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PAWEŁ GACEK 1

ZMIANA STADIUM POSTĘPOWANIA KARNEGO JAKO 
PODSTAWA DO ZWOLNIENIA POLICJANTA ZE SŁUŻBY 

W POLICJI ZE WZGLĘDU NA „WAŻNY INTERES SŁUŻBY”

Uwagi wstępne

Specyfi ka służb zmilitaryzowanych, w tym charakter realizowanych przez 
nich zadań i celów, zdeterminowała ustawodawcę do odrębnego potrak-
towania problematyki zatrudnienia funkcjonariuszy tych służb. Zostały 
one zamieszczone w całości w tzw. pragmatykach służbowych 2. Charak-

1 Podkom. dr Paweł Gacek — doktor nauk prawnych — stopień naukowy otrzymał 
w 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Praca doktorska dotyczyła problematyki nawiązania stosunku służbowego funkcjo-
nariusza Policji (z tej tematyki w swoim dorobku ma także 15 publikacji). Ponadto 
jest czynnym funkcjonariuszem Policji zatrudnionym na stanowisku eksperta Wydzia-
łu do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji 
w Krakowie.

  Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2 Należy poczynić jednak jedno zastrzeżenie. W nauce prawa wyodrębniono 

dwa typu stosunków służbowych. Pierwsze z nich łączą się ze stosunkiem pra-
cy — art. 76 kodeksu pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tekst 
jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). Są tą stosunki służbowe typu pracowni-
czego. Dotyczą szerokiej grupy urzędniczej. Drugi typ stosunków służbowych 
występuje w służbach zmilitaryzowanych lub paramilitarnych. Więź prawna 
powstała pomiędzy osobą fi zyczną a podmiotem zatrudniającym ma charakter 
wyłącznie administracyjno-prawny („Stosunek służbowy policjanta powstaje 
w drodze mianowania, które nie jest mianowaniem w rozumieniu Kodeksu pracy 
z uwagi na występowanie w tym stosunku elementów o charakterze władczego 
kształtowania sytuacji funkcjonariusza. Stosunek służbowy policjanta ma cha-
rakter administracyjno-prawny […]”, wyrok WSA w Białymstoku z 23 lutego 
2006 r., sygn. II SA/Bk 943/05, Legalis nr 826774; w tym samym tonie wyrok 
WSA w Poznaniu z 5 lutego 2009 r., sygn. IV SA/Po 430/09, Legalis nr 170824; 
wyrok WSA w Warszawie z 10 grudnia 2007 r., sygn. II SA/Wa 1620/07, Le-
galis nr 121289). Nie łączy się zatem on z powstaniem stosunku pracy. W obu 
przypadkach stosunki te zostały odrębnie uregulowane w tzw. pragmatykach. 
Dla podkreślenia różnicy pomiędzy służbowym stosunkiem pracy a stosunkiem 
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terystyczną cechą tego rodzaju stosunków jest daleko posunięta dyspo-
zycyjność funkcjonariusza, co do czasu, miejsca i rodzaju wykonywanych 
czynności 3, zwiększony stopień podporządkowania się wobec podmiotu za-
trudniającego (właściwego przełożonego w sprawach osobowych oraz pozo-
stałych przełożonych), a także zaostrzona odpowiedzialność dyscyplinarna 
i porządkowa 4. Przedstawiona defi nicja powinna zostać uzupełniona o jesz-
cze jeden element, jakim jest trwałość powstałego stosunku służbowego. 

Przyczyną odrębnego potraktowania przez ustawodawcę zatrudnienia 
w formacjach zmilitaryzowanych była konieczność sprawnego i skutecz-
nego realizowania nałożonych na te organizacje zadań. Służba w nich, 
w tym służba w Policji, nie jest zwykłą pracą najemną, ale szczególnym 
rodzajem służby publicznej. Zadania realizowane przez tę formację mają 
zatem służyć społeczeństwu. Wykonywanie ich przez jednostki tworzące 
szeregi tych organizacji powoduje konieczność zastosowania szczególnej 
więzi prawnej, która ma stwarzać warunki do wykonywania tych szczegól-
nych obowiązków. Stosunek służbowy musi posiadać te niezbędne cechy, 
by osoba fi zyczna był zdolna do działania w imieniu państwa. Ma on za-
tem, co należałoby podkreślić, przede wszystkim charakter służebny. Sto-
sunek służbowy jest związany ze sferą praw i obowiązków, których granicę 
wytyczają zadania danej formacji. Uprawnienia i obowiązki funkcjonariu-
sza są określone celem, co oznacza, że mają wyłącznie stwarzać dane-
mu funkcjonariuszowi warunki umożliwiające, w sposób jak najbardziej 
pełny, realizację zadań wytyczonych dla tej organizacji. Stąd też upraw-
nienia czy obowiązki należy traktować w sposób bardzo rygorystyczny. 
Nie do przyjęcia byłoby założenie, że — w sferze więzi prawnej łączącej 
funkcjonariusza z daną organizacją — „co nie jest zabronione, to jest 

służbowym typu niepracowniczego należałoby dla określenia aktów regulują-
cych zatrudnienie obu tych grup osób używać odrębnych pojęć. Pierwszą nale-
żałoby określić nazwą „pragmatyka pracownicza”, natomiast drugą „pragmatyka 
służbowa”. W dalszej części opracowania pod pojęciem „pragmatyka służbowa” 
należy rozumieć wyłącznie te odrębne regulacje, które odnoszą się do zatrudnie-
nia funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych, w tym w szczególności regulują-
cych zatrudnienie funkcjonariuszy Policji. Problematykę odnoszącą się do różnic 
pomiędzy oboma typami stosunków służbowych szerzej omówiono w: P. Gacek, 
Nawiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszem Policji, „Administracja. Te-
oria. Dydaktyka. Praktyka” 2011 r., nr 2(23), s. 85 i nast. 

3 „[…] funkcjonariusz Policji, nawiązując stosunek służbowy, godzi się 
na możliwość władczego działania swego przełożonego w sprawach wynikających 
z nawiązanego stosunku służbowego, w tym na decyzje w sprawach osobowych 
— czyli podejmując decyzję o wstąpieniu do służby w strukturach Policji, kan-
dydat na policjanta świadomie poddaje się służbowej dyspozycji przełożonego, 
która polegać może także na dowolnym określeniu miejsca pełnienia służby oraz 
stanowiska funkcjonariusza” (wyrok WSA w Warszawie z 10 grudnia 2007 r., 
sygn. II SA/Wa 1620/07…, wyd. cyt.).

4 „[…] podstawowym elementem służby w Policji umożliwiającym wykonywa-
nie zadań tej formacji jest zdyscyplinowanie i dyspozycyjność policjanta” (wy-
rok WSA w Warszawie z 7 listopada 2012 r., sygn. II SA/Wa 1353/12, Legalis 
nr 830125).
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dozwolone”. Funkcjonariusz może działać tylko i wyłącznie na podstawie 
przepisów prawa. Tam gdzie przepis ustanawia dla niego określoną sferę 
uprawnień, tam również korzysta on z ochrony przewidzianej dla danego 
rodzaju i typu uprawnień. Jeżeli dana sfera nie została ujęta w regulacji 
ustawowej (w pragmatyce służbowej), to należy przyjąć, że sfera ta nie ist-
nieje. Nie istnieje również prawna ochrona przed ich naruszeniem, a dany 
funkcjonariusz nie posiada instrumentów prawnych umożliwiających sku-
teczne ich egzekwowanie. 

Z drugiej strony funkcjonariuszowi przysługuje zwiększona ochrona 
trwałości istniejącego stosunku służbowego. Nie ma ona jednak charak-
teru bezwzględnego. Ustawodawca ustanowił bowiem enumeratywnie 
podstawy obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia policjanta ze służ-
by. Pierwsze z nich zamieścił w treści art. 41 ust. 1 i 3 ustawy o Poli-
cji 5, natomiast drugie w ust. 2 tego samego przepisu 6. Jak podkreśla się 
w doktrynie 7 i judykaturze 8, przepis art. 41 ustawy o Policji określa prze-
słanki zwolnienia policjanta ze służby. Ustawodawca dzieli te przesłanki 
na obligatoryjne i fakultatywne. Nie można przesłanek zwolnienia mieszać 
ze sobą. Każda z nich stanowi odrębną podstawę zwolnienia policjanta 
ze służby, a co za tym idzie — niesie także inne skutki na przyszłość. 
Inny jest także tryb zwalniania policjanta i inaczej są ustalane podstawy 
w przypadku każdej z przesłanek określonych w art. 41 ustawy o Policji. 
Każda z przesłanek zwolnienia określona w art. 41 ustawy o Policji powo-
duje inne skutki dla policjanta, odrębny również jest tryb zwolnienia. Dla-
tego też funkcjonariusz, który był zwolniony na podstawie przesłanki ob-
ligatoryjnej nie może być jednocześnie zwolniony na podstawie przesłanki 
fakultatywnej i odwrotnie — policjant zwolniony na podstawie przesłanki 
wymienionej w art. 41 ust. 2 ustawy o Policji  nie może być jednocześnie 
zwolniony na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o Policji. 

Dodać również należy, że katalog podstaw zwolnieniowych ustanowio-
nych dla funkcjonariusza Policji ma charakter wyczerpujący (numerus 
clausus). Zatem brak jest podstaw do przyjęcia jako przesłanki uzasadnia-
jącej zwolnienie policjanta ze służby w Policji przesłanki niezamieszczonej 
w powołanym przepisie. Oznacza to, że policjanta można zwolnić wyłącz-
nie na podstawie przyczyn wskazanych w art. 41 ust. 1–3 ustawy o Policji 
(albo w art. 38 ust. 4 ustawy o Policji). Rozkaz personalny o zwolnieniu 
funkcjonariusza ze służby w Policji z innej przyczyny byłyby decyzją ad-
ministracyjną wydaną bez podstawy prawnej, co oznacza, że konieczne 

5 Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2067 
ze zm.; dalej jako ustawa  o Policji). 

6 Należy jeszcze dodać podstawę wynikającą z treści art. 38 ust. 4 ustawy 
o Policji.

7 B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, 
Warszawa 2015, komentarz do art. 41 ustawy o Policji; W. Kotowski, Ustawa 
o Policji. Komentarz, Warszawa 2008, s. 440.

8 Wyrok WSA w Łodzi z 6 grudnia 2011 r., sygn. III SA/Łd 1078/11, Lega-
lis nr 408969; wyrok WSA w Warszawie z 12 stycznia 2007 r., sygn. II SAB/
Wa 173/06, Legalis nr 847280. 



Nr 4(128) Omówienia 73

byłoby stwierdzenie jej nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kodek-
su postępowania administracyjnego 9 

Istota podstaw umożliwiających zwolnienie funkcjonariusza 
ze służby w Policji

Katalog zamieszczony zarówno w ust. 1, jak i 2 art. 41 ustawy o Po-
licji ma charakter zamknięty. Ustawodawca, dokonując wyliczenia po-
szczególnych podstaw do zwolnienia policjanta ze służby, nie użył bowiem 
sformułowania „w szczególności”, poprzestając wyłącznie na wskazaniu, 
że „policjanta zwalnia się ze służby w przypadkach” (art. 41 ust. 1 usta-
wy o Policji) oraz że „policjanta można zwolnić ze służby w przypadkach” 
(art. 41 ust. 2 ustawy o Policji). Oznacza to, w sposób niebudzący wątpli-
wości, że przyczyny zarówno obligatoryjnego, jak i fakultatywnego zwol-
nienia funkcjonariusza ze służby w Policji zostały w sposób wyczerpujący 
zamieszczone w tym przepisie. 

