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12 marca odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu Monitorowania 

Praworządności poświęconego stosowania instytucji prawnej 

„wygaśnięcia stosunku pracy lub służby” w okresie lat 2016-2018. 

Przedstawiamy Panu Premierowi stanowisko Zespołu w wymienionej 

sprawie, z głęboką nadzieją na pochylenie się nad problemami, na które 

nasz Zespół zwraca uwagę. 

 

z poważaniem: 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Warszawa, 12 marca 2018 roku 

 

Stanowisko Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności 

nt. zastosowania instytucji prawnej  

„wygaśnięcia stosunków pracy lub służby”. 

 

Senacki Zespół Monitorowania Praworządności podejmuje tematy, 

które budzą wątpliwości co do zachowania praworządności i 

przyzwoitości. Staramy się w takich przypadkach doprowadzić do 

spotkania, dyskusji i przedstawienia argumentów różnych stron 

dialogu, by możliwie merytorycznie ustalić źródło wątpliwości, 

zasadność zastosowania określonego prawa oraz znaleźć rozwiązanie, 

które ograniczy owe wątpliwości do minimum. 

Jedną z takich sytuacji, która budzi wątpliwości społeczne jest 
zastosowanie instytucji prawnej „wygaśnięcia stosunków pracy lub 
służby”. 

Przyjęte w ostatnich miesiącach ustawy m.in. dot. tworzenia Krajowej 
Administracji Skarbowej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa czy 
Służby Ochrony Państwa objęły kilkadziesiąt tysięcy pracowników 
i funkcjonariuszy, wobec których zastosowano tą właśnie instytucję. 

W opinii Trybunału Konstytucyjnego taki instrument może być 
stosowany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych uzasadnionych 
„realizacją ważnych wartości konstytucyjnych”. 

Niestety, w tych przypadkach nie może być mowy o nadzwyczajnych 
sytuacjach, ale wręcz o obowiązującej zasadzie stosowanej 
w dokonywaniu zmian w administracji i służbie publicznej.  

Pozbawiani w ten sposób pracy, często nie otrzymują żadnej decyzji 
o zwolnieniu, co znacznie utrudnia proces odwoławczy czy sądowy. 
Nie znają też kryteriów, według których podejmowane były decyzje o 
tym kto pozostaje w pracy lub służbie, a kto będzie jej pozbawiony.  



 

 

 

 

 

 

 

 

W sferze objętej tymi mechanizmami panuje dość powszechne 
przekonanie, że od obiektywnych i merytorycznych kryteriów 
ważniejsze są woluntarystyczne decyzje decydentów – często 
dyktowane osobistymi względami, a nie interesem Państwa.  

Jest to karygodne naruszenie praw obywatelskich i konstytucyjnych 
zasad równości.  

Nie wiemy, ilu obywateli w ten sposób zostało pozbawionych pracy. 

Wiemy o setkach zwolnionych i tysiącach odwołujących się od tak 
podjętych decyzji. Wiemy też, że te decyzje stały się powodem 
osobistych dramatów. Wśród ofiar tego instrumentu znalazły się 
kobiety w ciąży: zdarzyły się poronienia. Są w gronie pokrzywdzonych 
osoby mające pod opieką osoby niepełnosprawne.  

Nie możemy godzić się na powszechne stosowanie zasad, które 
krzywdzą tylu ludzi i są w wyraźnej sprzeczności z zasadami 
konstytucyjnymi i zwykłą przyzwoitością. 

 

Apelujemy do premiera Rządu o natychmiastowe dokonanie 
głębokiej analizy stosowania zasady „wygaszania stosunku pracy” w 
służbie publicznej, zweryfikowania jej skutków, naprawienia 
wyrządzonych szkód i zmiany ustaw na zgodne z konstytucją. 

Apelujemy o włączenie w ten proces Najwyższej Izby Kontroli. 

 

 

 

 

do wiadomości:  



 

 

 prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 

 prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski 


