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BMP-0790-3-7/2020/KSz                                                                
 

 Pan 

 Marcin Wiącek 

 Rzecznik Praw Obywatelskich 
 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

w nawiązaniu do korespondencji1 dotyczącej zmiany przepisów ustaw pragmatycznych poszczególnych 

służb mundurowych w zakresie naliczania odpraw funkcjonariuszom bezpośrednio po zakończeniu przez 

nich dotychczasowej służby, powołanym do zawodowej służby wojskowej, uprzejmie informuję, że w ocenie 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, podnoszone przez Rzecznika Praw Obywatelskich  

wątpliwości w kwestii różnicowania praw żołnierzy i funkcjonariuszy w ww. obszarze, zostały rozstrzygnięte 

w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny2.  

Stosownie do art. 458 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny3 do okresu zawodowej służby wojskowej,  

o którym mowa w ust. 1 i 2, zalicza się okresy pełnienia nieprzerwanej, czynnej służby wojskowej,  

do którego dolicza się okres służby w formacjach, o których mowa w art. 137 ust. 1, z wyłączeniem okresów 

zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania, chyba że prawomocnym 

orzeczeniem postępowanie karne lub dyscyplinarne, będące przyczyną zawieszenia lub aresztowania, 

zostało umorzone albo żołnierz został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia 

o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym. 

Tym samym dla ustalenia wysokości odprawy do okresu zawodowej służby wojskowej dolicza się 

okresy służby w: Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie 

Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celno-Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym. 

 

Z poważaniem 

                                                                                                       z up. Maciej Wąsik 

                                                                                                       Sekretarz Stanu 
                                                                                                       Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
                                                                                                         /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
1 Pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z 27 maja 2020 r. skierowanego do Ministra Obrony Narodowej i do wiadomości Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji, Koordynatora Służb Specjalnych (sygn.: WSF.7060.36.2019.MB/TO), pisma Naczelnika Wydziału do spraw 
Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z 24 września 2020 r. (sygn.: WZF.7043.123.2020.MB) skierowanego 
do Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z 14 września 
2021 r. (sygn.: WZF.7043.85.2021.TO) skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynatora Służb Specjalnych 
oraz pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z 11 lutego 2022 r. (sygn.: WZF.7043.85.2021.TO) skierowanego do Prezesa Rady Ministrów.  
2 Dz.U. poz. 655. 
3 W związku z uchyleniem przez art. 823 pkt 12 ustawy o obronie Ojczyzny przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 536). 