Oczywiście należy dodać, że art. 41 ust. 3 ustawy o Policji przewiduje 
przypadek zwolnienia policjanta ze służby w Policji, jeśli złoży on pisemne 
zgłoszenie o wystąpieniu z tej służby. Służba w Policji opiera się bowiem 
na dobrowolności 10. Jak wynika wprost z treści art. 28 ust. 1 ustawy o Poli-
cji stosunek służbowy policjanta powstaje na podstawie dobrowolnego zgło-
szenia się do służby. W każdym przypadku, gdy brak jest tego elementu 
i jednostka nie chce już świadczyć służby, ma pełne prawo do wystąpienia 
z szeregów tej formacji. Nieuwzględnienie omawianego przypadku prowa-
dziłoby do tego, że wstąpienie do służby w Policji byłoby dobrowolne, nato-
miast dalsze istnienie więzi prawnej pomiędzy osobą fi zyczną a podmiotem 
zatrudniającym nie uwzględniałoby już tego elementu. Funkcjonariusz mu-
siałby służyć nawet wbrew własnej woli, a czas trwania stosunku służbo-
wego uzależniony byłby wyłącznie od przełożonego w sprawach osobowych, 
który mógłby rozwiązać stosunek służbowy na jednej z podstaw wskaza-
nych w treści art. 41 ust. 1 lub 2 ustawy o Policji. Niniejsze rozważania 
ograniczyć jednak należy wyłącznie do przypadków, gdy stroną inicjującą 
rozwiązanie stosunku służbowego jest przełożony w sprawach osobowych.

9 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego 
(DzU z 2017 r., poz. 1257; dalej jako k.p.a.). 

10 „Zwolnienie ze służby jest, z mocy art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 roku o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687) konsekwencją 
zgłoszenia przez policjanta pisemnego wystąpienia ze służby w Policji. Wskazany 
przepis potwierdza zasadę dobrowolności służby w Policji, bowiem decydujące 
znaczenie ma oświadczenie woli o zgłoszeniu się do służby, jak i wystąpieniu 
z niej” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lipca 2012 r., sygn. III SA/Kr 896/11, Le-
galis nr 866692), a także w tym samym tonie wyrok WSA w Łodzi z 30 stycz-
nia 2013 r., sygn. III SA/Łd 1013/12, Legalis nr 116917; wyrok WSA w Warsza-
wie z 14 października 2010 r., sygn. II SA/Wa 473/10, Legalis nr 380136; wyrok 
NSA z 17 sierpnia 2010 r., sygn. I OSK 318/10, Legalis nr 271456; wyrok NSA 
z 11 kwietnia 2006 r., sygn. I OSK 958/05, Legalis nr 275895.
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Wskazane wyżej podstawy z jednej strony stanowią ograniczenie dla 
przełożonego, ponieważ nakazują zwolnienie ze służby wyłącznie w przy-
padku zaistnienia przyczyn wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy o Po-
licji 11, albo zezwalają na takie zwolnienie, w sytuacjach określonych 
w art. 41 ust. 2 ustawy o Policji, z drugiej jednak strony stanowią kom-
petencje dla przełożonego umożliwiającą prowadzenie racjonalnej polityki 
kadrowej w taki sposób, aby stworzyć realne warunki do podjęcia sto-
sowanych działań mających na celu kształtowanie struktur tej formacji 
i tym samym jej szeregów, co w konsekwencji prowadzić ma do skutecz-
nego wykonywania nałożonych przez ustawodawcę zadań dla tej orga-
nizacji. Skuteczne zarządzenie Policją przekłada się bowiem bezpośred-
nio na skuteczność w realizacji jej obowiązków. Tym samym przełożony 
właściwy w sprawach osobowych buduje autorytet nie tylko tej forma-
cji, ale także autorytet państwa, w imieniu którego ta organizacja działa. 
Skutkuje to również wzrostem zaufania obywateli zarówno do Policji, jak 
i do państwa 12. Policja działa przede wszystkim dla społeczeństwa. Dla 
niego została ona ustanowiona. Jest rzeczą bardzo istotną, by wzajem-
ne relacje pomiędzy jednostkami tworzącymi to społeczeństwo a Policją 
oparte były na wzajemnym zaufaniu 13. Instrumentem prawnym, umoż-
liwiającym pozostawienie w służbie tylko takich funkcjonariuszy, którzy 
są i będą przydatni do realizacji zadań Policji, są podstawy zamieszczone 
w treści art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o Policji, jako przyczyny do obligatoryj-
nego albo fakultatywnego zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Policji. 

Dodać także należy, że wybór pomiędzy poszczególnymi podstawami 
zwolnieniowymi jest wyłączną domeną przełożonego właściwego w spra-
wach osobowych. Jednakże, powołując się na konkretną przyczynę, musi 
on dowieźć niezbicie jej istnienia. Każda z nich wytycza granicę sprawy 
administracyjnej w rozumieniu art. 1 k.p.a. 14 Wskazanie konkretnej przy-

11 „Precyzyjne określenie przesłanek rozwiązania stosunku służbowego poli-
cjanta ma charakter gwarancyjny w stosunku do samych funkcjonariuszy, po-
nieważ chroni ich przed nieuzasadnionym, arbitralnym zwolnieniem. Przełożeni 
są w tej materii związani przepisami u.pol. i nie mogą działać tylko na podsta-
wie swojej woli. Takie rozwiązanie sprzyja stabilności i jakości służby funkcjo-
nariuszy, którzy mogą skoncentrować się na wykonywaniu zadań, a nie zabez-
pieczeniu bytu swojego i rodziny w razie niespodziewanego i nieuzasadnionego 
zwolnienia” (B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji…, 
wyd. cyt., komentarz do art. 41 ustawy o Policji).

12 Wyrok NSA z 5 lipca 2016 r., sygn. I OSK 111/15, Legalis nr 1486374; wy-
rok NSA z 29 lipca 2014 r., sygn. I OSK 1853/13, Legalis nr 1068518. 

13 „Sprawne działanie tej formacji opiera się na zaufaniu społecznym, podbu-
dowanym szczególnymi wymogami, jakim musi sprostać każdy funkcjonariusz 
Policji. Są nimi w szczególności: niekaralność, nieposzlakowana opinia, zdyscypli-
nowanie, praworządność, gotowość do przestrzegania ustanowionych standardów 
etycznych oraz dbałość o honor, godność i dobre imię Policji” (wyrok WSA w War-
szawie z 23 października 2012 r., sygn. II SA/Wa 923/12, Legalis nr 555180).

14 „Nie można, więc przyjąć, iż istnieje na podstawie przepisów ustawy o Po-
licji jedna sprawa administracyjna dotycząca zwolnienia policjanta ze służby” 
(wyrok WSA w Warszawie z 12 stycznia 2007 r., II SAB/Wa 173/06..., wyd. cyt.).
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czyny uniemożliwia jej zmianę w trakcie trwającego postępowania admi-
nistracyjnego w sprawie zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Policji. 
Stąd też konieczny jest rozważny dobór właściwej podstawy, błąd w tym 
zakresie skutkować może bowiem zakończeniem postępowania wydaniem 
decyzji o jego umorzeniu. Jeżeli dane postępowanie z jakiejkolwiek przy-
czyny stało się bezprzedmiotowe, wówczas organ administracji publicznej 
wydaje decyzję o umorzeniu (art. 105 § 1 k.p.a.). Decyzję taką wydaje 
organ, gdy nie może rozstrzygnąć sprawy co do jej istoty, wobec pojawie-
nia się trwałej przeszkody, która uniemożliwia ukształtowanie stosunku 
materialnoprawnego 15. Umorzenie postępowania, jak podkreśla doktry-
na 16, jest więc orzeczeniem formalnym, kończącym to postępowanie bez 
jego merytorycznego rozstrzygnięcia. Niemożliwość dowiedzenia istnienia 
konkretnie wskazanej przesłanki (tej którą organ wskazał, wszczynając 
postępowanie z urzędu), jako podstawy do zwolnienia ze służby w Poli-
cji, uniemożliwia wydanie decyzji merytorycznej, tj. rozkazu personalnego 
o zwolnieniu ze służby w Policji właśnie na tej podstawie. Tym samym 
ujawnia się trwała przeszkoda uniemożliwiająca ukształtowanie stosun-
ku materialnoprawnego, tj. rozwiązania stosunku służbowego. Skutkuje 
to koniecznością zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie 
zwolnienia policjanta ze służby w Policji (na tej podstawie), już na tym 
etapie, przez wydanie decyzji umarzającej postępowanie administracyjne. 
Nie musi to jednak oznaczać braku istnienia innej podstawy do zwolnienia 
danego policjanta ze służby w Policji. Zakres konkretnej sprawy admini-
stracyjnej ogranicza możliwość rozpoznania danego przypadku wyłącznie 
do podstawy wskazanej przez organ w związku z wszczęciem postępowania 
administracyjnego w sprawie zwolnienia funkcjonariusza ze służby. Może 
on wobec tego zwolnić go na innej podstawie, ale w ramach odrębnego 
postępowania administracyjnego, w którym wskaże tę konkretną przyczy-
nę. Ta z kolei stanie się przedmiotem tego postępowania i jeśli zostanie 
dowiedziona, będzie również podstawą do wydania decyzji merytorycznej, 
rozstrzygającej tę sprawę administracyjną co do jej istoty, w rozumieniu 
art. 104 § 2 k.p.a.

„Ważny interes służby” jako klauzula generalna

Jedną z podstaw fakultatywnego zwolnienia policjanta ze służby w Po-
licji jest zamieszczona w treści art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji prze-
słanka związana z tzw. „ważnym interesem służby”. Stanowi ona klauzulę 
generalną, z czego wynika, że pojęcie to nie ma wyraźnie zakreślonych gra-
nic znaczeniowych. Ustawodawca również nie wskazał, jakimi kryteriami 

15 A. Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla 
praktyków, Gdańsk 2008, s. 243 i tam cytowany R. Kędziora, Kodeks postępo-
wania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 272 i nast.

16 M. Wierzbowski, A Wiktorowski (red.), Kodeks postępowania administracyj-
nego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 526. 
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ma posługiwać się przełożony w sprawach osobowych, wskazując właśnie 
tę przesłankę jako podstawę rozwiązania stosunku służbowego z konkret-
nym funkcjonariuszem Policji.

Istotne jest jednak, jak się wydaje, umiejscowienie tej przesłanki wśród 
podstaw fakultatywnego zwolnienia funkcjonariusza ze służby. Decyzja 
w tym przedmiocie została pozostawiona wyłącznemu uznaniu uprawnio-
nego podmiotu 17. Nie ma jednak ona charakteru dowolnego 18, musi bo-
wiem być podjęta z uwzględnieniem interesu zarówno społecznego, jak 
i słusznego interesu strony (art. 7 k.p.a.) 19. Wskazany przepis procedu-
ry administracyjnej wyznacza niejako obszar dla przełożonego w spra-
wach osobowych w granicach, w których przysługuje mu uznanie. Interes 
społeczny i słuszny interes strony stanowią mechanizm, który pozwala 
na rozgraniczenie decyzji, którym można przypisać uznaniowość, od tych 
które pozbawione są tego charakteru (są decyzjami dowolnymi). 

Należy zgodzić się zatem ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku WSA 
w Warszawie z 11 grudnia 2013 r. 20, w którym wskazano, że „Pojęcie 
«ważnego interesu służby»” nie zostało w ustawie bliżej określone. Użycie 
w tym przepisie zwrotu «można zwolnić» oznacza, że zwolnienie policjan-
ta w oparciu o tę podstawę prawną, ma charakter fakultatywny i zostało 
pozostawione tzw. uznaniu administracyjnemu. Organ dysponuje zatem 
możliwością wyboru skutku prawnego. Możliwość skorzystania przez or-
gan z przyznania mu w ten sposób przez ustawodawcę uprawnień nie 
oznacza dowolności i nieograniczonego (arbitralnego) czynienia użytku 
z przyznanych kompetencji. Stąd, decyzje podejmowane na podstawie tego 

17 Wyrok WSA w Warszawie z 11 czerwca 2012 r., sygn. II SA/Wa 685/12, 
Legalis nr 842275; wyrok WSA w Warszawie z 29 lutego 2012, sygn. II SA/
Wa 2427/11, Legalis nr 457494. 

18 „Decyzja o zwolnieniu ma charakter uznaniowy, co nie może oznaczać arbi-
tralności” (B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji…, wyd. 
cyt., komentarz do art. 41 ustawy o Policji).

