
Art. 61.
1. Funkcjonariusza przenosi się na niższe stanowisko służbowe w przypadku wymierzenia
kary dyscyplinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe.
2. Funkcjonariusza można przenieść na niższe stanowisko służbowe w przypadku:
1) orzeczenia przez właściwą komisję lekarską trwałej niezdolności do pełnienia służby
na zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli nie ma możliwości mianowania go na
stanowisko równorzędne;
2) nieprzydatności na zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonej w opinii
służbowej w okresie służby przygotowawczej;
3) niewywiązywania się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku
służbowym, stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach
służbowych;
4) likwidacji zajmowanego stanowiska służbowego, gdy nie ma możliwości
mianowania go na równorzędne stanowisko służbowe.
3. Funkcjonariusza można przenieść na niższe stanowisko służbowe również na jego
pisemną prośbę.
4. Funkcjonariusz, który nie wyraził zgody na przeniesienie na niższe stanowisko służbowe
z przyczyn określonych w ust. 2, może być zwolniony ze służby.
Art. 64.
1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku:
1) orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską;
2) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby
przygotowawczej;
3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;
4) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
5) podania nieprawdy w oświadczeniu składanym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne, stwierdzonego w drodze postępowania dyscyplinarnego;
6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
7) objęcia kierowniczego stanowiska państwowego albo objęcia funkcji z wyboru w
organach samorządu terytorialnego.
2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku:
1) niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej,
stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach;
2) tymczasowego aresztowania;
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- 13 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 1
pkt 6;
4) nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego w przepisach
odrębnych;
5) wniesienia aktu oskarżenia w przypadku umyślnego przestępstwa ściganego z
oskarżenia publicznego;
6) niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne;
7) odmowy poddania się badaniu, o którym mowa w art. 63 ust. 2;
8) popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, w sytuacji gdy
okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości.
3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego
zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby.
Art. 96.
1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 58 ust. 3, art. 61 ust. 4 i art. 64 ust.
1 pkt 1 i 7, ust. 2 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 otrzymuje:
1) odprawę;
2) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia
ze służby oraz za urlopy zaległe.
[2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 3 otrzymuje wyłącznie
ekwiwalent pieniężny za urlopy wypoczynkowe niewykorzystane w latach
poprzedzających rok zwolnienia ze służby.]
<2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, 3 i 4–6 oraz ust. 2 pkt
2, 3 i 5–8 otrzymuje ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.>

USTAWA 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.)
Art. 13.
1. Funkcjonariusza można odwołać z zajmowanego stanowiska i przenieść do dyspozycji
odpowiednio Szefa SKW albo Szefa SWW.
2. Funkcjonariusz może pozostawać w dyspozycji odpowiednio Szefa SKW albo SWW,
nieprzerwanie nie dłużej niż 12 miesięcy.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, funkcjonariusza przenosi się na określone
stanowisko służbowe, a w razie niewyrażenia przez niego pisemnej zgody na
przeniesienie na to stanowisko, funkcjonariusza zwalnia się ze służby z zachowaniem
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- 14 uprawnień przewidzianych dla funkcjonariuszy zwalnianych na podstawie art. 19 ust. 2
pkt 7, chyba że spełnia warunki do zwolnienia ze służby na korzystniejszych zasadach.
4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW,
warunki i tryb przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji odpowiednio Szefa SKW
albo Szefa SWW, z uwzględnieniem sposobu pełnienia służby w okresie pozostawania w
tej dyspozycji.
Art. 16.
1. Funkcjonariusza przenosi się na niższe stanowisko służbowe w razie wymierzenia kary
dyscyplinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe.
