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 JAKUB TERLEGA 1

PRZESŁANKI ZWOLNIENIA POLICJANTA ZE SŁUŻBY 
NA PODSTAWIE ART. 41 USTAWY O POLICJI — 

WYBRANE ZAGADNIENIA W KONTEKŚCIE 
ZASADY RES IUDICATA

Ustawodawca w art. 41 ustawie Policji 2. przewidział sytuacje, które skutku-
ją 3 rozwiązaniem z policjantem stosunku służbowego. Większość z tych prze-
słanek dotyczy negatywnych zachowań funkcjonariuszy, mogących zostać 
zakwalifi kowanych przez organy Policji jako naganne i niegodne piastowania 
służby w Policji. Do tej pory orzecznictwo dość zgodnie wskazuje, że ten sam 
czyn może być zarówno przestępstwem, przewinieniem dyscyplinarnym, jak 
i niezależnie od powyższego może stanowić podstawę zastosowania sankcji 
administracyjnej 4. Taki stan rzeczy już sam w sobie może nasuwać pew-
ne wątpliwości w kontekście zakazu nadmiernej represyjności oraz zasady 
res iudicata 5. Niezależnie jednak od dopuszczalności kumulacji różnych 
płaszczyzn odpowiedzialności prawnej funkcjonariuszy, warto ograniczyć 
perspektywę wyłącznie do postępowania administracyjnego i przesłanek 

1  Jakub Terlega — magister, doktorant w Katedrze Postępowania Administra-
cyjnego i Sądowoadministracyjnego WPiA UAM. Autor publikacji z zakresu pra-
wa i postępowania administracyjnego. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje 
się m.in. zagadnieniami związanymi z postępowaniem administracyjnym, w tym 
również postępowaniem w sprawach wymierzania sankcji administracyjnych.

   Adres do korespondencji: <j.terlega@gmail.com>.
2  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1782 

ze zm.; dalej jako ustawa o Policji).
3  W przypadku przesłanek fakultatywnych zwolnienia ze służby — mogą 

skutkować rozwiązanie stosunku służbowego.
4  Zob. np. wyrok TK z 2 września 2008 r., sygn. K 35/06, OTK-A 2008, nr 7, 

poz. 12; wyrok NSA z 10 października 2013 r., sygn. I OSK 2340/12, dostępny 
online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F8FC03C290>, 10 czerwca 2017 r.

5  Jak wskazuje M. Rogalski, postuluje się, aby zakaz ne bis in idem obowią-
zywał też w sytuacji, gdy zapadło orzeczenie, w którym sprawca poniósł karę, 
która nie została wymierzona na podstawie przepisów kodeksu karnego, ale 
z uwagi na swoją dolegliwość jest bardzo do niej podobna. W takim wypadku 
orzeczenie takiej kary powinno stanowić przeszkodę dla kolejnego postępowania, 
w którym byłaby wymierzona podobna kara. Zob. M. Rogalski, Odpowiedzial-
ność karna, a odpowiedzialność administracyjna, „IUS NOVUM” numer specjal-
ny 2014, s. 75 i przywołane tam materiały źródłowe. 



74 Jakub Terlega Nr 2(126)

z art. 41 ustawy Policji, a następnie rozważyć, czy ten sam czyn (zachowa-
nie) policjanta może spełniać przesłanki kilku różnych podstaw wskazanych 
w przywołanym przepisie. Jak się wydaje dotychczas nie dokonano podob-
nych rozważań na gruncie art. 41 ustawy Policji. 

Przedmiotem niniejszego artykułu uczyniono wybrane zagadnienia z za-
kresu odpowiedzialności administracyjnej funkcjonariuszy Policji. Omó-
wiono m.in. interesujące przesłanki zwolnienia policjanta ze służby oraz 
niektóre uwarunkowania postępowania administracyjnego w tym przed-
miocie. Ponadto dokonano analizy wpływu zasady res iudicata na po-
stępowanie administracyjne i przesłanki zwolnienia policjanta ze służby 
z art. 41 ustawy Policji. Tytułem egzemplifi kacji przedstawianych zagad-
nień podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy policjant zwolniony ze służ-
by na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy Policji i następnie przywró-
cony do niej z uwagi na wadliwość wydanego rozstrzygnięcia może zostać 
powtórnie zwolniony ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 lub też 
art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy Policji. Przedstawione w niniejszym artykule 
zagadnienia są interesujące nie tylko z punktu widzenia uwarunkowań 
normatywnych. Mają też bowiem znaczenie praktyczne zarówno dla sa-
mych funkcjonariuszy, jak i organów Policji, rozstrzygających w sprawach 
odpowiedzialności administracyjnej policjantów. 

Na wstępie, warto poczynić kilka uwag wprowadzających o charakterze 
ogólnym, odnoszących się do samej odpowiedzialności administracyjnej. 
Nie budzi wątpliwości, iż przepis art. 41 ustawy Policji reguluje podstawy 
tego właśnie rodzaju odpowiedzialności policjantów. Faktem jest, że po-
jęcie odpowiedzialności administracyjnej stwarza w doktrynie i w prak-
tyce istotne komplikacje. Podkreśla się, że pojęcia „odpowiedzialność ad-
ministracyjna”, „delikt administracyjny” są teoretycznie niedopracowane. 
Doktryna najczęściej posługuje się nimi, korzystając z narzędzi wypra-
cowanych m.in. na gruncie prawa ochrony środowiska, gdzie — jak się 
wydaje — system regulacji normatywnej kształtującej odpowiedzialność 
administracyjną jest stosunkowo najbardziej wykształcony 6. Nie wchodząc 
w szczegóły, warto na wstępie wskazać, że odpowiedzialność administra-
cyjną można rozumieć jako uregulowaną prawem możliwość uruchomie-
nia wobec określonego podmiotu z powodu jego działalności naruszającej 
przepisy materialnego prawa administracyjnego środków prawnych reali-
zowanych w swoistych dla administracji formach i procedurach 7.

Przesłanką do ustalenia odpowiedzialności administracyjnej jest wy-
pełnienie przez dany podmiot (jego zachowanie) znamion deliktu admini-
stracyjnego. Jak wskazuje Mirosław Wincenciak delikt administracyjny 
to działanie podmiotu naruszające obowiązujące przepisy prawa, zagrożone 
sankcją administracyjną 8. Pod pojęciem działania należy rozumieć zarówno 

6  Por. M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wy-
mierzania, Warszawa 2008, s. 76. 

7  Zob. W. Radecki, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, War-
szawa 2002, s. 73; A. Michór, Odpowiedzialność administracyjna w obrocie in-
strumentami fi nansowymi, Warszawa 2009, s. 43.

8  M. Wincenciak, Sankcje w prawie…, wyd. cyt., s. 93. 
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działanie w sensie fi zycznym, jak i bezprawny brak działania podmiotu 
zobowiązanego z mocy obowiązujących norm do podjęcia określonych 
działań. Z kolei, przez sankcję administracyjną rozumie się najczęściej na-
kładane w drodze aktu stosowania prawa przez organ administracji pub-
licznej, wynikające ze stosunku administracyjnoprawnego ujemne (nieko-
rzystne) skutki dla podmiotów prawa, które nie stosują się do obowiązków 
wynikających z norm prawnych lub aktów stosowania prawa 9. Dalej należy 
podnieść, za wspomnianym autorem, że konstruowanie odpowiedzialno-
ści administracyjnej łączy się nierozerwalnie z kwalifi kowaniem zachowań 
i zdarzeń z punktu widzenia ich nielegalności i legalności. Substratem od-
powiedzialności administracyjnej jest bowiem przepis prawa nakładający 
określone obowiązki. Tak też będzie na gruncie ustawy o Policji. 