19 „Organ prowadząc postępowanie, w wyniku którego ma być wydana de-
cyzja uznaniowa ma obowiązek wypełnić określony w art. 7 k.p.a. nakaz do-
kładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz określony w art. 77 
§ 1 k.p.a. obowiązek zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący materiału 
dowodowego oraz dokonania jego oceny w oparciu o art. 80 k.p.a.” (wyrok NSA 
z 15 grudnia 2009 r., sygn. I OSK 649/09, Legalis nr 225001), a także „Uży-
cie w cytowanym przepisie zwrotu «można zwolnić» oznacza, że zwolnienie takie 
ma charakter fakultatywny. Stąd też decyzja, podejmowana na podstawie tego 
przepisu, w zakresie uznania, iż interes służby wymaga zwolnienia policjanta 
powinna uwzględniać zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes skarżą-
cego” (wyrok WSA w Warszawie z 11 czerwca 2011 r., sygn. II SA/Wa 280/13, 
Legalis nr 782818), a także wyrok WSA w Warszawie z 12 listopada 2012 r., sygn. 
II SA/Wa 996/12, Legalis nr 829142; wyrok WSA w Warszawie z 23 października 
2012 r., sygn. II SA/Wa 923/12..., wyd. cyt.; wyrok WSA w Warszawie z 11 czerw-
ca 2012 r., sygn. II SA/Wa 589/12, Legalis nr 842279; wyrok WSA w Warszawie 
z 20 lutego 2004 r., sygn. II SA/Wa 3320/02, Legalis nr 66365. 

20 Wyrok WSA w Warszawie z 11 grudnia 2013, sygn. II SA/Wa 1389/13, Le-
galis nr 808447.
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przepisu powinny uwzględniać wymogi przewidziane w art. 7 k.p.a. 21. Za-
tem sąd administracyjny nie ingeruje w celowość rozstrzygnięcia organu, 
ale ocenia zgodność decyzji z art. 7 k.p.a.” 22.

Nie ulega jednak wątpliwości, że przy odczytaniu przesłanki „ważnego 
interesu służby” należy brać pod uwagę te elementy, które odnoszą się 
do celów i zadań Policji 23. Jak bowiem wskazano na wstępie stosunek 
służbowy policjanta ma charakter służebny. Ma on umożliwiać w sposób 
jak najbardziej pełny realizację tych zadań i obowiązków. Relacja pomiędzy 
osobą fi zyczną a formacją w postaci więzi prawnej uwypukla zatem ele-
ment celowości. Stosunek służbowy ma sens zawsze wtedy, gdy realizuje 
cele wytyczone dla tej formacji. Jeśli ich nie spełnia, wówczas musi zostać 
rozwiązany 24. Przyjęcie odmiennej interpretacji pozbawiłoby tę organizację 
służebnego charakteru wobec społeczeństwa. Stosunek służbowy ustano-
wiony nie dla realizacji zadań Policji miałby charakter wyłącznie socjalny, 
co oznaczałoby, że jego istotą byłoby zatrudnienie funkcjonariuszy dla sa-
mego zatrudnienia. To z kolei stałoby w opozycji do istoty tej organizacji. 
Skoro zatrudnienie w niej jednostek nie byłoby zdeterminowane określo-
nym celem, to wytyczone dla tej organizacji zadania stałyby się niemoż-
liwie do wykonania. Policja działa wyłącznie przez funkcjonariuszy, któ-
rych zatrudnia. Nie ma możliwości realizacji wytyczonych dla niej zadań 
i obowiązków jak tylko przez policjantów tworzących szeregi tej formacji. 

21 Jak podnosi judykatura, w postępowaniu dotyczącym zwolnienia funkcjo-
nariusza ze służby, słuszny interes policjanta — w rozumieniu art. 7 k.p.a., bę-
dzie wyrażać się w zasadzie w pozostawieniu go w służbie, gdyż dla policjanta 
stanowi ona jego źródło utrzymania. Głównie zatem będzie to więc zawsze in-
teres ekonomiczny, którego oczywistość jest dla wszystkich w pełni zrozumiała 
(wyrok NSA z 15 listopada 2013 r., sygn. I OSK 2557/12, Legalis nr 741672).

22 Porównaj także z B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Po-
licji. Komentarz…, wyd. cyt., komentarz do art. 41 ustawy o Policji, a także z wy-
rokiem NSA z 2 kwietnia 2014 r., sygn. I OSK 440/13, Legalis nr 1067956.

23 „Prawidłowe zastosowanie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy [ustawy o Policji], wy-
maga wykazania, że rozwiązanie z policjantem stosunku służbowego nastąpiło 
z uwagi na ważny interes służby. Omawiana ustawa nie defi niuje pojęcia «ważny 
interes służby». W orzecznictwie powszechnie jednak przyjmuje się, że przy od-
czytywaniu treści powyższego zwrotu należy sięgnąć przede wszystkim do prze-
pisów regulujących cele i zadania Policji oraz szczególny status funkcjonariuszy 
tej formacji” (wyrok NSA z 22 grudnia 2016 r., sygn. I OSK 1594/15, Legalis 
nr 1578106). 

24 „Przez pojęcie «ważnego interesu służby» uzasadniającego zwolnienie poli-
cjanta na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 355), należy rozumieć sytuację, w której pierwszeń-
stwo ochrony przysługuje Policji, nawet gdy następuje to kosztem zwalnianego 
policjanta. Zwolnienie z powołaniem się na tę przesłankę stanowi środek gwa-
rantujący Policji w sposób optymalny wypełnienie statutowych zadań, przy po-
mocy osób nie tylko odpowiednio przygotowanych zawodowo, ale i świadomych 
znaczenia treści złożonego ślubowania” (wyrok NSA z 5 grudnia 2014 r., sygn. 
I OSK 1629/13, Legalis nr 1328505), w tym samym tonie wyrok NSA z 6 czerwca 
2014 r., sygn. I OSK 1117/13, Legalis nr 1328228.
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Policja zatrudnia osoby, by te świadczyły służbę. Służąc, policjant realizu-
je wytyczone dla niego zadania na danym stanowisku zgodnie z przydzie-
lonym mu zakresem obowiązków. Są one tak sformułowane, aby służba 
każdego policjanta była częścią składową innego zadania, zaś ich suma 
stanowić ma zadania w rozumieniu art. 1 ustawy o Policji. Wskazana wy-
żej relacja jest istotą stosunku służbowego funkcjonariusza Policji. Stąd 
też ustawodawca nadał szczególny status osobom fi zycznym posiadającym 
przymiot funkcjonariusza. Więź prawna, o której mowa, wiąże się nie tylko 
ze szczególnego rodzaju przywilejami, ale — co należałoby podkreślić — 
także ze szczególnymi obowiązkami, które policjant jest zobowiązany wy-
konywać 25. Ustawodawca celowo określił bowiem szczegółowe wymagania 
do pełnienia służby w Policji. Kryteria doboru do służby pozwalają na se-
lekcję tylko tych kandydatów, którzy spełniają wszystkie wymogi określo-
ne w treści art. 25 ust. 1 ustawy o Policji. Nie są one co prawda elementem 
składowym stosunku służbowego policjanta, ale mają na niego decydujący 
wpływ. Pozwalają na jego zawarcie i kontynuowanie przez okres, w którym 
dany funkcjonariusz posiada wymagane przymioty oraz zakończenia tej 
więzi prawnej z chwilą utraty któregokolwiek z nich. 

Zatem powodem zwolnienia policjanta ze względu na ważny interes 
służby może być jedna lub też szereg okoliczności czy też zdarzeń, świad-
czących o tym, że dalsze pozostawienie danego policjanta w służbie bę-
dzie kolidować z interesem tej formacji 26. Innymi słowy — zwolnienie ta-
kie będzie uzasadnione z uwagi na fakt, że dalsze zatrudnienie nie daje 
gwarancji realizacji wytyczonych dla danego funkcjonariusza zadań, 
co z kolei utrudnia lub wręcz uniemożliwia realizację zadań i obowiąz-
ków organizacji, która go zatrudnia. Charakter zatrudniania w Policji 
uniemożliwia zastąpienie funkcjonariusza inną osobą nieposiadającą 
tego statusu. Jest to szczególny rodzaj więzi prawnej, która dopuszcza 
do świadczenia służby tylko te osoby, które nabyły przymiot policjanta. 
Nie jest możliwe zatrudnienie na zastępstwo, jak to ma miejsce w przy-
padku zwykłej pracy najemnej. Funkcjonariusz pełni służbę wyłącznie, 
jeśli wykonywane przez niego czynności są przydatne, ponieważ realizują 
zadania Policji. Jeśli zatrudnienie nie spełnia tych kryteriów, musi zostać 
rozwiązane, aby Policja mogła zatrudnić innego policjanta, który takie 
zadania będzie wykonywał 27. 

25 Wyrok NSA z 8 czerwca 2017 r., sygn. I OSK 656/16, Legalis nr 1632706.
26 Wyrok NSA z 22 grudnia 2016 r., sygn. I OSK 1594/15…, wyd. cyt.; wyrok 

NSA z 9 stycznia 2015, sygn. I OSK 2149/13, Legalis nr 1200072; wyrok NSA 
z 29 lipca 2014 r., sygn. I OSK 1853/14, Legalis nr 1068518. 

27 „W interesie społecznym, przejawiającym się szczególnym statusem i zada-
niami Policji, rozumianym jako troska o dobro wspólne, jakim jest ochrona bez-
pieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego leży, 
by funkcjonariusz, który nie pełni służby z przyczyn pozamerytorycznych, opuścił 
jej szeregi. Należy też zauważyć, że w interesie społecznym jest, by w miejsce zwol-
nionego policjanta można było przyjąć do służby innego funkcjonariusza, który bę-
dzie wykonywał zadania, do których została powołana Policja” (wyrok WSA w War-
szawie z 24 listopada 2011 r., sygn. II SA/Wa 1701/11, Legalis nr 411763). 
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Przyjmuje się, że podstawa zamieszczona w art. 41 ust. 2 pkt 5  usta-
wy o Policji pozwala na zwolnienie tych policjantów ze służby w Policji, 
którzy z przyczyn pozamerytorycznych nie mogą dalej pełnić służby 28. Za-
znaczyć jednak należy, że przesłanka „ważnego interesu służby” musi być 
skonkretyzowana w każdej indywidualnej sprawie przez wskazanie tych 
okoliczności faktycznych, które w ocenie przełożonego świadczą o tym, 
że interes służby przemawia za tym, by nie kontynuowano zatrudnienia 
z imiennie wskazanym funkcjonariuszem 29. Może być to zatem jedna lub 
kilka okoliczności lub też zdarzeń, jak również ich pewien ciąg, odnoszący 
się do danego funkcjonariusza, w tym jego postawy, zarówno w służbie, 
jak i poza nią (w życiu prywatnym), lub też do zdarzeń lub okoliczności 
na których powstanie nie miał on decydującego wpływu, ale których zaist-
nienie utrudnia mu lub uniemożliwia pełnienie służby. Nie można wobec 
tego ująć kauzalnie wszystkich przypadków mieszczących się w granicach 
pojęcia „ważny interes służby”. Konieczna jest ocena każdego przypadku 
indywidualnie. Rolą zaś przełożonego w sprawach osobowych jest ocena, 
czy dane zachowanie policjanta, dane okoliczności lub zdarzenie stanowią 
naruszenie ważnego interesu służby, a co za tym idzie, czy w przypadku 
zaistnienia takiej konkretnej sytuacji istnieją podstawy do kontynuowania 
stosunku służbowego, czy też nie 30.

28 „Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.) dopuszczalne jest rozwiązanie stosunku 
służbowego z policjantem, który w ocenie przełożonych nie powinien pełnić służ-
by z przyczyn pozamerytorycznych, ale nie można zwolnić go ze służby na innej 
fakultatywnej lub obligatoryjnej podstawie określonej w ustawie o Policji” (wyrok 
NSA z 12 marca 2015 r., sygn. I OSK 723/14, Legalis nr 1310807), w tym samym 
tonie wyrok NSA z 6 czerwca 2014 r., sygn. I OSK 1118/13, Legalis nr 1328236; 
wyrok WSA w Warszawie z 7 grudnia 2007 r., sygn. II SA/Wa 1603/07, Legalis 
nr 114486.

