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Pan
Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Szanowny Panie Ministrze,

uprzejmie informuję, że zgłaszają się do mnie z prośbą o pomoc funkcjonariusze
zwolnieni ze służby w Policji. Przy zawieraniu umowy o pracę do okresu zatrudnienia nie
jest im zaliczany okres służby w Policji, jeżeli podjęli oni pracę po upływie roku od
zwolnienia ze służby. Problem ten dotyczy także funkcjonariuszy Państwowej Straży
Pożarnej.
Zgodnie z art. 302 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1040 ze zm., dalej: Kodeks pracy) do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby
w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu,

Służbie

Kontrwywiadu

Wojskowego,

Służbie

Wywiadu

Wojskowego,

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa,
Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie i na
zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.
Zasady nabywania uprawnień pracowniczych określone zostały w art. 80 ustawy
z dnia 6 kwietnia 2020 r. o Policji (Dz.U. poz. 360 ze zm., dalej ustawa o Policji) i w art. 70
ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r.
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poz.1499 ze zm.). Stosownie do treści art. 80 ust. 1 policjantowi, który podjął pracę w ciągu
roku od dnia zwolnienia ze służby, a jeżeli pełnił służbę przygotowawczą - w ciągu
3 miesięcy od tego dnia, okres służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie
wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy.
W większości służb mundurowych takie ograniczenie czasowe już nie obowiązuje,
co oznacza, że byłym funkcjonariuszom tych służb zatrudnionym w charakterze pracownika
po upływie roku od ustania stosunku służbowego dolicza się okres pełnionej służby do
okresu zatrudnienia. Jedynymi służbami w których takie ograniczenie w dalszym ciągu
istnieje są Policja i Państwowa Straż Pożarna.
Zgodnie

z

konstytucyjną

zasadą

równości,

wszystkie

podmioty

prawa

charakteryzujące się daną cechą w równym stopniu mają być traktowane równo, tj. bez
zróżnicowań zarówno faworyzujących jak i dyskryminujących. Z zasady tej wynika
zarówno równość wobec prawa, tzn. nakaz równego traktowania obywateli przez władze
publiczne, jak i równość w kształtowaniu prawa, tj. takiego kształtowania przez
ustawodawcę praw i obowiązków adresatów normy prawnej, aby podmioty prawa
charakteryzujące się określoną (relewantną) cechą były traktowane równo (wyrok TK
z 23 listopada 2004 r., P 15/03). W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
różnicowanie sytuacji podmiotów podobnych jest dopuszczalne, jeżeli zostały dochowane
trzy wymogi. Po pierwsze, wprowadzone przez prawodawcę kryteria różnicowania muszą
być racjonalnie uzasadnione. Muszą one mieć związek z celem i treścią przepisów,
w których zawarta jest kontrolowana norma. Po drugie, waga interesu, któremu ma służyć
różnicowanie podmiotów podobnych, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi
interesów, które zostaną naruszone w wyniku różnego traktowania podmiotów podobnych.
Po trzecie, różnicowanie podmiotów podobnych musi znajdować podstawę w wartościach,
zasadach lub normach konstytucyjnych (wyrok TK z 14 kwietnia 2003 r., K 34/02).
W mojej ocenie przedmiotowe normy prawne, w zakresie, w jakim dla zaliczenia
służby w Policji lub Państwowej Straży Pożarnej do okresu zatrudnienia wymagają podjęcia
pracy przed upływem roku od dnia zwolnienia ze służby naruszają zasadę równości wobec
prawa, stawiając policjantów i strażaków w znacznie gorszej sytuacji, niż funkcjonariuszy
pozostałych służb mundurowych, wymienionych w treści art. 302 Kodeksu pracy.
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W świetle powyższego na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627) zwracam się do Pana Ministra
z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu
zmiany ustaw pragmatycznych Policji i Państwowej Straży Pożarnej w przedstawionym
zakresie.

Z wyrazami szacunku,
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
/-podpisano elektronicznie/
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