Odpowiedzialność administracyjna funkcjonariusza Policji powstanie 
z chwilą zaistnienia zdarzenia prawnie doniosłego. W interesującej nas prob-
lematyce będzie to sytuacja, kiedy zachowanie funkcjonariusza zostanie 
zakwalifi kowane jako „prawnie nielegalne” 10, a zatem, kiedy dokona on de-
liktu administracyjnego. Konkretyzacja odpowiedzialności administracyjnej 
w przypadku dokonania przez policjanta opisywanego deliktu administra-
cyjnego nastąpi poprzez wydanie decyzji administracyjnej w postaci rozka-
zu personalnego o zwolnieniu ze służby w Policji 11. Dodać należy, że organ 
Policji obowiązany jest uwzględniać w postępowaniu w sprawie zwolnienia 
ze służby zasady wynikające z kodeksu postępowanie administracyjnego 12. 
Zgodnie bowiem z § 18 ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych 
i administracji z 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obo-
wiązków oraz przebiegu służby policjantów 13, do postępowania w sprawach 
osobowych dotyczących stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji, w za-
kresie nieuregulowanym rozporządzeniem, stosuje się przepisy k.p.a.

Zwolenie ze służby może nastąpić z urzędu lub na wniosek 14. W obu 
przypadkach tryb zwolnienia jest podobny. Rozkaz personalny o zwolnie-
niu ma charakter konstytutywny, co oznacza, że skutek nim przewidziany 
— zwolnienie — następuje z datą w nim określonym 15. Takie rozwiązanie 

 9  Tamże, s. 73. 
10  M. Wincenciak podkreśla, że w przeważającej większości skutków zacho-

wania niezgodnego z normami prawa należy poszukiwać w tym samym akcie 
prawnym. Mogą one również wynikać z innych aktów prawnych. Zob. M. Win-
cenciak, Sankcje w prawie…, wyd. cyt., s. 92. 

11  W myśl § 18 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i admi-
nistracji z 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz 
przebiegu służby policjantów (DzU z 2002 r., nr 151, poz. 1261) rozwiązanie sto-
sunku służbowego następuje przez wydanie rozkazu personalnego o zwolnieniu 
ze służby. 

12  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego 
(DzU z 1960 r., nr 30, poz. 168 ze zm.; dalej jako: k.p.a.).

13  DzU z 2002 r., nr 151, poz. 1261.
14  B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, 

Warszawa 2015, s. 230.
15  Wyrok NSA z 6 lutego 2009 r., sygn. I OSK 297/08, dostępny online: 

<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/32C3639518>, 10 czerwca 2017 r.
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powoduje, że należy precyzyjnie określić datę zwolnienia funkcjonariu-
sza ze służby. Jak podkreśla się w piśmiennictwie — „data planowanego 
zwolnienia powinna być dobrana z takim wyprzedzeniem, aby nie tylko 
umożliwić stronie złożenie odwołania przed jej nadejściem, ale również 
umożliwić organowi odwoławczemu rozpatrzenie tego odwołania i wy-
danie decyzji ostatecznej, zanim jeszcze nastąpi narzucony przez pierw-
szą instancję termin zwolnienia ze służby” 16. Zgodnie bowiem z art. 130 
§ 2 k.p.a., wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji organu 
I instancji. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy decyzji zostanie 
nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Jeżeli więc organy Policji 
dojdą do przekonania, że funkcjonariusz powinien natychmiast (tj. z mo-
mentem wydania decyzji) przestać pełnić służbę, to w zależności od oko-
liczności sprawy mają kompetencję do nadania rozkazowi personalnemu 
rygoru natychmiastowej wykonalności 17. 

Od rozkazu personalnego przysługiwać będzie odwołanie do organu 
wyższego stopnia. Następnie decyzje te podlegają kontroli sądu admini-
stracyjnego, jednak ich kontrola przez sąd jest ograniczona. Sąd bada 
w takich sprawach, czy decyzja nie nosi cech dowolności 18. Nie jest na-
tomiast uprawniony do badania innych przesłanek podejmowania decy-
zji, w tym — względów celowości, czy słuszności, zwłaszcza jeżeli mowa 
o przesłankach fakultatywnych zwolnienia.

Poszczególne przesłanki zwolnienia funkcjonariusza ze służby wymie-
nione art. 41 ustawy o Policji prawodawca wiąże z kryteriami niekaralno-
ści i nieposzlakowanej opinii, jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający 
się o przyjęcie w szeregi policji 19. Zgodnie z art. 25 ustawy o Policji, służbę 
w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie 
był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestęp-
stwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co naj-
mniej średnie wykształcenie oraz zdolność fi zyczną i psychiczną do służby 
w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, 
której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania 
tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie 

16  A. Korcz-Maciejko [w:] A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko, Postępowanie, 
w sprawach osobowych w Policji, Warszawa 2010, s. 282.

17  Zob. art. 108 § 1 k.p.a. Wskazać należy, iż najczęściej w takich przypad-
kach będzie to uzasadniane klauzulą generalną interesu społecznego.

18  Wyrok WSA w Warszawie z 11 grudnia 2013 r., sygn. II SA/WA 1389/13, 
dostępny online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/52CAA4B71E>, 10 czerwca 
2017 r.

19  Zgodnie z art. 25 ustawy o Policji służbę w Policji może pełnić obywatel 
polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw pub-
licznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fi zyczną 
i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dy-
scyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rę-
kojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach 
o ochronie informacji niejawnych.
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informacji niejawnych. Istotne znaczenie ma w praworządnym państwie 
umożliwienie skutecznego wykonywania przez policję zadań z zakresu bez-
pieczeństwa państwa i jego obywateli. Publiczny wymiar tej formacji po-
woduje też, że w znaczącym stopniu jej działania kształtują autorytet or-
ganów państwa i zaufanie do ich funkcjonariuszy. Z tego właśnie względu 
wymagania w stosunku do policjantów muszą być tak wysokie, by umac-
niały podstawy autorytetu 20. W orzecznictwie podkreśla się, że szczegól-
ny charakter służby publicznej służb mundurowych umożliwia odmienne 
i bardziej rygorystyczne, niż w przypadku pozostałych zawodów i funkcji, 
ukształtowanie statusu służbowego, w tym w zakresie jego utraty 21. Wśród 
służb mundurowych Policja wyróżnia się bowiem zakresem przydzielonych 
jej zadań, które mają charakter wieloaspektowy. Jest przede wszystkim 
formacją uzbrojoną służącą społeczeństwu i przeznaczoną do utrzyma-
nia bezpieczeństwa i porządku publicznego 22. W przypadku niespełnienia 
ww. wymogów, policjanta może czekać sankcja administracyjna zwolnie-
nia ze służby w Policji. 