29 „[…] istnienie przesłanki «ważnego interesu służby» musi być rozważane 
na tle stanu faktycznego określonej sprawy” (wyrok NSA z 24 lipca 2013, sygn. 
I OSK 1969/12, Legalis nr 764628), a także „Tego rodzaju zabieg legislacyjny, jak 
użycie w art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji pojęcia ważnego interesu służby, 
jest wielokrotnie zabiegiem celowym i zamierzonym. Jest on stosowany po to, 
by — z uwagi na złożoność wielu stosunków społecznych czy gospodarczych — 
można było poddać je odpowiedniemu reżimowi prawnemu. W takich sytuacjach 
oczywiście musi dojść do interpretacji tego rodzaju pojęcia, a zatem musi dojść 
do dokonania odpowiedniej wykładni przepisu prawa materialnego” (wyrok NSA 
z 9 stycznia 2009 r., I sygn. OSK 52/08, Legalis nr 219092), a także W. Kotowski, 
Ustawa o Policji…, wyd. cyt., s. 430. 

30 „Organ stosując art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.) nie może poprzestać jedynie na wska-
zaniu okoliczności wszczęcia postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszo-
wi Policji i zastosowaniu w stosunku do niego tymczasowego aresztowania, lecz 
musi wykazać w sposób niebudzący wątpliwości, że dalsza służba funkcjonariu-
sza naruszać będzie dobro służby, a zawieszenie go w czynnościach służbowych 
nie ochroni tego dobra służby w sposób dostateczny” (wyrok WSA w Warszawie 
z 21 czerwca 2005 r., sygn. II SA/Wa 1443/04, Legalis nr 2929280). 
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Przyczyną zwolnienia ze względu na ważny interes służby w Policji 
może być utrata niektórych przymiotów określonych w art. 25 ust. 1 usta-
wy o Policji, sprzeniewierzenie się złożonej rocie ślubowania, którą każdy 
policjant składa wstępując do służby (art. 27 ust. 1  ustawy o Policji), 
czy popełnienie czynu o znamionach przestępstwa 31, a także popełnienie 
przewinienia dyscyplinarnego (art. 132 ustawy o Policji ), w tym narusze-
nie zasad etyki zawodowej policjanta 32. Oczywiście wskazana egzemplifi -
kacja nie stanowi wyczerpującego katalogu zachowań spełniających kry-
teria umożliwiające zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. 41 
ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji 33. Podane przykłady wskazują na zdarzenia 
i okoliczności, których wystąpienie zależne jest w głównej mierze od po-
stawy samego funkcjonariusza. Mogą one jednak być od niego w pew-
nym sensie niezależne, do powstania których nie przyczynił się z własnej 
winy 34, jak na przykład długotrwała absencja w służbie spowodowana 
chorobą czy jej leczeniem 35. W dalszej jednak części opracowania roz-
ważania zostaną ograniczone wyłącznie do przypadku zmiany stadium 
postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie karnej z in rem 
w ad personam oraz konsekwencji, jakie powoduje przedstawienie poli-
cjantowi zarzutów o przestępstwo z oskarżenia publicznego, a także jak 
nadanie funkcjonariuszowi statusu strony w postępowaniu karnym, 
tj. podejrzanego, wpływa na wypełnianie przez niego ustawowych wymo-
gów do pełnienia służby w Policji, a tym samym, czy umożliwia mu dalsze 
pełnienie służby w tej formacji. 

31 Jak również wykroczenia — zob. wyrok NSA z 15 listopada 2013 r., sygn. 
I OSK 2557/12..., wyd. cyt.

32 Załącznik do zarządzenia nr 805 komendanta głównego Policji z 31 grud-
nia 2003 r. w sprawie „zasad etyki zawodowej policjanta” (Dz. Urz. KGP z 2004 r., 
nr 1, poz. 3; dalej jako zarządzenie nr 805).

33 Ich katalog jest bardzo szeroki. Jak wskazuje judykatura: „Stwierdze-
nie nieprzydatności policjanta do służby nie musi ograniczać się do przypad-
ków naruszenia obowiązków służbowych ani innych zachowań zawinionych lub 
niezgodnych z prawem” (wyrok NSA z 24 lipca 2013 r., sygn. I OSK 1969/12…, 
wyd. cyt.).

34 „Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 355 
ze zm.) dopuszcza możliwość zwolnienia ze służby nawet w przypadkach nie-
zawinionych przez policjantów, gdy wymaga tego dobro formacji. Osiągnięciu 
tego celu ma służyć między innymi instytucja przewidziana w art. 41 ust. 2 
pkt 5 ustawy o Policji” (wyrok WSA w Warszawie z 7 września 2017 r., sygn. 
II SA/Wa 18/17, Legalis nr 1673600).

35 Wyrok NSA z 19 grudnia 2014 r., sygn. I OSK 1852/13, Legalis nr 1329972; 
wyrok WSA w Warszawie z 18 grudnia 2014 r., sygn. II SA/Wa 629/14, Lega-
lis nr 1321591; wyrok NSA z 28 listopada 2012 r., sygn. I OSK 662/12, Le-
galis nr 814574; wyrok NSA z 14 marca 2012 r., sygn. I OSK 1122/11, Legalis 
nr 442381; wyrok WSA w Warszawie z 23 lutego 2012 r., sygn. II SA/Wa 2778/11, 
Legalis nr 457509.
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Przedstawienie zarzutów jako przyczyna utraty przymiotu 
nieposzlakowanej opinii przez policjanta 

W doktrynie i judykaturze przyjmuje się, że przedstawienie zarzutów 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego osobie, której przysługuje 
przymiot funkcjonariusza Policji stanowi podstawę do zwolnienia tego poli-
cjanta z przyczyn, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji 36. 
Wiąże się to z podejrzeniem popełnienia przez taką osobę czynu o zna-
mionach określonego rodzajowo przestępstwa, stypizowanego w ustawie 
karnej, niezależnie od tego, czy została ona umieszczona w ustawie kodeks 
karny 37, kodeks karny skarbowy 38, czy też w innej ustawie szczególnej za-
wierającej przepisy karne 39. 

Jak wcześniej wspomniano selektywny dobór osób do formacji, jaką 
jest Policja umożliwia wybór spośród członków społeczeństwa kandyda-
tów do pełnienia służby w taki sposób, aby mieli oni właśnie tę wartość 
dodaną, która będzie ich wyróżniać spośród innych członków tego społe-
czeństwa 40. Funkcjonariusze Policji nie tylko podlegają ocenie jako osoby 
pełniące funkcję publiczną, ale przede wszystkim reprezentują formację, 
w której pełnią służbę. Są zatem zobowiązani do budowania nie tylko au-
torytetu wobec niej, ale przede wszystkim wobec samego państwa i jego 
organów. Tylko taka postawa pozwala na zaistnienie relacji (więzi), jaką 
jest zaufanie członków społeczeństwa do aparatu państwowego, w tym 
do ludzi występujących w jego imieniu. Policjanta powinien wobec tego 
cechować przymiot nieposzlakowanej opinii. Konsekwencją zmiany sta-
dium postępowania przygotowawczego, związanej z przedstawieniem za-
rzutów policjantowi o przestępstwo z oskarżenia publicznego, jest utra-
ta przez niego cechy nieposzlakowanej opinii. Policjant taki traci bowiem 

36 „Samo postawienie funkcjonariuszowi zarzutu przez prokuratora jest wy-
starczającą przesłanką umożliwiającą prowadzenie postępowania w przedmio-
cie zwolnienia policjanta ze służby” (wyrok WSA w Warszawie z 17 kwietnia 
2013 r., sygn. II SA/Wa 422/13, Legalis nr 715304). I to zarówno przestępstwa 
umyślnego, jak i nieumyślnego (wyrok WSA w Warszawie z 8 listopada 2013 r., 
sygn II SA/Wa 1045/13, Legalis nr 795753). Przesłankę tę można zastosować 
także mimo zastosowana warunkowego umorzenia postępowania (wyrok NSA 
z 25 kwietnia 2008 r., sygn. I OSK 776/07, Legalis nr 124933).

37 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst jedn. DzU z 2016 r., 
poz. 1137 ze zm.).   

38 Ustawa z 10 września 1999 r.—  Kodeks karny skarbowy (test jedn. DzU 
z 2016 r., poz. 2137 ze zm.). 

39 „Podejrzenia funkcjonariusza Policji o zachowania karalne, zaprzeczające 
przyjętym zobowiązaniom naraża dobre imię służby, którego utrzymanie składa 
się na treść ważnego interesu służby” (wyrok NSA z 13 kwietnia 2011 r., sygn. 
I OSK 1886/10, Legalis nr 820347). 

40 Jak słusznie zauważa Tadeusz Hanausek ustawa o Policji stawia dość wy-
sokie wymagania kandydatowi do służby. Dotyczą one aspektów etycznych z jed-
nej strony oraz fi zycznej i psychicznej zdatności kandydata do służby w Policji 
z drugiej. Zob. T. Hanausek, Ustawa o Policji. Komentarz, Kraków 1996 r., s. 70. 
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autorytet i wiarygodność w odbiorze tych, którym służy, czyli w ocenie 
członków społeczeństwa. Elementy te, jak wcześniej zaznaczono, są nie-
zbędne do właściwego i skutecznego wykonywania zadań formacji, jaką 
jest Policja. Mało prawdopodobne, a wręcz raczej niemożliwe jest prawidło-
we wykonywanie obowiązków służbowych przez danego policjanta, w tym 
w szczególności polegających na bezpośrednim kontakcie z osobami bę-
dącymi częścią społeczeństwa, w okolicznościach, w których osoba po-
trzebująca pomocy ze strony Policji ma świadomość, że nie może zaufać 
przedstawicielowi tej organizacji. Praca w Policji skupia się w przeważa-
jącej większości na zwalczaniu skutków przestępczości i różnego rodzaju 
patologii społecznych oraz zapobieganiu im, jak również na wykrywaniu 
tych zjawisk i ustalaniu ich sprawców, a także na stosowaniu wobec nich 
różnych form represji. Osoba pokrzywdzona (która została bezpośrednio 
dotknięta skutkami takich zdarzeń) przekazuje organom ścigania często 
bardzo wrażliwe informacje, niejednokrotnie dotyczące jej sfery prywatnej 
i intymnej. Musi mieć zatem komfort, że powierza je osobie godnej za-
ufania. Byłoby oczywistą sprzecznością twierdzenie, że osoba podejrzana 
o popełnienie czynu o znamionach przestępstwa z oskarżenia publicznego 
cieszy się nieposzlakowaną opinią. Stworzenie możliwości kontaktu ta-
kiego policjanta z osobą pokrzywdzoną mogłoby wręcz szkodzić, wpływać 
negatywnie nie tylko na wizerunek, ale i na autorytet całej formacji. Moż-
na by zadać pytanie retoryczne — jak osoba ma zaufać funkcjonariuszowi 
Policji i przekazać mu informacje dotyczące zdarzenia kryminalnego oraz 
oczekiwać podjęcia skutecznego działania mającego na celu zapobiegnięcie 
negatywnym jego skutkom, czy też ustalenia i wykrycia jego sprawcy, sko-
ro osoba, która ma podjąć takie działania, sama podejrzana jest o doko-
nanie czynu, który powinien być zwalczany przez tę organizację, której ten 
funkcjonariusz jest członkiem? W sposób oczywisty wpływa to na wizeru-
nek nie tylko jednostki Policji, w której dany funkcjonariusz pełni służbę, 
ale na obraz Policji jako całości. To z kolei przedkłada się bezpośrednio 
na utratę zaufania społeczeństwa do organów państwa i wiary w możli-
wość skutecznego podjęcia i realizacji nałożonych na nie zadań. Pozosta-
wienie takiego policjanta w służbie nie jest zatem do pogodzenia z ważnym 
jej interesem. Należy mieć bowiem przede wszystkim na uwadze relacje, 
jakie zachodzą pomiędzy Policją a policjantem. Organizacja ta zdetermino-
wana jest przez określone dla niej w ustawie cele i zadania, które ma obo-
wiązek realizować. To jest przyczyną i to uzasadnia jej istnienie. Natomiast 
zatrudnienie policjanta ma wyłącznie służyć urzeczywistnianiu tych celów 
i zadań. Brak możliwości realizacji tych obowiązków, niezależnie, czy ich 
przyczyna jest zawiniona, czy też niezawiniona, przez policjanta uzasadnia 
rozwiązanie stosunku służbowego, w celu zastąpienia tego elementu (tego 
funkcjonariusza), będącego częścią struktury organizacyjnej tej formacji, 
innym elementem (innym funkcjonariuszem), mogącym dawać albo też 
dającym gwarancje skutecznego i rzetelnego wykonywania wskazanych 
wyżej zadań zastrzeżonych dla Policji.