2. Funkcjonariusza można przenieść na niższe stanowisko służbowe w przypadku:
1) orzeczenia przez właściwą komisję lekarską trwałej niezdolności do pełnienia służby
na zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli nie ma możliwości mianowania go na
stanowisko równorzędne;
2) nieprzydatności na zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonej w opinii
służbowej w okresie służby przygotowawczej;
3) niewywiązywania się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku
służbowym, stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach
służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy;
4) likwidacji zajmowanego stanowiska służbowego lub z innych przyczyn
uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi gdy nie ma możliwości mianowania go
na równorzędne stanowisko służbowe.
3. Funkcjonariusza można przenieść na niższe stanowisko służbowe również na jego
pisemną prośbę.
4. Funkcjonariusz, który nie wyraził zgody na przeniesienie na niższe stanowisko służbowe
z przyczyn określonych w ust. 2, może być zwolniony ze służby.
Art. 19.
1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku:
1) orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską;
2) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby
przygotowawczej;
3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego;
5) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
2. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku:
1) niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej,
stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach, między którymi upłynęło co najmniej 6
miesięcy;
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w ust. 1
pkt 4;
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- 15 3) nieobecności funkcjonariusza w służbie przez okres powyżej 3 miesięcy z powodu
tymczasowego aresztowania;
4) objęcia kierowniczego stanowiska państwowego albo objęcia funkcji z wyboru w
organach samorządu terytorialnego;
5) nabycia prawa do emerytury w pełnym wymiarze, określonego w przepisach
odrębnych;
6) gdy wymaga tego ważny interes służby;
7) likwidacji jednostki organizacyjnej SKW albo SWW lub jej reorganizacji połączonej
ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza odpowiednio
do innej jednostki organizacyjnej SKW albo SWW lub na niższe stanowisko
służbowe nie jest możliwe;
8) dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską do
której został skierowany w celu określenia jego stanu zdrowia.
3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 6 miesięcy od dnia pisemnego
zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby.
4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 7 zwolnienie ze służby następuje po upływie 6
miesięcy, a ze służby przygotowawczej - po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji
o likwidacji jednostki organizacyjnej SKW albo SWW lub jej reorganizacji.
Art. 88.
1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 13 ust. 3, art. 16 ust. 4 i art. 19 ust.
1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 4-7 oraz ust. 3 otrzymuje:
1) odprawę;
2) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia
ze służby oraz za urlopy zaległe;
3) zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd, ze
środków Służby;
4) zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie, małżonka
oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów przewozu
urządzenia domowego według zasad obowiązujących przy przeniesieniach
służbowych;
5) niewykorzystane w danym roku świadczenia pieniężne przysługujące stosownie do
przepisów wydanych na podstawie art. 49 ust. 4.
[2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 otrzymuje
wyłącznie 50 % odprawy oraz ekwiwalent pieniężny za urlopy wypoczynkowe
niewykorzystane w latach poprzedzających rok zwolnienia ze służby.]
<2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 otrzymuje
50% odprawy oraz ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.>
<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.>
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- 16 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z
późn. zm.)
Art. 137.
[1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby, który przed dniem zwolnienia nie wykorzystał czasu
wolnego od służby za pełnienie służby ponad ustawowy wymiar, otrzymuje ekwiwalent
pieniężny, nie więcej jednak niż za 3 lata.]
<1. Funkcjonariusz, który przed dniem ustania stosunku służbowego nie wykorzystał
czasu wolnego od służby za pełnienie służby ponad ustawowy wymiar, otrzymuje
ekwiwalent pieniężny.>
2. Ekwiwalent pieniężny za każde rozpoczęte 8 godzin niewykorzystanego czasu wolnego
od służby ustala się w wysokości 1/21 miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z
dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym.
Art. 151.
[1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego lub urlopu
dodatkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku
służbowego funkcjonariuszowi przysługuje ekwiwalent pieniężny, nie więcej jednak niż za
ostatnie 3 lata kalendarzowe.]
<1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego lub
urlopu dodatkowego w całości lub w części z powodu ustania stosunku służbowego
funkcjonariuszowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.>
2. Ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub
dodatkowego ustala się w wysokości 1/21 miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z
dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym.
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