Celem omawianych sankcji administracyjnych jest usunięcie z Poli-
cji tych policjantów, którzy w sposób oczywisty popełnili czyny niegodne 
(często wypełniające znamiona przestępstwa), których charakter wskazu-
je na popełnienie ich z motywów zasługujących na szczególne potępie-
nie. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 31 marca 1998 r. 23 stwierdził, 
że sprawowanie służby publicznej nie może być ujmowane w kategoriach 
tylko przywilejów, lecz należy je ujmować raczej w kategoriach służby, po-
słannictwa, roztropnej troski o dobro wspólne itd., zaś idea dobra wspól-
nego zakłada pewną ofi arność ze strony osób pełniących służbę publiczną, 
z którą łączyć się mogą kwalifi kowane wymagania i odpowiedzialność. Jak 
zauważają sądy administracyjne, w interesie państwa, jak i jego obywate-
li, leży jak najszybsze usunięcie z Policji takich funkcjonariuszy, a zatem 
działanie właściwych organów Policji na tej podstawie służby ochronie in-
teresu publicznego 24. 

Katalog przesłanek zwolnienia określony w art. 41 ustawy Policji 
ma charakter zamknięty. Ustawodawca dzieli te przesłanki na obligato-
ryjne (art. 41 ust. 1 i ust. 3 ustawy o Policji) oraz fakultatywne (art. 41 
ust. 2 ustawy o Policji). Słusznie wskazuje się w doktrynie, że nie moż-
na przesłanek zwolnienia mieszać 25. Każda z tych przesłanek stanowi 

20  Zob. np. wyrok WSA w Warszawie z 13 listopada 2015 r., sygn. II SA/
Wa 478/15, dostępny online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F962DAB515>, 
10 czerwca 2017 r. 

21  Wyrok NSA z 3 listopada 2010 r., sygn. I OSK 1405/10, dostępny online: 
<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BD82433E5F>, 10 czerwca 2017 r.

22  Tamże. 
23  Sygn. K 24/97, OTK ZU 1998, nr 2, poz. 13.
24  Wyrok WSA w Warszawie z 20 listopada 2012 r., sygn. II SA/Wa 1536/12, 

dostępny online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BD82433E5F>, 10 czerwca 
2017 r.

25  B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji…., wyd. cyt., 
s. 230.
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odrębną podstawę zwolnienia policjanta ze służby. Inny jest tryb zwalnia-
nia i inaczej są ustalane w przypadku każdej z przesłanek określonych 
w art. 41 ustawy o Policji 26. Funkcjonariusz, który był zwolniony na pod-
stawie przesłanki obligatoryjnej nie może być jednocześnie zwolniony 
na podstawie przesłanki fakultatywnej i odwrotnie 27. Przesłanki zwolnienia 
ze służby określone w art. 41 ust. 1 ustawie o Policji (obligatoryjne) po-
wodują, że z chwilą ich wystąpienia organ jest zobowiązany do zwolnienia 
funkcjonariusza ze służby (decyzja związana). Wystąpienie tych przesłanek 
powinno być jednoznaczne. Jak podkreśla się w orzecznictwie „w przypad-
ku spełnienia przesłanki określonej w tym przepisie, obowiązkiem organu 
jest zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Powołany przepis nie pozosta-
wia organowi możliwości podjęcia innej decyzji” 28. Jeżeli chodzi o prze-
słanki fakultatywne zwolnienia policjanta ze służby, to ich wystąpienie nie 
oznacza powstania po stronie organu bezwzględnego obowiązku wydania 
decyzji o zwolnieniu. Decyzję o zwolnieniu ze służby ustawodawca pozo-
stawił bowiem ocenie właściwego organu 29. Decyzja o zwolnieniu ma cha-
rakter uznaniowy. W tego typu sprawach organy Policji mają obowiązek 
kierować się wyrażoną w art. 7 k.p.a. zasadą prawdy obiektywnej, a tok 
rozumowania organu powinien znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu 
decyzji. W rozkazie personalnym o zwolnieniu powinna zostać szczegółowo 
opisana przesłanka zwolnienia, wskazane dowody, które ją potwierdzają 
oraz powody uznania, że policjant nie może pełnić służby 30. 

Aby odpowiedzieć na postawione we wstępie pytanie, czy ten sam czyn 
(zachowanie) policjanta może spełniać przesłanki kilku różnych podstaw 
wskazanych w art. 41 ustawy o Policji, warto przyjrzeć się w tym miejscu 
wybranym przesłankom zwolnienia policjanta ze służby. Ustawodawca 
w art. 41 ustawy o Policji wskazał m.in. na:
1. wymierzenie kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby (art. 41 ust. 1 

pkt 3 ustawy o Policji);
2. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestęp-

stwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego (art. 41 
ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji );

3. wymierzenie przez sąd prawomocnym orzeczeniem środka karne-
go w postaci zakazu wykonywania zawodu policjanta (art. 41 ust. 1 
pkt 4a ustawy o Policji);

26  Wyrok WSA w Warszawie z 12 stycznia 2007 r., sygn. II SAB/WA 173/06, 
dostępny online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BD1CBA310710>, 10 czerw-
ca 2017 r.; wyrok WSA w Łodzi z 6 grudnia 2011 r., sygn. III SA/ŁD 1078/11, 
dostępny online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0E95998E37>, 10 czerwca 
2017 r.

27  B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji…, wyd. cyt., 
s. 230.

28  Wyrok NSA z 29 listopada 2007 r., sygn. I OSK 88/07, dostępny online: 
<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/29AA3F5517>, 10 czerwca 2017 r.

29  Wyrok NSA z 20 kwietnia 2011 r., sygn. I OSK 1994/10, dostępny online: 
<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5F25F22796>, 10 czerwca 2017 r. 

30  Art. 7, 77, 78, 107 k.p.a.
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4. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub prze-
stępstwo skarbowe inne niż określone w ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji 
(art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o Policji);

5. ważny interes służby (art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji);
6. popełnienie czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skar-

bowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia pozosta-
nie w służbie (art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji );

7. upływ 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych, jeże-
li nie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia, (art. 41 ust. 2 
pkt 9 ustawy o Policji).
Wydaje się, że w praktyce niektóre z wskazanych wyżej przesłanek 

mogą stać się podstawą do rozwiązania z policjantem stosunku służbo-
wego „z tego samego powodu”, tzn. ze względu na jedno negatywnie kwa-
lifi kowane zachowanie lub kilka tych samych. Może zdarzyć się bowiem 
tak, że ten sam czyn będzie spełniał przesłanki każdej z niżej opisanych 
podstaw zwolnienia.

Uzasadniając powyższą tezę, należy w pierwszej kolejności zauważyć, 
że ten sam czyn będzie podlegał również sankcjom dyscyplinarnym okre-
ślonym w ustawie o Policji (jako delikt dyscyplinarny). Wśród rozstrzygnięć 
zapadających w postępowaniu dyscyplinarnym może zostać wymierzona 
sankcja wydalenia ze służby 31. Spowoduje to w konsekwencji wydanie roz-
kazu personalnego na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji. 

Nie budzi wątpliwości, iż w razie wymierzenia przez sąd środka karnego 
w postaci zakazu wykonywania zawodu 32 przez policjanta, organy policji 
są obowiązane do wszczęcia postępowania mającego na celu zwolnienie 
ze służby w na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4a ustawy o Policji. Przejawem 
konkretyzacji orzeczonego środka karnego będzie także rozkaz personalny 
o zwolnieniu policjanta ze służby. 

W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, 
policjant zostaje obligatoryjnie zwolniony ze służby w Policji na podstawie 
art. 41 ust. 1 pkt 4 za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, 
ścigane z oskarżenia publicznego ustawy o Policji. Przesłanka ta aktuali-
zuje się z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego. 