Należy zatem podzielić stanowisko judykatury, która podkreśla, 
że „każdy policjant, aby mógł skutecznie wykonywać obowiązki służbowe 
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w macierzystej formacji, musi pozostawać poza wszelkimi podejrzeniami 
o jakiekolwiek zachowania sprzeczne z prawem. Samo postawienie po-
licjantowi zarzutu popełnienia przestępstwa popełnionego podczas wy-
konywania czynności służbowych może nasuwać uzasadnione wątpliwo-
ści co do zachowania przymiotu osoby o nieposzlakowanej opinii, a tym 
samym co do spełnienia jednego z obligatoryjnych warunków, jakimi 
musi wykazać się każdy policjant zainteresowany dalszym pozostaniem 
w służbie. «Poszlaka» w języku polskim oznacza podejrzenie, natomiast 
«nieposzlakowany» — to osoba nieskazitelna, której nie można nic zarzu-
cić, przypisać. Utratę przymiotu «nieposzlakowanej opinii» powoduje nie 
tylko karalność danej osoby. Taki skutek może również wywoływać zna-
lezienie się określonej osoby w kręgu podejrzeń bądź insynuacji. Zatem 
nieposzlakowana opinia to ogólna ocena w sferze etycznej przy uwzględ-
nieniu zachowania się danej osoby zarówno w jej życiu prywatnym, jak 
i zawodowym” 41. Wypowiedzianą tezę wspierają również normy prawne 
określające zakres obowiązków funkcjonariusza, w tym zobowiązania wy-
nikające ze złożonej przez niego roty ślubowania (art. 27 ustawy o Policji), 
a także wskazania zawarte w załączniku do przywoływanego już zarządze-
nia nr 805 komendanta głównego Policji w sprawie zasad etyki zawodowej 
policjanta 42. 

Jak wynika wprost z treści § 1 zarządzenia nr 805 uzasadnieniem dla 
sporządzenia i wprowadzenia zasad etyki zawodu policjanta było pod-
kreślenie znaczenia problematyki moralnej w wykonywaniu tego zawodu 
i jego służebna rola wobec społeczeństwa, a także konieczność wzmocnie-
nia i uzupełnienia obowiązków i praw policjanta wynikających z demokra-
tycznie stanowionego prawa. Zasady te mają na celu uwypuklenie właś-
ciwych postaw oczekiwanych od członków tej formacji, które uzasadniać 
mają pozytywną ocenę co do permanentnego spełniania przez niego wymo-
gów niezbędnych do nieprzerwanego pełnienia służby, w tym w szczegól-
ności nieposzlakowanej opinii. W załączniku do powołanego zarządzenia 
wskazano wyłącznie przykładowy katalog zachowań (mający charakter 

41 Wyrok NSA z 26 kwietnia 2017 r., sygn. I OSK 977/16, Legalis nr 1632375; 
wyrok WSA w Warszawie z 4 lutego 2016 r., sygn. II SA/Wa 810/15, Legalis 
nr 1454202; a także „[…] policjant, któremu postawiono zarzut popełnienia prze-
stępstwa ściganego z urzędu, traci przymiot nieskazitelności charakteru” (wy-
rok WSA w Warszawie z 18 kwietnia 2013 r., sygn. II SA/Wa 813/13, Legalis 
nr 781878).

42 Jak bowiem wskazał komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szym-
czyk podczas otwarcia konferencji naukowej zatytułowanej Wizerunek służby — 
tradycja, współczesność, przyszłość zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Policji 
w Szczytnie  5 października 2017 r. — „Wizerunek formacji i etos służby to war-
tości, które musimy pielęgnować i traktować jako priorytet. Etos musimy budo-
wać w szkołach już od chwili, gdy młodzi ludzie zakładają policyjny mundur. Bez 
etosu, bez właściwego wizerunku nie zbudujemy tego, na czym najbardziej nam 
zależy: zaufania społecznego. A bez zaufania nie da się skutecznie i profesjonal-
nie służyć ludziom” — zob. D. Prządka, W służbie społeczeństwu, „Policja 997” 
2017, nr 11(152), s. 9.
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kauzalnego wyliczenia), zasady etyki zawodowej policjanta wynikają bo-
wiem z ogólnych wartości i norm moralnych (§ 1 pkt 1 załącznika do za-
rządzenia nr 805), a te jak wiadomo nie zostały kompleksowo uregulowane 
w żadnym akcie prawnym. Na marginesie wskazać tylko należy, że ich 
charakter uniemożliwia dokonanie wyczerpującego wyliczenia takich za-
sad i wartości. Z kolei w sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa 
lub tym zarządzeniem policjant winien kierować się zasadami współżycia 
społecznego i postępować tak, aby jego działania mogły być przykładem 
praworządności i prowadziły do pogłębienia społecznego zaufania do Poli-
cji (§ 2 załącznika do zarządzenia nr 805). 

Nie byłoby celowe prezentowanie wszystkich zasad ustanowionych cy-
towanym wyżej aktem prawnym. Warto jednak zwrócić uwagę na te prze-
pisy, które są istotne z punktu widzenia omawianej problematyki, w tym 
w szczególności na § 3 załącznika do zarządzenia nr 805, zgodnie z którym 
policjant powinien wykonywać czynności służbowe według najlepszej woli 
i wiedzy, z należytą uczciwością, rzetelnością, wykazując się odpowiedzial-
nością, odwagą i ofi arnością. Policjant jako funkcjonariusz publiczny po-
winien wystrzegać się korupcji w każdej postaci oraz zwalczać wszelkie jej 
przejawy (§ 11 załącznika zarządzenia nr 805). Policjant nie może również 
wykorzystywać swojego zawodu do celów prywatnych (§ 12 załącznika   za-
rządzenia nr 805). Policjant powinien dbać o społeczny wizerunek Policji 
jako formacji, w której służy i podejmować działania służące budowaniu 
zaufania do niej (§ 23 załącznika zarządzenia nr 805). Policjant nie powi-
nien także akceptować, tolerować ani lekceważyć zachowań policjantów 
naruszających prawo lub zasady etyki zawodowej (§ 24 załącznika do za-
rządzenia nr 805). Kończąc tę część rozważań, należy tylko dodać, że prze-
strzeganie zasad etyki zawodowej jest obowiązkiem każdego policjanta, 
co wynika wprost z § 1 pkt 2 załącznika do zarządzenia nr 805. Ozna-
cza to, że nie przewidziano żadnych wyłączeń zarówno podmiotowych, jak 
i przedmiotowych. Ich naruszenie może nie tylko świadczyć o popełnionym 
przewinieniu dyscyplinarnym (art. 132 ust. 1 ustawy o policji) 43, ale także, 
w niektórych przypadkach, o utracie przez policjanta przymiotu nieposzla-
kowanej opinii.

Elementy istotne z punktu widzenia oceny utraty przymiotu 
nieposzlakowanej opinii policjanta w związku z przedstawieniem 

zarzutów o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

Zmiana stadium postępowania przygotowawczego z in rem w ad perso-
nam powoduje automatyczne prowadzenie go przeciwko konkretnej oso-
bie, której od tej chwili przysługuje status podejrzanego (strony postę-
powania). Przedstawienie policjantowi zarzutu popełnienia przestępstwa 
ściganego z oskarżenia publicznego ex defi nitione pozbawia go przymiotu 

43 Wyrok WSA w Warszawie z 28 czerwca 2012 r., sygn. II SA/Wa 2698/11, 
Legalis nr 525685.
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nieposzlakowanej opinii. Nie ma przy tym znaczenia ani to, czy postępo-
wanie przygotowawcze prowadzone jest w trybie art. 308 kodeksu poste-
powania karnego 44, a zarzuty sformułowane i zawarte są w treści protoko-
łu przesłuchania podejrzanego, czy też w postanowieniu o przestawieniu 
zarzutów, które prokurator wydał w toku trwającego śledztwa. Przymiot 
funkcjonariusza Policji determinuje do przyjęcia, że formą prowadzonego 
postępowania jest zawsze śledztwo, i to niezależnie od tego, czy funkcjo-
nariusz popełnił dany czyn podczas i w związku z pełnieniem obowiąz-
ków służbowych (w czasie pełnienia służby), czy też w sytuacji w której 
dany policjant dysponował swoim czasem prywatnym. Treść art. 309 
pkt 1 k.p.k. ustanawia kryterium podmiotowe, zobowiązując do prowa-
dzenia śledztwa w każdej sprawie o występki, jeśli tylko podejrzanym jest 
funkcjonariusz Policji 45. Z kolei postępowania o zbrodnie prowadzone 
są zawsze w formie śledztwa i to niezależnie od tego, jaki przymiot przysłu-
guje osobie sprawcy (art. 309 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 25 § 1 pkt 1 k.p.k.). 

Jak wskazano wyżej, dla oceny utraty przymiotu nieposzlakowanej opinii 
przez policjanta nie ma znaczenia, czy funkcjonariusz popełnił przestępstwo 
w związku ze służbą, czy też nie. Jeśli jest policjantem, to w każdej sytuacji 
jest on zobowiązany do zachowania zgodnego z prawem oraz zasadami ety-
ki zawodowej. Jak słusznie bowiem wskazuje judykatura „Policjantem nie 
może być osoba, która nie rozumie, że policjantem — tak jak sędzią, pro-
kuratorem — jest się zarówno w pracy, jak i poza pracą. Dokonanie przez 
policjanta czynu, o jaki został oskarżony i zarzucanie przed Sądem Admi-
nistracyjnym, że czyn ten nie narusza zasad etyki zawodowej policjanta, 
bo został popełniony po służbie — wyjątkowo źle świadczy o skarżącym” 46.

Skoro przedstawienie zarzutów dobitnie świadczy o utracie nieposzlako-
wanej opinii, to tym bardziej objęcie aktem oskarżenia tego czynu wskazu-
je wyłącznie o tym, że postępowanie to dalej prowadzone jest przeciwko in-
dywidualnie określonej osobie, której od tej pory przysługuje status już nie 
podejrzanego, ale oskarżonego 47. W konsekwencji wskazuje to, że funk-
cjonariusz utracił przymiot nieposzlakowanej opinii już na wcześniejszym 
etapie prowadzonego postępowania karnego, tj. w związku z przedstawie-
niem mu zarzutów. 

44 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. 
DzU z 2017 r., poz. 1904; dalej jako k.p.k.).

45 Jest to śledztwo obligatoryjne ze względu na osobę sprawcy (M. Boratyńska 
[w:] A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego…, wyd. cyt., komentarz 
do art. 309 k.p.k.

