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Odpowiedź na interpelację nr 28743

Odpowiedź MSWiA na Interpelację nr 28743 Posła na Sejm RP Pana Józefa Lassoty ws. zapisu
art. 118 ustawy o Policji

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Interpelacj nr 28743 Posła na Sejm RP Pana Józefa Lassoty ws. zap 
zapisu art. 118 ustawy o Policji.
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Minister
frrfi■ Spraw Wewnętrznych 

i Administracji
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Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 28743 Posła na Sejm RP Pana Józefa Lassoty w sprawie 

zapisu art. 118 ustawy o Policji, na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji1 (zwanej dalej: ustawą) policjant zwalniany ze służby otrzymuje, 

z zastrzeżeniem ust. 2-4 odprawę2. Natomiast z treści art. 118 ustawy wynika, iż odprawa, o której 

mowa w art. 114 oraz świadczenia określone w art. 1173 nie przysługują policjantowi, który 

bezpośrednio po zwolnieniu ze służby został przyjęty do zawodowej służby wojskowej lub do innej 

służby, w której przysługuje prawo do takich świadczeń.

Ustawodawca określając sytuację prawną funkcjonariuszy różnych służb mundurowych, 

często reguluje odmiennie prawa i obowiązki tych funkcjonariuszy. Każda z formacji posiada 

odrębną regulację ustawową określającą jej charakter i zakres działania. Powyższe odrębności

1 Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.
2 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 udzielany na podstawie art. 33 ust. 3;
3) zwrot kosztów przejazdu policjanta i członków jego rodziny oraz przewozu urzgdzenia domowego do nowego 
miejsca zamieszkania w kraju, w zakresie i na zasadach obowigzujgcych 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, 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.
3 Art. 117. 1. Policjantowi w służbie stałej, zwolnionemu ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 4, 
wypłaca się co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej 
uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku 
służbowym.
2. Policjantowi uprawnionemu do świadczenia określonego w ust. 1, który nabył prawo do zaopatrzenia 
emerytalnego, przysługuje prawo wyboru jednego z tych świadczeń.
3. Policjantowi zwolnionemu ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 i 6, który z powodu nadal trwającej choroby 
nie może podjąć zatrudnienia, wypłaca się co miesiąc świadczenie pieniężne określone w ust. 1 przez okres choroby, 
nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy, chyba że wcześniej komisja lekarska wyda orzeczenie o inwalidztwie 
stanowiące podstawę do ustalenia prawa do renty inwalidzkiej.
ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl

tel. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88

1/2



uzasadniają zróżnicowanie zarówno w zakresie dotyczącym statusu, jak i uprawnień 

funkcjonariuszy różnych służb, a także warunków dotyczących przejścia do poszczególnych służb. 

Odmienny status policjanta uzasadnia zróżnicowanie jego pozycji prawnej w porównaniu 

z żołnierzem zawodowym, czy też funkcjonariuszami pozostałych służb mundurowych4.

Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z art. 115 ust. 2 i 3 ustawy o Policji, przy ustalaniu 

wysokości odprawy uwzględnia się również okresy nieprzerwanej zawodowej służby wojskowej, 

jeżeli bezpośrednio po zwolnieniu z tej służby żołnierz został przyjęty do służby w Policji i nie 

otrzymał odprawy z tytułu poprzednio pełnionej służby. Przepis ten stosuje się odpowiednio 

w przypadku podjęcia służby w Policji po zwolnieniu ze służby w innych służbach, w których 

przysługują świadczenia tego rodzaju.

W związku z powyższym należy zauważyć, że ukształtowanie systemu świadczeń 

dla poszczególnych służb mundurowych leży w gestii ustawodawcy. Jednocześnie zważywszy 

na problematykę przedstawioną w interpelacji uprzejmie informuję, że Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji nie jest organem właściwym w sprawie. Kwestia podnoszona 

przez Pana Posła dotyczy regulacji pozostających w zakresie właściwości Ministra Obrony 

Narodowej.

Z poważaniem 

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Biuro Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

4 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2013 r., sygn. I OSK 1354/12.
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