Z kolei, w przypadku gdy popełnione przestępstwo będzie nieumyślne, 
organy Policji legitymują się kompetencją do rozwiązania z funkcjonariu-
szem stosunku służbowego na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o Po-
licji. W takiej sytuacji organ będzie działał w ramach uznania administra-
cyjnego (przesłanka fakultatywna). 

31  Zgodnie z art. 134 ustawy o Policji karami dyscyplinarnymi są:
1)  nagana;
2)  zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania;
3)  ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku;
4)  wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe;
5)  obniżenie stopnia;
6)  wydalenie ze służby.

32  Zob. art. 41 § 1 k.k.
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Wskazać jednak należy, iż niezależnie od powyższych przesłanek poli-
cjant zostaje obligatoryjnie zawieszony w czynnościach służbowych w razie 
wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestęp-
stwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego — na czas nie dłuższy niż 
3 miesiące na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o Policji Natomiast jeżeli 
postępowanie karne zostało wszczęte w sprawie o przestępstwo nieumyśl-
ne, ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego, 
zawieszenie w czynnościach następuje, gdy jest to celowe z uwagi na do-
bro postępowania lub dobro służby 33. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach okres zawieszenia w czynnościach służbowych można przedłużyć 
do czasu ukończenia postępowania karnego 34. Z kolei upływ 12 miesięcy 
zawieszenia (jeśli nie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia) jest 
przesłanką fakultatywną zwolnienia policjanta ze służby na podstawie 
art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji. Powyższe oznacza, że „jeżeli ustały 
przyczyny zawieszenia w czynnościach służbowych, to z policjantem nie 
można rozwiązać stosunku służbowego na podstawie powołanego przepi-
su, nawet jeżeli uprzednio przez co najmniej 12 miesięcy był zawieszony 
w takich czynnościach” 35. Podkreśla się w orzecznictwie, że zawieszenie 
w pełnieniu obowiązków służbowych nie powinno trwać „w nieskończo-
ność”, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę czasochłonność czynności 
podejmowanych przez organy ścigania i charakter zarzutów 36. Fakulta-
tywność stosowania art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji oznacza, że samo 
spełnienie się przesłanek w nim określonych nie jest wystarczające do jego 
zastosowania, a wymagane jest wykazanie, iż okoliczności faktyczne kon-
kretnej zindywidualizowanej sprawy przemawiają za koniecznością zasto-
sowania tego przepisu. Zatem i w takim wypadku praprzyczyną zwolnienia 
będzie popełniony przez policjanta czyn (w stosunku do którego toczy się 
postępowanie karne). 

W przypadku gdy funkcjonariusz nie został skazany prawomocnym 
wyrokiem za określone przestępstwo, jednak czyn o znamionach prze-
stępstwa popełnił, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że jego popełnienie 
jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie, ustawa o Policji 
przewiduje — niezależnie od ustaleń sądu karnego czy postępowania dy-
scyplinarnego — fakultatywną możliwość jego zwolnienia. Uznaniowa de-
cyzja o zwolnieniu takiej osoby ze służby, wydawana na podstawie art. 41 
ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji, związana jest z utratą przymiotu nieposzla-
kowanej opinii na skutek oczywistego popełnienia czynu o znamionach 
przestępstwa, którego charakter uniemożliwia dalsze pozostawanie w służ-
bie. Jak podkreśla Naczelny Sąd Administracyjny: „zasady rządzące po-
stępowaniem w przedmiocie zwolnienia ze służby policjanta na podstawie 

33  Art. 39 ust. 2 ustawy o Policji. 
34  Art. 41 ust. 3 ustawy o Policji.
35  Wyrok WSA w Łodzi z 17 grudnia 2013 r., sygn. III SA/Łd 898/13, dostęp-

ny online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/14AC00DC5A>, 10 czerwca 2017 r.; 
podobnie NSA w wyroku z 19 czerwca 2013 r., sygn. I OSK 1353/12, dostępny 
online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/300089E159>, 10 czerwca 2017 r.

36  Wyrok NSA z 16 grudnia 2011 r., sygn. I OSK 931/11, LEX nr 1134313.
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art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy z 1990 r. o Policji są odmienne od zasad po-
stępowania karnego. Uznanie przez organ policyjny, na podstawie okolicz-
ności sprawy, że popełnienie przestępstwa jest oczywiste nie determinuje 
w żaden sposób wyniku postępowania karnego. Z drugiej znów strony, 
ocena oczywistości popełnienia przestępstwa poczyniona przez organ po-
licyjny nie wymaga szczegółowego odtworzenia przebiegu zdarzeń na pod-
stawie zgromadzonych dowodów, jakie jest konieczne dla orzeczenia o wi-
nie w postępowaniu karnym” 37. Dodatkowy wymóg do zastosowania tej 
podstawy zwolnienia, określa przepis art. 43 ust. 3 ustawy o Policji, we-
dług którego zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 
pkt 5 i 8 ustawy o Policji może nastąpić po zasięgnięciu opinii organizacji 
zakładowej związku zawodowego policjantów.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 września 2008 r. 38, w którym 
badał m.in. konstytucyjność przepisu art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji 
podkreślił, że najczęściej decyzja przełożonych policjantów o zwolnieniu 
na podstawie tego przepisu związana była z naruszeniem zakazu prowa-
dzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 
środka odurzającego oraz z naruszeniem zasad bezpieczeństwa lub spowo-
dowaniem niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub 
powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzające-
go. Trybunał Konstytucyjny zaznaczył, że są to czyny wypełniające zna-
miona przestępstw, w wypadku których można zasadnie twierdzić, że nie 
jest możliwe dalsze pełnienie służby przez policjanta, który je popełnił. 
Ponadto w wypadku wskazanych czynów już pierwsze podjęte czynności — 
na etapie przed formalnym wszczęciem postępowania karnego, dostarczać 
mogą niebudzących wątpliwości dowodów dotyczących nie tylko faktu ich 
popełnienia, ale także osoby sprawcy.

Przesłanką, z uwagi na którą z policjantem może zostać rozwiązany 
stosunek służbowy — niezależnie od innych przyczyn — jest ważny interes 
służby 39. Rozwiązanie stosunku służbowego na podstawie art. 41 ust. 2 
pkt 5 ustawy o Policji wymaga wykazania, że zastosowanie instytucji prze-
widzianej w tym przepisie było niezbędne z uwagi na ważny interes służ-
by. Wskazać należy, że ustawa o Policji nie defi niuje tego pojęcia. Judy-
katura podkreśla, że ustalenie znaczenia tego zwrotu musi następować 
z uwzględnieniem przepisów regulujących cele i zadania Policji oraz szcze-
gólny status funkcjonariuszy tej formacji. Zadaniem organu jest wykaza-
nie w postępowaniu, że dalsze pozostawanie policjanta w służbie koliduje 

37  Wyrok NSA z 8 stycznia 2016 r., sygn. I OSK 2036/14, LEX nr 2032752. 
38  Sygn. K 35/06, LEX nr 425886.
39 Szerzej o przesłance ważnego interesu służby w publikacji pokonferencyjnej 

P. Jóźwiak, J. Terlega, Odpowiedzialność funkcjonariuszy za nielegalne pozyski-
wanie informacji [w:] T. Gardocka (red.), Pozyskiwanie informacji w świetle zagro-
żeń terrorystycznych [w druku]; konferencja pn. Pozyskiwanie informacji w świet-
le zagrożeń terrorystycznych, odbyła się 16–17 listopada 2016 r. w Warszawie 
na Uniwersytecie SWPS; <https://www.swps.pl/images/PROGRAM_KONFEREN-
CJI_-_Pozyskiwanie_informacji_w_%C5%9Bwietle_zagro%C5%BCe%C5%84_ter-
rorystycznych.pdf>, 6 czerwca 2017 r.
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z interesem Policji oraz że funkcjonariusz ten dla dobra macierzystej for-
macji, z przyczyn pozamerytorycznych, nie powinien kontynuować w niej 
służby. 