46 Wyrok WSA w Warszawie z 5 kwietnia 2012 r., sygn. II SA/Wa 242/12, Le-
galis nr 465998.

47 „Okoliczność, że ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. 
Nr 43, poz. 277) nie posiada przepisu analogicznego jak w ustawie o Służbie Celnej, 
nakazującego obligatoryjne zwolnienie funkcjonariusza celnego ze służby wskutek 
wniesienia przeciwko niemu aktu oskarżenia o umyślne popełnienie przestępstwa 
ściganego z oskarżenia publicznego, nie ma znaczenia dla oceny legalności decyzji 
o zwolnieniu ze służby ze względu na ważny interes służby” (wyrok NSA z 25 maja 
2006 r., sygn. I OSK 1232/05, Legalis nr 275548).  
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Zmiana stadium postępowania karnego w każdym przypadku uzależ-
niona jest od decyzji organu prowadzącego takie śledztwo. Prokurator do-
konuje bowiem oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego i na tej 
podstawie uznaje, że zebrane dowody, jak również ich wartość, stanowią 
wystarczającą podstawę do wydania takiego postanowienia, a tym samym 
do skierowania postępowania przeciwko konkretnej osobie. Zauważyć 
również należy, że postępowania o przestępstwa przeciwko funkcjonariu-
szom Policji są zastrzeżone wyłącznie do osobistego prowadzenia przez 
prokuratora, który nie może ich powierzyć w całości lub określonym za-
kresie nieprokuratorskim organom prowadzącym postępowanie przygo-
towawcze. Zakres powierzenia może dotyczyć wykonania wyłącznie okre-
ślonych czynności w toczącym się śledztwie. Ponadto, co warto dodać, 
to fakt, że postanowienie o przedstawieniu zarzutów musi być w śledztwie 
wydane wyłącznie przez prokuratora, a jeśli nieprokuratorski organ po-
stępowania przygotowawczego przedstawi zarzut osobie w postępowaniu 
w niezbędnym zakresie, w związku z przesłuchaniem w charakterze po-
dejrzanego, umieszczając treść zarzutu w treści tego protokołu, wówczas 
po formalnym wszczęciu śledztwa zmiana stadium postępowania musi zo-
stać potwierdzona przez prokuratora, który zobowiązany jest (w terminie 
do 5 dni od wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa) wydać takie 
postanowienie albo umorzyć śledztwo wobec tego podejrzanego. W świetle 
powyższych uwag należy zaznaczyć, że organ prowadzący postępowanie 
administracyjne w sprawie zwolnienia ze służby w Policji na podstawie 
art. 41 ust. 2 pkt ustawy o Policji nie może oceniać okoliczności towarzy-
szących przedstawieniu zarzutów karnych danej osobie, wartości zebrane-
go w sprawie karnej materiału dowodowego stanowiącego podbudowanie 
instrumentalne tych zarzutów, jak również nie może odnosić się w jakikol-
wiek sposób do kwestii odpowiedzialności karnej danej osoby, winy albo 
też jej niewinności.

Jak wyżej wskazano, prawnokarnej oceny w tym zakresie, tj. co do za-
sadności przedstawienia zarzutów, dokonuje wyłącznie organ prowadzą-
cy postępowanie karne, którym w tym przypadku jest prokurator. Kwe-
stionowanie, w jakimkolwiek aspekcie, podjętych przez niego czynności 
nie byłoby uzasadnione, posiada on bowiem przygotowanie merytorycz-
ne do prowadzenia tego rodzaju postępowań, co z kolei z bardzo dużym 
prawdopodobieństwem minimalizuje ryzyko związane z niewłaściwą oceną 
faktów, dowodów oraz odpowiedzialnością karną konkretnej osoby za czyn 
wypełniający znamiona przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, 
ale przede wszystkim dlatego, że byłoby  to nieuprawnionym wkrocze-
niem w kompetencje innego organu, które pozostają poza zakresem właś-
ciwości organu administracyjnego prowadzącego postępowanie w spra-
wie zwolnienia ze służby w Policji. Odmienne stanowisko prowadziłoby 
do sytuacji, w której prawnokarna ocena zdarzenia, w tym odnosząca się 
do kwalifi kacji prawnej czynu, wartości materiału dowodowego w spra-
wie, osobistej zarzucalności tego czynu danej osobie itd., dokonywana 
byłaby nie tylko przez dwa niezależne od siebie organy (prokuratora oraz 
organ prowadzący postępowanie administracyjne), ale również w dwóch 
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odrębnych postępowaniach. Nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, 
w której w tych dwóch postępowaniach dokonano by oceny tych samych 
elementów w sposób odmienny, zwłaszcza że cele obu postępowań są zgo-
ła inne. Postępowanie karne zmierza do ustalenia, czy dany czyn wypełnia 
znamiona czynu zabronionego opisanego w ustawie karnej jako przestęp-
stwo, a następnie do ustalenia osoby sprawcy i ewentualnie do pociągnię-
cia go do odpowiedzialności karnej. W postępowaniu administracyjnym 
dotyczącym zwolnienia policjanta ze służby w Policji na podstawie art. 41 
ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji organ ma za zadanie ustalenie, czy zaistniała 
przesłanka objęta przedmiotowym przepisem. Jeżeli w wyniku podjętych 
czynności zostanie dowiedzione, że dalsze zatrudnienie funkcjonariusza 
narusza ważny interes służby, wówczas zostaje zrealizowany cel tego po-
stępowania i konieczne jest wydanie decyzji merytorycznej o zwolnieniu 
policjanta ze służby w Policji na podstawie tej  właśnie podstawy. W sy-
tuacji gdy ustalenia dokonane w sprawie nie potwierdzą zaistnienia tej 
przesłanki, organ musi umorzyć to postępowanie jako bezprzedmiotowe. 

Należy także podkreślić, że poszczególne instytucje i zasady postępowa-
nia karnego, w tym wynikające z treści art. 5 § 1 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k, 
nie mogą być a limine przenoszone do postępowania administracyjne-
go. Rządzi się ono bowiem własnymi zasadami i regułami wynikającymi 
z odpowiednich przepisów pragmatyki służbowej oraz z k.p.a. Jeśli pew-
ne wątpliwości w zakresie odpowiedzialności karnej czy winy powinny 
być rozstrzygane w postępowaniu karnym na korzyść podejrzanego albo 
oskarżonego, to te same wątpliwości mogą stanowić podstawę do wszczę-
cia i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zwolnienia ze służby 
w Policji, ze względu na jej ważny interes.

Zatem organ administracyjny musi ograniczyć swoje ustalenia w postę-
powaniu administracyjnym wyłącznie do wskazania, czy nastąpiła zmiana 
stadium postępowania karnego związana z przedstawieniem zarzutów 48. 
W przypadku pozytywnego ustalenia w tym zakresie organ ten zobowią-
zany jest przyjąć, że funkcjonariusz, przeciwko któremu prowadzone jest 
takie postępowanie albo wobec którego skierowano do sądu akt oskar-
żenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie cieszy się już 
nieposzlakowaną opinią. Nie oznacza to, że w postępowaniu administra-
cyjnym dotyczącym zwolnienia policjanta ze służby w Policji, na podstawie 
art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji, organ przesądza tym samym o winie 
lub niewinności albo o odpowiedzialności karnej takiego funkcjonariusza. 
Jak wcześniej powiedziano nie jest to celem tego postępowania. Zmiana 
stadium postępowania przygotowawczego w prowadzonej sprawie karnej 
ma znaczenie dla postępowania administracyjnego o tyle, że w sposób wy-
raźny wskazuje, że dana osoba, której przysługuje przymiot funkcjona-
riusza, przez sam fakt przedstawienia jej zarzutów, znalazła się w kręgu 
osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Uzasadnia to w sposób 

48 Wyrok NSA z 31 października 2008 r., sygn. I OSK 1738/07, Legalis 
nr 553615, a także wyrok WSA w Warszawie z 18 listopada 2016 r., sygn. II SA/
Wa 924/16, Legalis nr 1588676.
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dostateczny tezę, że osobie takiej przestaje od tej chwili przysługiwać przy-
miot nieposzlakowanej opinii, i to niezależnie od dalszego toku postępo-
wania karnego 49.

Co również istotne — nie może być przedmiotem oceny organu pro-
wadzącego postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia ze służby 
w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji postawa danego 
funkcjonariusza, jaką przejawiał w przeszłości, zarówno w służbie, jak 
i w życiu prywatnym, nienaganny przebieg dotychczasowej służby czy jego 
osiągnięcia zawodowe, naukowe lub prywatne, a także — jaki był w prze-
szłości, odbiór jego osoby przez członków tej formacji albo przez członków 
rodziny, środowiska lokalnego, w którym żyje, albo innych grup społecz-
nych. Elementy te w ogóle nie będą brane pod uwagę w toku prowadzo-
nego postępowania administracyjnego. Nie jest bowiem kwestionowane, 
że w przeszłości danemu funkcjonariuszowi przysługiwał przymiot niepo-
szlakowanej opinii. Był to warunek sine qua non przyjęcia do służby w Po-
licji, jak również warunek jej kontynuacji. Celem postępowania w sprawie 
zwolnienia ze służby nie jest zakwestionowanie całej chlubnej przeszłości 
funkcjonariusza, a jedynie wskazanie, że na skutek skierowania przeciwko 
niemu podejrzeń co do popełnienia określonego czynu nie można mówić, 
że jest osobą nieskazitelną, taką której nie można nic zarzucić. Zatem 
gromadzenie dowodów powinno w praktyce zostać ograniczone do uzy-
skania tych informacji z prowadzonego postępowania przygotowawczego, 
które świadczyłyby o zmianie jego stadium. Organ, mimo że ma swobodę 
w zbieraniu materiału w sprawie, jak również pełną swobodę w ich ocenie, 
musi ograniczyć się do gromadzenia tylko takich dowodów i wykonania ta-
kich czynności, które będą relewantne z punktu widzenia przedmiotu tego 
postępowania. Zbieranie materiału w sprawie musi być zatem rozumiane 
jako gromadzenie materiału istotnego z punktu widzenia decyzji meryto-
rycznej kończącej to postępowanie, a nie całości materiałów czy dowodów 
istniejących w rzeczywistości. Zbieranie materiału powinno być bowiem 
determinowane celem tego postępowania. Dokonywanie ustaleń ponad 
to co zostało wyżej wskazane prowadziłoby do nieuzasadnionego prze-
dłużenia takiego postępowania, w którym dodatkowe czynności i doku-
menty albo byłyby nieprzydatne dla jego przedmiotu, albo potwierdzałyby 

49 „Zwolnienie policjanta ze służby w oparciu o cytowany przepis pozostaje 
bez związku z prowadzonym przeciwko funkcjonariuszowi postępowaniem kar-
nym. Oznacza to, że zwolnienie może nastąpić przed zakończeniem postępowa-
nia karnego, a rozstrzygnięcie w sprawie karnej pozostaje bez wpływu na de-
cyzję w przedmiocie zwolnienia” (wyrok NSA z 31 października 2008 r., sygn. 
I OSK 1738/07…, wyd. cyt.), a także „zasada domniemania niewinności nie może 
być rozumiana tak szeroko, by wykluczała wiązanie z samym faktem toczące-
go się postępowania karnego jakichkolwiek konsekwencji prawnych, które w in-
nych procedurach mogą oddziaływać na sytuację podejrzanego lub oskarżone-
go. W takich przypadkach, nawet zanim zapadnie prawomocny wyrok w sprawie 
karnej, możliwe jest ograniczenie dostępu określonych osób do służby publicz-
nej, a także wykluczenie konkretnej osoby z grona funkcjonariuszy publicznych” 
(wyrok NSA z 26 stycznia 2015 r., sygn. I OSK 2318/13, Legalis nr 1200189).
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to, co zostało już w sposób niebudzący wątpliwości ustalone. Działanie 
organu nie może ponadto naruszać także innych zasad procedury admi-
nistracyjnej, w tym zasady szybkości i prostoty postępowania, zgodnie 
z art. 12 k.p.a. Brak koncentracji materiału w postępowaniu i prowadze-
nie go w sposób zorientowany na zgromadzenie jak największej liczby do-
kumentów czy wykonaniu zbędnych czynności byłoby zaprzeczeniem zo-
bowiązania do działania w sposób wnikliwy i szybki oraz posługiwania się 
możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy. 

Utrata nieposzlakowanej opinii jako podstawa do zwolnienia z Policji 
ze względu na ważny interes służby 

Jak już wcześniej wspomniano, przesłanka „ważnego interesu służby” 
stanowi klauzulę generalną. Stąd też, doprecyzowując granice znaczenio-
we tego pojęcia, należy odnieść się do zadań i celów ustanowionych dla Po-
licji. Ich prawidłowe i sprawne wykonywanie zależne jest w głównej mierze 
od jednostek, tj. funkcjonariuszy, którzy tworzą jej szeregi. Ci z kolei zwią-
zani są z organizacją węzłem prawnym, który ma tworzyć warunki nie-
zbędne do realizacji tychże zadań i celów. Policjant jest zatem koniecznym, 
ale także niezbędnym ogniwem wykonującym fi zycznie te zadania, któ-
re zastrzeżone zostały dla Policji jako organizacji. Służebna rola stosun-
ku służbowego w stosunku do formacji determinuje do postawienia tezy 
o wzajemnych zależnościach pomiędzy tymi elementami. Stosunek służbo-
wy ma rację bytu o tyle, o ile umożliwia spełnienie jego zadań, co oznacza, 
że może on trwać na tyle długo, na ile policjant wypełnia nałożone na nie-
go obowiązki i zadania. Wskazać bowiem należy, że suma zadań poszcze-
gólnych funkcjonariuszy stanowi zadania wytyczone dla Policji. 

System selekcyjny w Policji zobowiązuje kandydata do służby do posia-
dania przymiotów określonych w treści art. 25 ust. 1 ustawy o Policji. Nie 
tworzą one stosunku służbowego, ale mają na niego zasadniczy wpływ, 
ponieważ pozwalają na jego nawiązanie i dalsze jego trwanie, a także de-
terminują do jego rozwiązania w przypadku utraty któregokolwiek z nich. 

Jak wynika z powyższego, utrata nieposzlakowanej opinii jest jednym 
z przypadków, którego zaistnienie powoduje konieczność rozwiązania sto-
sunku służbowego z uwagi na ważny interes służby. Pojęcie ważnego inte-
resu służby zawiera bowiem szereg przypadków, których zaistnienie umoż-
liwia rozwiązanie stosunku służbowego. Ich kauzalne wyliczenie byłoby 
niemożliwie, z uwagi na ich wielość i różnorodność. Tworzenie katalogu 
zamkniętego pojęć mieszczących się w sformułowaniu ważnego interesu 
służby pozbawione byłoby zatem racjonalnych powodów. Konieczna jest 
ocena indywidualnego przypadku. 

Jednym z nich jest utrata przymiotu nieposzlakowanej opinii. Może nim 
być również utrata zdolności fi zycznej i psychicznej do służby w forma-
cjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie, której dany policjant 
jest gotów się podporządkować. Nie może nim być natomiast utrata obywa-
telstwa polskiego, utrata pełni praw publicznych, skazanie prawomocnym 
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wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, utrata bo-
wiem tych przymiotów stanowi odrębną podstawę do zwolnienia ze służ-
by w Policji (art. 41 ust. 1 pkt 4, 4a, 5, ust. 2 pkt 2 ustawy o Policji) 50. 

Ustalając, czy zaistniała przesłanka ważnego interesu służby stanowią-
ca podstawę do zwolnienia ze służby w Policji, należy dokonać analizy 
konkretnego przypadku. Studium takie pozwala na jego indywidualizację 
oraz na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w tej konkretnej sytuacji 
pozostawienie funkcjonariusza w służbie nie narusza jej ważnego interesu, 
lub innymi słowy — czy nie jest sprzeczne (nie koliduje) z tym interesem.

Reasumując to, co zostało wyżej powiedziane, należy wskazać, że rolą 
organu administracji w sprawie o zwolnienie policjanta ze służby w Po-
licji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji jest wykazanie, 
że za zwolnieniem konkretnie wskazanego policjanta przemawia ważny 
interes służby. Istota zatem rozstrzygnięcia sprowadza się do ustalenia 
a następnie do oceny, czy w konkretnej sytuacji pozostawienie indywidual-
nie wskazanego policjanta w służbie w Policji narusza albo też nie narusza 
jej ważnego interesu.

Wspomniano także wcześniej, że decyzja oparta na podstawie art. 41 
ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji jest uznaniowa. Nie oznacza to, że ma ona 
charakter dowolny. Granice tej uznaniowości wytycza art. 7 k.p.a., któ-
ry zobowiązuje do uwzględnienia interesu społecznego, a także słusznego 
interesu strony. W tym przypadku pojęcie ważnego interesu służby jest 
tożsame z pojęciem interesu społecznego 51. Konieczność uwzględnienia 
słusznego interesu strony nie ma charakteru bezwzględnego. Nie oznacza, 
że należy mu przyznać pierwszeństwo przed innymi wartościami prawnie 
chronionymi. Organ administracyjny musi ważyć wszystkie te wartości. 
Zakładając jednak, że zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjono-
wania Policji, w celu realizacji jej ustawowych zadań jest jednym z fi larów 
stabilnie funkcjonującego demokratycznego państwa, to wynika z tego, 
że interes społeczny musi mieć prymat nad innymi wartościami, w tym 
nad partykularnym interesem samego funkcjonariusza. Pozostawienie bo-
wiem w służbie policjanta, który utracił przymiot nieposzlakowanej opinii, 
negatywnie wpływa na autorytet tej formacji i państwa w imieniu któ-
rego ta organizacja działa. Ma również negatywny wpływ na pozostałych 
funkcjonariuszy Policji, zwłaszcza nowoprzyjętych, a także tych, którzy 
wieloletnią służbą dochowali wierności złożonemu ślubowaniu. Nie bez 

50 Należy tylko dodać, że utrata obywatelstwa polskiego ex defi nitione zwią-
zana jest z utratą pewnych praw publicznych, które przysługują wyłącznie oby-
watelom RP. Utrata tych praw może być również związana z orzeczeniem środ-
ka karnego w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szcze-
gólne potępienie (art. 40 § 2 k.k.).

51 „Interes służby pozostaje ścisłym związku z szeroko rozumianym intere-
sem społecznym. Na «dobro służby» należy bowiem patrzeć przez pryzmat zadań 
przed nią stawianych, i wyników w zakresie dobra społecznego — jakie ma re-
alizować” (wyrok WSA w Warszawie z 21 lipca 2010 r., sygn. II SA/Wa 633/10, 
Legalis nr 270496). 
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znaczenia ma ocena społeczna takiej sytuacji. Dopuszczenie do wykony-
wania służby przez funkcjonariusza pozostającego pod zarzutami karnymi 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego wywołuje uzasadnione 
wątpliwości co do możliwości właściwego funkcjonowania tej organizacji. 
Nie można bowiem pogodzić wykonywania czynności służbowych przez 
osoby podejrzane o dokonanie przestępstwa z oskarżenia publicznego 
działające w imieniu tej formacji z jej obowiązkami mającymi na celu dba-
łość o porządek publiczny, przestrzeganie prawa czy zapewnienie prawo-
rządności. Policja musi być postrzegana nie tylko jako strażnik tych war-
tości, ale również jako instytucja, która jest zdolna do podjęcia działania 
mającego na celu samooczyszczenie w przypadkach wystąpienia zjawisk 
czy zdarzeń patologicznych. Tylko takie posunięcia mogą wzmacniać jej 
autorytet wśród społeczeństwa. Jest to również zgodnie z oczekiwaniami 
społecznymi, a jak wynika z istoty tej formacji jest ona ustanowiona właś-
nie dla społeczeństwa. Policja musi zatem w związku z prowadzoną dzia-
łalnością uwzględniać stanowisko opinii publicznej. Musi również dążyć 
permanentnie do poprawy tego wizerunku, ponieważ to usprawnia kanał 
komunikacyjny, jaki istnieje pomiędzy członkami społeczeństwa a organi-
zacją policyjną.

Skarga z oskarżenia prywatnego i skarga subsydiarna 
jako podstawa do zwolnienia policjanta ze służby w Policji 

na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji

Zmiana stadium postępowania przygotowawczego w sprawach kar-
nych ściganych z oskarżenia publicznego, jak wykazano, zawsze wiąże się 
z utratą przez policjanta, któremu zarzucono taki czyn, przymiotu niepo-
szlakowanej opinii, co może skutkować zwolnieniem ze służby w Policji 
na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji. 

Argumentów tych nie sposób odnieść per analogiam do przypadków zło-
żenia skargi z oskarżenia prywatnego (o ile nie zostało ono objęte skargą 
publiczną na zasadzie art. 60 § 1 k.p.k.), a także w razie wniesienia sub-
sydiarnego aktu oskarżenia, w trybie art. 55 § 1 k.p.k., chyba że do obu 
postępowań wstępuje prokurator 52. Złożenie przez pokrzywdzonego skargi 
z oskarżenia prywatnego następuje bowiem do sądu za pośrednictwem Po-
licji, która zobowiązana jest do przyjęcia takiej skargi. Prywatny akt oskar-
żenia może zostać także złożony bezpośrednio do sądu właściwego do roz-
poznania sprawy 53. Istotną okolicznością jest to, że w takich przypadkach, 

52 Szerzej tę problematykę omawia Paweł Czarnecki. Zob. P. Czarnecki, 
M. Czerwieńska (red.), Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji 
procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015, s. 249 
i nast.

53 Szerzej na temat trybów szczególnych, w tym postępowania z oskarżenia 
prywatnego, zob. T. Bergel, Odmienności postępowania prywatnoskargowego [w:] 
P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 
2016, s. 131 i nast.; A. Choromańska, M. Porwisz, Wybrane zagadnienia prawa kar-
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co do zasady, nie jest prowadzone postępowanie przygotowawcze. Skarga 
z oskarżenia prywatnego pełni tę samą funkcję co akt oskarżenia 54, ponie-
waż powoduje automatyczne prowadzenie postępowania karnego już przed 
sądem 55. 

W prywatnym akcie oskarżenia należy wskazać osobę oskarżoną o doko-
nanie takiego przestępstwa. Skarga nie musi posiadać tego elementu, jeśli 
osoba sprawcy nie jest znana. W przypadku jednak jego wskazania złożenie 
takiej skargi albo wniesienie prywatnego aktu oskarżenia automatycznie 
powoduje wszczęcie postępowania jurysdykcyjnego przeciwko konkretnej 
osobie. Nie można jednak analogicznie argumentować, że prowadzenie po-
stępowania o przestępstwo prywatnoskargowe przeciwko funkcjonariuszowi 
Policji automatycznie pozbawia go nieposzlakowanej opinii, a co za tym idzie 
stanowi przyczynę zwolnienia ze służby w Policji ze względu na jej waż-
ny interes. Brak poprzedzającego postępowanie jurysdykcyjne postępowa-
nia przygotowawczego uniemożliwia bowiem właściwą ocenę prawnokarną 
zdarzenia, będącego podstawą (prywatnego) oskarżenia. W postępowaniu 
przygotowawczym ocena taka poprzedzona jest wnikliwą analizą materiału 
dowodowego stanowiącego podbudowanie instrumentalne nie tylko posta-
nowienia o przedstawieniu zarzutów, ale również sporządzonego na dalszym 
etapie aktu oskarżenia. Nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że oceny 
tej dokonuje podmiot (prokurator) posiadający specjalistyczną wiedzę w tym 
zakresie, która minimalizuje prawdopodobieństwo pomyłki.

 W przypadku oskarżyciela prywatnego przepisy nie stanowią wymogu 
posiadania określonych kwalifi kacji zawodowych umożliwiających skierowa-
nie prywatnego aktu oskarżenia przeciwko określonej osobie do sądu albo 
złożenia skargi z oskarżenia prywatnego na Policji. Zatem ocena, w kon-
tekście wypełnienia przez daną osobę znamion przestępstwa z oskarżenia 
prywatnego, jest wynikiem wyłącznie refl eksji samego pokrzywdzonego, któ-
ra może być obciążona osobistym negatywnym stosunkiem do wskazanego 

nego procesowego, Szczytno 2015, s. 298 i nast.; J. Kudrelek, Postępowania szczegól-
ne w procesie karnym. Postępowanie w sprawach nieletnich, Szczytno 2009. 

54 „Skarga unormowana w art. 488 § 1 k.p.k., z założenia ma spełniać takie 
same funkcje, jak akt oskarżenia (art. 487 k.p.k.), musi więc zawierać wskazanie 
oskarżonego, jeżeli jego osoba jest znana składającemu tę skargę. Do obowiązku 
Policji, w tym ostatnim wypadku, należy wyłącznie przekazanie — przyjętej ust-
nie lub pisemnie skargi — do sądu” (wyrok SN — Izba Karna z 1 marca 2013 r., 
sygn. III KK 2189/12, Legalis nr 662852), a także „Różnice terminologiczne za-
warte w art. 434 i 435 § 1 k.p.k. (akt oskarżenia, skarga) nie są przypadkowe. 
Skarga jest pojęciem szerszym i mniej sformalizowanym mającym podobne zna-
czenie procesowe jak zawiadomienie o przestępstwie, które — co oczywiste — 
może odnosić się także do anonimowego sprawcy […]” (postanowienie SN — Izba 
Karna z 17 kwietnia 1997 r., sygn. I PZP 4/97, Legalis nr 30982), w tym samym 
tonie A. Ważny [w:] A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego…, wyd. 
cyt., komentarz do art. 488 k.p.k..