W zależności od zaawansowania postępowań: karnego i dyscyplinarne-
go albo ich braku, każda z powyższych przesłanek może stać się podsta-
wą prawną do wymierzenia funkcjonariuszowi sankcji administracyjnej 
w postaci zwolnienia ze służby w Policji za popełnienie niegodnego czynu. 
Zasadniczo to jedynie od organu Policji zależeć będzie wybór przesłanki 
zwolnienia. 

Obrazując powyższą tezę i podsumowując tę część rozważań, godzi się 
zauważyć, że popełnienie czynu zabronionego w postaci kradzieży 40, będzie 
powodowało odpowiedzialność karną policjanta za popełnienie przestęp-
stwa, ewentualnie wykroczenia 41. Za ten czyn, policjant może zostać uka-
rany — niezależnie od kar kryminalnych — sankcją dyscyplinarną w po-
staci wydalenia go ze służby w Policji 42. Ponadto sąd, rozstrzygając o od-
powiedzialności karnej, może równocześnie orzec środek karny w postaci 
zakazu wykonywania zawodu 43. Niezależnie jednak od tych sankcji, organy 
Policji mogą dojść do przekonania, że ważny interes służby wymaga, aby 
policjant, który popełnił ww. czyn nie pozostawał dalej w szeregach Poli-
cji i nie pełnił służby 44. Może to bowiem godzić w opinię policjanta, która 
powinna pozostać nieposzlakowana. Jeżeli nadto przeciwko policjanto-
wi zostanie wszczęte postępowanie karne w sprawie omawianego czynu, 
to już sam ten fakt powoduje lub może powodować zawieszenie w czyn-
nościach służbowych na podstawie art. 39 ust. 1 lub 2 ustawy o Policji. 
Z kolei upływ 12 miesięcy zawieszenia (w razie niezakończenia do tego cza-
su prawomocnie postępowania) umożliwia zwolnienie policjanta ze służby 
na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji. 

Jak już wskazano powyżej, zakończenie postępowania w sprawie zwol-
nienia policjanta ze służby następuje poprzez wydanie rozkazu personal-
nego. W przypadku stwierdzenia przez organ Policji, że wystąpiły prze-
słanki do zwolnienia ze służby, postępowanie kończy rozkaz personalny 

40  Przestępstwo z art. 278 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny 
(DzU z 1997 r., nr 88, poz. 553 ze zm.; dalej jako: k.k.).

41  Zgodnie z art. 119 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. (tj. z 3 lipca 2015 r. DzU 
z 2015 r., poz. 1094 ze zm.), kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ru-
chomą, jeżeli jej wartość nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia, podlega 
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

42  Art. 134 ustawy o Policji.
43  Zob. art. 41 § 1 k.k.
44  W wyroku WSA w Warszawie z 2 marca 2016 r., sygn. II SA/Wa 624/15, 

dostępny online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E07198C3F5>, 10 czerwca 
2017 r., sąd potwierdził, że fakt dokonania kradzieży mienia w postaci alkoholu 
oraz koszulki damskiej przez funkcjonariuszkę uzasadnia podjęcie rozstrzygnię-
cia o zwolnieniu policjantki ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy 
o Policji. Podkreślono również, że czyn ten mógł mieć niekorzystny wpływ na wi-
zerunek i dobre imię Policji oraz z pewnością nie sprzyjał budowaniu autorytetu 
przedmiotowej formacji i jej funkcjonariuszy.
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o zwolnieniu policjanta ze służby w Policji. Omawiany rozkaz personalny, 
jak każdy akt administracyjny, może zawierać wady 45. W przypadku gdy 
tego rodzaju decyzja będzie obarczona wadą istotną, wydany rozkaz per-
sonalny może zostać uchylony w postępowaniu odwoławczym, nadzwy-
czajnym (toczącym się na podstawie art. 145, 145a, 154, 155, 156, 161, 
162 i 163 k.p.a.) bądź na etapie kontroli dokonywanej przez sąd admi-
nistracyjny. Uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu 
ze służby w Policji stanowi podstawę do przywrócenia policjanta do służby 
na stanowisko równorzędne 46. 

Interesującym z punktu widzenia omawianej tematyki są okoliczno-
ści stanu faktycznego w sprawie zwolnienia policjanta, którą kontrolo-
wał WSA w Poznaniu w wyroku z 15 stycznia 2016 r. 47 Z uzasadnienia 
przywołanego orzeczenia wynika, że przeciwko policjantowi wszczęto po-
stępowanie karne, z uwagi na które został zawieszony w czynnościach 
służbowych. Zawieszenie w czynnościach było następnie przedłużane, 
a ze względu na upływ 12 miesięcy zawieszenia organ Policji wydał rozkaz 
personalny o zwolnieniu policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 
pkt 9 ustawy o Policji. Od wydanego rozstrzygnięcia wniesiono odwoła-
nie. Dopiero na etapie postępowania odwoławczego postępowanie karne 
zostało prawomocnie zakończone (postępowanie karne warunkowo umo-
rzono), a zatem ustały przesłanki będące podstawą zawieszenia funkcjona-
riusza w czynnościach służbowych i zwolnienia z Policji. Okoliczności tej 
nie wziął jednak pod uwagę organ odwoławczy, co stało się główną przy-
czyną uchylenia zaskarżonej decyzji. Sąd administracyjny w uzasadnie-
niu wyroku wskazał m.in, że „brak ostatecznego rozstrzygnięcia w trybie 
z art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji w dacie ustania wskazanych w tym 
przepisie przyczyn nie zamyka funkcjonariuszowi drogi do powołania 
się na okoliczność ustania tej przyczyny. Może to więc również nastąpić 
po wydaniu rozkazu przez organ I instancji, co winno być wzięte pod uwa-
gę przez organ II instancji. W przedmiotowej sprawie w dacie rozstrzygania 
organ II instancji w ogóle nie ustosunkował się do faktu, że wobec Skarżą-
cego ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia. […] Organ II instancji 
okoliczności tych nie uwzględnił, nie zajął stanowiska wobec istotnej zmia-
ny stanu faktycznego polegającej na prawomocnym zakończeniu postę-
powania karnego (...) a tym samym błędnie uznał, że zaszły okoliczności 
uzasadniające zwolnienie Skarżącego ze służby w oparciu o treść art. 41 
ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji” 48. 

45  O wadliwości decyzji administracyjnych zob. np. J. Borkowski, Nieważność 
decyzji administracyjnej, Łódź–Zielona Góra 1997, s. 34; B. Adamiak, Wadliwość 
decyzji administracyjnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1986, No. 955, Pra-
wo CLVI.

46  Zob. art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o Policji. 
47  Zob. wyrok WSA w Poznaniu z 15 stycznia 2016 r., sygn. II SA/Po 871/15, 

dostępny online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E39D964B0B>, 10 czerwca 
2017 r.

48  Zob. tamże. 
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W okolicznościach przywołanego stanu faktycznego, po uchyleniu de-
cyzji stanowiącej podstawę zwolnienia, zachodzą niewątpliwie podstawy 
do przywrócenia policjanta do służby w Policji. Zakładając, że policjant 
zostanie przywrócony do służby, a postępowanie w przedmiocie zwolnienia 
umorzone, powstaje pytanie, czy dopuszczalne w świetle zasady res iudi-
cata oraz innych zasad porządku prawnego i zasad postępowania admi-
nistracyjnego jest ponowne rozstrzyganie o zwolnieniu policjanta z uwagi 
na fakt popełnienia przez niego tego samego czynu, lecz już na podstawie 
innej przesłanki. Konkretyzując, czy w sytuacji uchylenia rozkazu per-
sonalnego, wydanego na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji, 
czego konsekwencją jest przywrócenie policjanta do służby, organ Policji 
może wszcząć kolejne postępowanie dotyczące tego samego zachowania 
policjanta (czynu, który był przedmiotem postępowania karnego), wskazu-
jąc, jako podstawę zwolnienia inną przesłankę np. art. 41 ust. 2 pkt 5 lub 
art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji. Taka sytuacja może mieć miejsce 
np. w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego. 

Jak już wcześniej zauważono, ten sam czyn lub zachowanie może odno-
sić się do kilku przesłanek zwolnienia policjanta ze służby w Policji. Gdyby 
więc doszło do powtórnego wydania rozkazu personalnego o zwolnieniu 
ze służby w Policji, swoistą praprzyczyną kolejnego rozwiązania stosunku 
służbowego byłoby de facto to samo zachowanie (czyn) policjanta. Wo-
bec tego warto także rozważyć, czy wydany następczo rozkaz personal-
ny o zwolnieniu ze służby w realiach tego samego czynu, lecz na podsta-
wie innej przesłanki, będzie dotknięty wadą nieważności, o której mowa 
w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. Przy próbie odpowiedzi na tak postawione py-
tanie, zachodzi konieczność skrótowego przedstawienia treści płynących 
z zasady res iudicata. 

Na gruncie prawa karnego, zakończenie postępowania (np. skazanie czy 
uniewinnienie) wywiera ten skutek, że czyn rozpoznany — w myśl zasady 
ne bis in idem — nie może już być przedmiotem ponownego postępowa-
nia karnego, co do tego samego czynu jednej osoby. Przepis art. 17 § 1 
pkt 7 kodeksu postępowania karnego 49 wskazuje, że nie tylko nie można 
wymierzyć ponownie kary w tej samej sprawie, ale w ogóle nie można 
wszcząć i prowadzić postępowania 50. Tymczasem w razie zachowań po-
licjanta wypełniających zarówno znamiona deliktu dyscyplinarnego, jak 
i znamiona przestępstwa, czy deliktu administracyjnego, ustawodawca do-
puszcza równoległą odpowiedzialność funkcjonariusza na wszystkich tych 
płaszczyznach, gdy już sama odpowiedzialność karna czy dyscyplinarna 
może stanowić znaczną dolegliwość dla funkcjonariusza 51.

O zasadzie ne bis in idem (res iudicata) na kanwie odpowiedzialności funk-
cjonariuszy Policji wypowiadał się kilkukrotnie Trybunał Konstytucyjny. 
Orzeczenia Trybunału nie dotyczyły jednak rozstrzygnięć zapadających 

49  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (DzU nr 89, 
poz. 555 ze zm.).

50  M. Rogalski, Zasada ne bis in idem w polskim procesie karnym, „Studia 
Prawnicze” 2007, nr 2, s. 75. 

51  M. Rogalski, Odpowiedzialność karna…, wyd. cyt., s. 75.
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na podstawie art. 41 ustawy o Policji, lecz odnosiły się do zależności odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej i karnej policjantów. W wyroku z 2 września 
2008 r. 52, Trybunał Konstytucyjność nie dopatrzył się sprzeczności art. 132 
ust. 4 ustawy o Policji z art. 2, czy art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W wy-
roku tym wskazano, że zasadą jest, iż ten sam czyn może stanowić tylko 
jedno przestępstwo. Natomiast czyn ten może być kwalifi kowany zarów-
no jako przestępstwo, jak i przewinienie dyscyplinarne. W razie zachowań 
policjanta wypełniających zarówno znamiona deliktu dyscyplinarnego, jak 
i przestępstwa, ustawodawca dopuszcza równoległą odpowiedzialność funk-
cjonariusza w obu tych płaszczyznach. Z tego powodu ukaranie policjanta 
prawomocnym wyrokiem przez sąd nie stanowi przeszkody do wszczęcia po-
stępowania dyscyplinarnego i odwrotnie. Bliskość odpowiedzialności karnej 
i dyscyplinarnej, wynikająca z ich represyjnego charakteru, nie oznacza ich 
tożsamości. Podobny pogląd wyrażono w wyroku z 8 października 2002 r. 53 
Zauważono tam, że zakończenie postępowania karnego wywiera ten skutek, 
że czyn rozpoznany staje się rzeczą osądzoną (res iudicata) i nie może już 
być przedmiotem innego postępowania karnego, co do tego samego czynu 
tej samej osoby (w myśl zasady ne bis in idem). Jednakże powyższa zasada 
odnosi się jedynie do postępowania karnego, a nie prowadzi do zakazu po-
ciągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Nie powinno budzić wątpliwości, że w postępowaniu w sprawie zwolnie-
nia policjanta ze służby na podstawie art. 41 ustawy o Policji, podobnie 
jak na gruncie innych procedur, obowiązuje zasada powagi rzeczy osądzo-
nej (res iudicata) 54. Zasada ta charakteryzuje się na gruncie postępowa-
nia administracyjnego tym, iż sprawa prawomocnie zakończona co do tego 
samego podmiotu i przedmiotu nie może toczyć się ponownie. Konstruk-
cja ta ma zastosowanie, gdy kolejno po sobie zostały wydane dwie decy-
zje, z których pierwsza ma charakter ostateczny 55. Jak podkreśla Rena-
ta Alicja Rychter, „obowiązywanie zasady powagi sprawy rozstrzygniętej 
ostateczną decyzją (res iudicata) pozwala jednostce na przeświadczenie, 
że postępowanie w jej sprawie o takim samym przedmiocie nie będzie 
już ponownie prowadzone przez organ administracji publicznej, a wy-
dana w sprawie decyzja ostateczna w sposób pewny stanowi o prawach 
lub obowiązkach tej jednostki. Pozytywne pojmowanie omawianej zasady 
w postępowaniu administracyjnym służy przede wszystkim zapewnieniu 
bezpieczeństwa prawego i ochrony trwałości ostatecznej decyzji admini-
stracyjnej. Natomiast negatywny aspekt sprawy uprzednio rozstrzygnię-
tej, jako sankcji stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej oraz 
zakazu wszczynania i prowadzenia postępowania w tej samej sprawie 
(ne bis in idem), należy traktować z istotną dozą ostrożności jako wymaga-
jący każdorazowo kazuistycznego podejścia i ustalenia najpierw istnienia 

52  Sygn. K 35/06, OTK-A 2008, nr 7, poz. 120.
53  Sygn. K 36/00, OTK-A 2002, nr 5, poz. 63.
54  Szerzej zob. R.A. Rychter, Res iudicata w postępowaniu administracyjnym, 

Warszawa 2014. 
55  Tak np. wyrok NSA z 19 kwietnia 2011 r., sygn. II OSK 701/10, dostępny 

online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AAA805653F>, 10 czerwca 2017 r.
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tożsamości sprawy administracyjnej” 56. Normatywną gwarancją realiza-
cji omawianej zasady na gruncie postępowania administracyjnego będą 
przepisy art. 16 k.p.a. (zasada trwałości ostatecznych decyzji administra-
cyjnych) oraz art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. Ten ostatni przepis spełnia rolę 
gwarancyjną w stosunku do zasady trwałości decyzji administracyjnej 57. 
Stwierdzenie zaistnienia powagi rzeczy osądzonej (innej decyzji wydanej 
w tej samej sprawie), z uwagi regulację zawartą w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a., 
oznacza konieczność stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej sprawy 
już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją o charakterze ostatecznym 58. 
Ta kwalifi kowana wada będzie powodować nieważność tak wydanej drugiej 
decyzji w tej samej sprawie.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, zaistnienie res iudicata wymaga usta-
lenia tożsamości sprawy administracyjnej pod względem podmiotowym 
i przedmiotowym 59. Tożsamość podmiotowa (1) będzie miała miejsce wte-
dy, gdy w sprawie występują te same strony 60. Natomiast sprawy są toż-
same pod względem przedmiotowym (2), gdy identyczne będą następujące 
elementy: prawa i obowiązki stron, tj. interesy prawne, które wskutek wy-
dania decyzji ulegają przekształceniu w prawa nabyte (2A), stan faktyczny 
(2B) oraz podstawa prawna rozstrzygnięcia — norma prawna (2C) 61.

Przechodząc do odpowiedzi na pytanie, czy w przywołanych okolicz-
nościach zachodziłaby ewentualnie tożsamość spraw, należy zważyć 
na wszystkie ww. elementy. 

Nie powinno budzić wątpliwości, że o ile czyny (zachowania) i postę-
powanie dotyczyć będą osoby tego samego funkcjonariusza, to tożsa-
mość podmiotowa spraw zostanie spełniona (1). Jeżeli chodzi o tożsamość 
przedmiotową (2), to w obydwu postępowaniach, sprawa będzie dotyczyć 
tożsamych interesów strony, a mianowicie pozostawania w służbie w po-
licji (2A). Ponadto, rozkazy personalne w gruncie rzeczy skupiać się będą 

56  R.A. Rychter, Res iudicata…, wyd. cyt., s. 233–234. 
57  NSA w wyrokach: z 17 czerwca 2016 r., sygn. I OSK 2197/14, dostępny 

online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F623B3DA50>, 10 czerwca 2017 r.; 
z 10 lipca 2015 r., sygn. II OSK 2981/13, dostępny online: <http://orzeczenia.nsa.
gov.pl/doc/56DE1E4CDC>, 10 czerwca 2017 r.

58  Tak np: wyrok NSA z 26 maja 1981 r. sygn. SA 895/81, ONSA 1981, nr 1, 
poz. 47; wyrok WSA w Poznaniu z 13 listopada 2014 r., sygn. IV SA/Po 238/14, 
dostępny online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F1AF1F08AA>, 10 czerwca 
2017 r.; wyrok NSA z 27 marca 2015 r., sygn. I OSK 1753/13, dostępny online: 
<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FC846E76A8>, 10 czerwca 2017 r.

59  Zob. wyrok NSA z 14 października 2015 r., sygn. I OSK 260/14, dostępny 
online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D300CC0012>, 10 czerwca 2017 r.; wy-
rok NSA z 1 lipca 2016 r., sygn. II OSK 819/15, dostępny online: <http://orzecze-
nia.nsa.gov.pl/doc/68E24BA70E>, 10 czerwca 2017 r.

60  Wyrok WSA w Gliwicach z 13 lutego 2009 r., III SA/Gl 1281/08, LEX 
nr 487332.

61  Zob. np. wyrok WSA w Warszawie z 16 grudnia 2009 r., sygn. VII SA/
Wa 1804/09, dostępny online: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D4E4FC368A>, 
10 czerwca 2017 r.; R.A. Rychter, Res iudicata…, wyd. cyt., Warszawa 2014, 
s. 114 i nast.
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wokół tego samego czynu funkcjonariusza. O ile podstawą zwolnienia 
policjanta na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji jest upływ 
12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych, to podstawą za-
wieszenia jest wszczęcie postępowania karnego, które z kolei nie miałoby 
miejsca, gdyby nie czyn funkcjonariusza (stanowiący znamiona przestęp-
stwa). Można zatem w pewnym uproszczeniu wskazać, że praprzyczyną 
obydwu postępowań może być ten sam czyn — stan faktyczny spraw 
(2B). Z kolei, gdy mowa o tożsamości normy prawnej (2C), wskazać należy 
za R.A. Rychter, iż „kwintesencją badań nad występowaniem równości 
pomiędzy sprawami rozpoznawanymi kolejno po sobie wydawanymi decy-
zjami administracyjnymi, w części dotyczącej podstawy prawnej, powinno 
być zatem porównanie treści przepisów prawnych będących rzeczywistą 
podstawą prawną decyzji ostatecznej i kolejnej wydanej po niej decyzji. 
[…] przytoczone zgodnie z art. 107 k.p.a. dane dotyczące umiejscowienia 
przepisów będących podstawą prawną do załatwienia sprawy admini-
stracyjnej i wydania decyzji w określonych aktach prawnych będą mia-
ły drugorzędne znaczenie, co wymaga wyraźnego zaakcentowania. Brak 
ich identyczności nie będzie stanowił kryterium eliminującego możliwość 
stwierdzenia tożsamości sprawy” 62. Podkreśla się nadto w orzecznictwie, 
że nie umiejscowienie normy prawnej (przepisu), ale jej treść wskazuje 
na istnienie tożsamości sprawy w zakresie przedmiotowym 63. Wobec po-
wyższego godzi się zauważyć, że formalną podstawą do zwolnienia funk-
cjonariusza z uwagi na upływ 12 miesięcy okresu zawieszenia jest norma 
prawna wynikająca z art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy Policji, z kolei rozwią-
zanie stosunku służbowego, gdy wymaga tego ważny interes służby na-
stępuje na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji, a w przypadku 
popełnienia czynu o znamionach przestępstwa, jeżeli jest ono oczywiste 
i uniemożliwia pozostanie w służbie art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji. 
Jak z tego wynika, podstawa prawna zwolnienia w omawianych przypad-
kach jest różna. 

Warto w tym miejscu jeszcze wskazać na fakt, że postępowanie wszczy-
nane przez organ Policji nie zawsze dotyczyć będzie jednej przesłanki zwol-
nienia. Organ może bowiem wszcząć postępowanie w przedmiocie „zwol-
nienia policjanta ze służby”, co będzie oznaczać, że rozstrzyga sprawę 
zwolnienia dotyczącą konkretnego stanu faktycznego, nie ograniczając się 
do jednej tylko przesłanki. Wobec faktu, że w postępowaniu administra-
cyjnym obowiązuje zakaz ne bis in idem, polegający na braku możliwości 
wszczęcia postępowania w sprawie uprzednio rozstrzygniętej ostateczną 
decyzją, należy stwierdzić, że jeżeli organ Policji uprzednio prowadził po-
stępowanie w sprawie zwolnienia policjanta, nie ograniczając jednocześ-
nie postępowania do jednej przesłanki, to uchylenie bądź stwierdzenie 
nieważności tak wydanego rozkazu personalnego, a następnie umorzenie 
postępowania w sprawie zwolnienia, prawomocnie kończy postępowanie 

62 Tamże, s. 159–160.
63  NSA w wyrokach z 16 maja 2008 r., I GSK 636/07, I GSK 647/07, dostępny online: 

<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8B0DF640BB>, 10 czerwca 2017 r.
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i niedopuszczalnym jest powtórne zwolnienie funkcjonariusza z uwagi 
na ten sam czyn (stan faktyczny). 

W przypadku umorzenia takiego postępowania, wydaje się, że nie bę-
dzie dopuszczalne ponowne orzekanie, albowiem sprawa zwolnienia zosta-
ła już prawomocnie zakończona. Tym samym, w razie wydania powtórnego 
rozstrzygnięcia o zwolnieniu, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności 
danej sprawy, wydany następczo rozkaz personalny będzie zawierał wadę, 
o której mowa w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. 

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy organ ograniczy przedmiot sprawy 
do jednej tylko przesłanki zwolnienia. W takim przypadku trudno będzie 
wskazać na tożsamość przedmiotową spraw, z uwagi na brak jednakowej 
podstawy prawnej zwolnienia. Powyższe może oznaczać, że w omawianym 
przypadku — pomimo spełnienia pozostałych elementów świadczących 
o tożsamości spraw — formalna podstawa prawna zwolnienia będzie różna, 
a co za tym idzie nie wystąpi tożsamość przedmiotowa spraw. Powtórne zwol-
nienie może nastąpić bowiem na podstawie innej normy prawnej. Wszystko 
to przekłada się na stwierdzenie, że organy Policji dysponują represyjną kom-
petencją w postaci możliwości zwolnienia policjanta, nawet po jego przywró-
ceniu, wskazując na inną podstawę prawną (przesłankę zwolnienia). 

Niezależnie od ustalenia, czy w sprawach zachodzi tożsamość przedmio-
towa i czy wobec tego organ będzie związany zakazem ne bis in idem, taki 
stan rzeczy może budzić wątpliwości, z uwagi na brak pewności prawnej 
sytuacji policjanta przywracanego do służby, który może zostać następnie 
zwolniony ze względu na spełnienie przez jego czyn dodatkowo innej prze-
słanki zwolnienia. Nie przesądzając ostatecznie tej kwestii z uwagi na jej 
złożoność, wypada jedynie zauważyć, że powtórne orzekanie o sytuacji 
prawnej policjanta może godzić w zasadę ochrony praw słusznie naby-
tych, wynikającej z demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konsty-
tucji RP) oraz w zasadę zaufania do organów prowadzących postępowanie 
(art. 8 k.p.a.). Policjant przywrócony do służby może być niejednokrotnie 
przekonany o pewności własnej sytuacji (potwierdzonym statusie policjan-
ta) i ostatecznym zakończeniu jego sprawy dotyczącej zwolnienia z Policji. 
Następcze zwolnienie jego osoby z uwagi to samo zachowanie, lecz już 
nie na podstawie upływu 12 miesięcy okresu zawieszenia, ale tym razem 
np. z uwagi na ważny interes służby, z całą pewnością nie powoduje budo-
wania zaufania do organów prowadzących postępowanie. Uzasadnionym 
wydaje się więc twierdzenie, że z uwagi na przywołane wyżej zasady, or-
gan powinien powstrzymać się w realiach podobnych stanów faktycznych 
od ponownego rozstrzygania o rozwolnieniu ze służby.

Podsumowując przedstawione rozważania, należy stwierdzić, że pomi-
mo postulatów doktryny, iż przesłanek zwolnienia ze służby nie należy 
łączyć, czy mieszać, w praktyce może zdarzyć się taka sytuacja, że ten 
sam czyn policjanta w zależności m.in. jego kwalifi kacji, a także zaawan-
sowania postępowania karnego, dyscyplinarnego albo ich braku, będzie 
spełniał przesłanki kilku różnych podstaw zwolnienia z art. 41 ustawy 
o Policji. Przeważnie to jedynie od organu Policji będzie zależeć wybór prze-
słanki zwolnienia.
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W postępowaniu w sprawie zwolnienia policjanta ze służby toczącym się 
na podstawie art. 41 ustawy o Policji obowiązuje, podobnie jak na gruncie 
innych procedur, zasada powagi rzeczy osądzonej. Zaistnienie res iudicata 
wymaga ustalenia tożsamości sprawy administracyjnej pod względem pod-
miotowym i przedmiotowym. Tożsamość podmiotowa będzie miała miejsce 
wtedy, gdy w sprawie występują te same strony. Natomiast sprawy są toż-
same pod względem przedmiotowym, gdy identyczne będą następujące 
elementy: prawa i obowiązki stron, stan faktyczny oraz podstawa prawna 
rozstrzygnięcia.

Jeżeli organ Policji prowadził już wcześniej postępowanie w sprawie 
zwolnienia policjanta, nie ograniczając jednocześnie postępowania do jed-
nej przesłanki z art. 41 ustawy o Policji i takie postępowanie zakończyło 
się zwolnieniem ze służby, to uchylenie bądź stwierdzenie nieważności 
tak wydanego rozkazu personalnego, a następnie umorzenie postępowa-
nia w sprawie zwolnienia, ostatecznie kończy postępowanie, co powoduje, 
że niedopuszczalnym jest powtórne zwolnienie policjanta z uwagi na ten 
sam czyn (stan faktyczny). Jak się wydaje, w razie wydania powtórnego 
rozstrzygnięcia o zwolnieniu, w zależności od okoliczności sprawy, wydana 
następczo decyzja może być obarczona wadą, o której mowa w art. 156 § 1 
pkt 3 k.p.a 

Na kanwie określonych stanów faktycznych mogą pojawić się istotne 
wątpliwości w ocenie dopuszczalności ponownego zwolnienia policjanta 
ze służby, w szczególności w przypadku gdy z uwagi na wadliwość po-
przedniego rozstrzygnięcia o zwolnieniu, funkcjonariusz został przywró-
cony do służby. Wydaje się, że w niektórych przypadkach pomimo, że nie 
będzie możliwym stwierdzenie tożsamości przedmiotowej spraw, to z uwagi 
na zasadę zaufania do organów oraz ochronę praw słusznie nabytych, 
ponowne wszczęcie i prowadzenie postępowania w sprawie zwolnienia nie 
powinno mieć miejsca. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy przypadek 
powinien być traktowany przez organy Policji indywidualnie.

Słowa kluczowe: zwolnienie 
policjanta ze służby, odpowiedzialność 
administracyjna, ustawa o Policji, res 
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Streszczenie: Artykuł dotyczy odpo-
wiedzialności administracyjnej funk-
cjonariuszy Policji. Omówiono w nim 
m.in. interesujące przesłanki zwolnie-
nia ze służby oraz niektóre uwarunko-
wania postępowania w tym zakresie. 
Dokonano także analizy wpływu zasa-
dy res iudicata na postępowanie i prze-
słanki zwolnienia policjanta ze służby.
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Summary: The article applies to the ad-
ministrative responsibility of police of-
fi cers. Discusses, among others things, 
interesting grounds of dismissal and 
some general proceedings in this re-
gard. There has also been analyzing the 
impact of the principle of res iudicata 
on the proceedings and the grounds for 
dismissal.