55 Nie jest ona jednak zawiadomieniem o przestępstwie sensu stricto (T. Ra-
zowski, A. Tomaszewski, O właściwym rozumieniu skargi o wszczęcie postępowa-
nia w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego (art. 488 § 1 k.p.k.), „Proku-
ratura i Prawo”  2005, nr 6, s. 12).
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przez niego sprawcy. Brak dostatecznej wiedzy prawniczej, jak również 
subiektywne postrzeganie potencjalnego sprawcy z pewnością ma istotny 
wpływ na obiektywną ocenę zaistniałego zdarzenia w kontekście wypeł-
nienia przez niego znamion przestępstwa (prywatnoskargowego). Pobudki 
lub motywy działania pokrzywdzonego mogą mieć bardziej oparcie w sferze 
emocjonalnej niż podbudowanie instrumentalne wynikające z istniejącego 
materiału dowodowego czy oceny zaistniałych okoliczności. Zastrzec jed-
nak należy, że mowa wyłącznie o takich przypadkach, gdy przestępstwo 
z oskarżenia prywatnego nie jest objęte skargą publiczną na zasadzie art. 60 
§ 1 k.p.k. W przeciwnym razie przestępstwo prywatnoskargowe ścigane jest 
na zasadach i w trybie określonym dla przestępstw publicznoskargowych, 
a w tego rodzaju przestępstwach rolę wiodącą odgrywa oskarżyciel publicz-
ny, którym jest prokurator. Zatem zmiana trybu ścigania przestępstwa pry-
watnoskargowego wymusza prowadzenie postępowania przygotowawczego, 
a co za tym idzie — odbywa się ono w dwóch stadiach in rem i ad personam. 
Przedstawienie zarzutów o przestępstwo prywatnoskargowe, które zostało 
objęte skargą publiczną będzie zatem uzasadniało twierdzenie, że funkcjo-
nariusz, przeciwko któremu toczy się takie postępowanie, utracił przymiot 
nieposzlakowanej opinii.

Te same argumenty można wypowiedzieć w kwestii wniesionego sub-
sydiarnego aktu oskarżenia 56,w trybie art. 55 § 1 k.p.k. 57 Nie zmienia tego 
fakt, że musi być on sporządzony i podpisany przez pełnomocnika pokrzyw-
dzonego. Norma zawarta w art. 55 § 2 k.p.a. odnosi się bowiem do strony 
formalnej takiego aktu oskarżenia, a nie jego treści merytorycznej. Pełno-
mocnik jest zatem zobowiązany do jego sporządzenia w przepisanej formie. 
Nie odpowiada on za meritum, zwłaszcza że działa na zlecenie pokrzywdzo-
nego i zgodnie z uzyskaną od niego wiedzą dotyczącą całego zdarzenia. 

Istotne w tym przypadku jest to, że sprawa, do której ten akt oskarżenia się 
odnosi była dwukrotnie przedmiotem oceny przez organ procesowy, tj. pro-
kuratora, który wydając lub zatwierdzając decyzję merytoryczną o odmowie 
lub umorzeniu postępowania dwukrotnie dokonał oceny prawnokarnej czy-
nu objętego tym subsydiarnym aktem oskarżenia, w odniesieniu do wypeł-
nienia przez niego znamion czynu zabronionego 58. Zaznaczyć wszak należy, 

56 Szerzej na ten temat zob. J. Kosonoga, Instytucja skargi subsydiarnej — 
zarys problematyki, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 9, s. 2 i nast.; J. Zagrodnik, 
Kwestia uprawnień pokrzywdzonego w sytuacji ponownego zaniechania ścigania 
karnego, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 7, s. 2 i nast. 

57 „Instytucja skargi subsydiarnej to prawo do zainicjowania przez pokrzyw-
dzonego, po spełnieniu określonych w ustawie warunków, postępowania jurys-
dykcyjnego, poprzez wniesienie zamiast oskarżyciela publicznego «własnego aktu 
oskarżenia», w sprawie o czyn ścigany z oskarżenia publicznego. Trzon kon-
strukcji skargi subsydiarnej stanowi ukształtowanie mechanizmu kontroli zaża-
leniowej postanowień o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygo-
towawczego” (S. Szołucha [w:] J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. 
Komentarz, Warszawa 2007, komentarz do art. 55 k.p.k.).

58 „Użyte w art. 330 § 2 zdanie pierwsze k.p.k. określenie «wydaje ponownie po-
stanowienie o umorzeniu postępowania lub o odmowie jego wszczęcia» oznacza, 
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że pokrzywdzony może uzyskać uprawnienie do złożenia skargi subsydiarnej, 
oczywiście po spełnieniu wszelkich przesłanek procesowych, tylko i wyłącznie 
wtedy, gdy czyn objęty skargą jest w pełni tożsamy z czynem, który obejmowa-
ły postanowienia kończące postępowanie przygotowawcze 59. Postępowanie zai-
nicjowane wskutek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia odbywa się bez 
udziału prokuratora. Funkcję oskarżyciela pełni pokrzywdzony, który wsku-
tek wniesienia tego aktu staje się oskarżycielem posiłkowym subsydiarnym. 
Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na decyzje procesowe poprzedzające subsy-
diarny akt oskarżenia, powodującego wszczęcie postępowania jurysdykcyjnego 
przeciwko konkretnej osobie, nie może być on a limine podstawą do uzna-
nia utraty przez danego funkcjonariusza przymiotu nieposzlakowanej opinii. 
Tak samo jak w przypadku skargi z oskarżenia prywatnego czy prywatnego 
aktu oskarżenia, okoliczności podniesione w subsydiarnym akcie oskarżenia 
mogą nie mieć dostatecznego uzasadnienia w istniejącym materiale dowodo-
wym. Tezę tę wzmacnia dwukrotna negatywna ocena prokuratora wyrażona 
w decyzjach merytorycznych kończących postępowanie w tej sprawie, które 
są elementem niezbędnym do uruchomienia tego instrumentu prawnego przy-
sługującego pokrzywdzonemu. Wyjątek stanowi przypadek określony w tre-
ści art. 55 § 4 k.p.k., gdy do wszczętej już na podstawie subsydiarnego aktu 
oskarżenia sprawy wstępuje prokurator 60. Staje się on wówczas oskarżycielem 

iż chodzi o sytuację, gdy prokurator — po uprzednim uchyleniu przez sąd posta-
nowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego 
— nie znajdując nadal podstaw do wniesienia oskarżenia, wydaje po raz wtóry ta-
kie samo postanowienie jak to, które było poprzednio przedmiotem zaskarżenia” 
(uchwała SN — Izba Karna z 17 maja 2000 r., sygn. I KZP 9/00, Legalis nr 46764). 

59 S. Szołucha [w:] J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego…, wyd. 
cyt., komentarz do art. 55 k.p.k.; w tym samym tonie „Pokrzywdzony może 
wnieść subsydiarny akt oskarżenia tylko co do tego czynu, w związku z któ-
rym prokurator ponownie odmówił wszczęcia lub umorzył postępowanie, a za-
tem skarga subsydiarna może obejmować zarzut popełnienia czynu, który za-
chowuje przymiot tożsamości z tym, którego oceny dotyczyły decyzje kończące 
postępowanie przygotowawcze. Przez ten sam czyn rozumieć należy to samo 
zdarzenie faktyczne, które było już uprzednio przedmiotem prawnokarnej oce-
ny, bez względu na jego kwalifi kację prawną czy różnice w opisie czynu, je-
żeli tylko konkretne okoliczności ustalone odnośnie identyczności przedmiotu 
przestępstwa, przedmiotu czynności wykonawczej, a także posiłkowo miejsca, 
czasu i okoliczności jego popełniania wskazują na tożsamość czynu” (posta-
nowienie SN — Izba Karna z 9 lutego 2017 r., sygn. IV KK 299/16, Legalis 
nr 1587617). Szerzej problematyka ta została omówiona w: P. Kowalski, Tożsa-
mość czynu w aspekcie subsydiarnego aktu oskarżenia, „Prokuratura i Prawo” 
2013, nr 7, s. 10 i nast.

60 Szerzej na ten temat zob: J. Zagrodnik, Udział prokuratora w postępowaniu 
sądowym wszczętym przez oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego, „Prokuratu-
ra i Prawo” 2017, nr 2, s. 1 i nast.; tenże, Udział prokuratora w postępowaniu 
sądowym na podstawie art. 55 § 4 kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura 
i Prawo” z 2005, nr 3, s. 5 i nast.; I. Zgoliński, Udział prokuratora w postępowaniu 
karnym inicjowanym posiłkowym aktem oskarżenia — zarys problematyki, „Iusti-
tia” 2013, nr 2, s. 83 i nast. 



Nr 4(128) Omówienia 95

publicznym 61. Postępowanie takie toczy się wówczas z oskarżenia publicznego, 
a pokrzywdzony, który wniósł akt oskarżenia, korzysta z praw oskarżyciela 
posiłkowego. Dodać również należy, że prawo to przysługuje prokuratorowi 
w każdym czasie. Z chwilą zatem przystąpienia przez prokuratora do postę-
powania zainicjowanego wskutek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, 
należy przyjąć, że dany funkcjonariusz, przeciwko któremu toczy się takie 
postępowanie, utracił przymiot nieposzlakowanej opinii. Jak wynika wprost 
z treści powołanego przepisu art. 55 § 4 k.p.k. — od momentu włączenia się 
przez prokuratora do takiego postępowania, toczy się ono, tak jak każde inne 
postępowanie z oskarżenia publicznego. Zatem wszystkie argumenty wypowie-
dziane w związku ze zmianą stadium postępowania prowadzonego w sprawie 
o przestępstwo publicznoskargowe z całą pewnością będą w takim przypadku 
mieć zastosowanie.

Wskazane wyżej dwa odrębne przypadki postępowań prowadzonych 
przeciwko osobie, tj. o przestępstwo prywatnoskargowe wskutek złożo-
nej skargi prywatnej lub wniesionego prywatnego aktu oskarżenia, albo 
o przestępstwo publicznoskargowe wskutek wniesionego subsydiarnego 
aktu oskarżenia, nie stanowią co prawda sytuacji, które a limine świad-
czyłyby o automatycznej utracie przymiotu nieposzlakowanej opinii przez 
funkcjonariusza, jak wykazano bowiem nie można przyjąć, że takie 
oskarżenie posiada dostateczne podbudowanie instrumentalne. Przy-
padki te jednak powinny być wyłącznie asumptem do wnikliwej anali-
zy postawy danego funkcjonariusza Policji w kontekście spełnienia przez 
niego wymogu określonego w treści art. 25 ust. 1 ustawy o Policji. Zatem 
sytuacje takie mogą być podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie 
zwolnienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy 
o Policji Organ musi jednak wykazać, jakie okoliczności zdarzenia powo-
dują utratę nieposzlakowanej opinii funkcjonariusza, mimo odmiennej 
decyzji w tym przedmiocie prokuratora, w przypadku skargi subsydiar-
nej, albo odnieść się do prywatnego aktu oskarżenia lub skargi z oskarże-
nia prywatnego i dowieść, że nie są one oczywiście wynikiem fałszywego 
oskarżenia przez pokrzywdzonego, ale okoliczności zdarzenia posiadają 
uzasadnienie w przedstawionych przez pokrzywdzonego dowodach. 

Zakończenie — uwagi de lege ferenda

Stosunek służbowy funkcjonariusza Policji posiada charakterystycz-
ne cechy wyróżniające go spośród innych stosunków zatrudnienia. Jed-
ną z nich jest jego trwałość, która umożliwia rozwiązanie go wyłącznie 
w przypadkach określonych w pragmatyce służbowej. Konieczność wyka-
zania jednej z przesłanek obligatoryjnego albo fakultatywnego zwolnienia 

61 „Prokuratorowi, który na podstawie art. 55 § 4 k.p.k. bierze udział w spra-
wie wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżycie-
la posiłkowego, przysługują prawa strony” (uchwała SN z 18 grudnia 2013 r., 
sygn. I KZP 24/13, Legalis nr 742177).
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ze służby w Policji, umożliwia wydanie decyzji administracyjnej rozwiązu-
jącej tę więź prawną. Obowiązek ten w całości spoczywa na organie admi-
nistracyjnym, który musi w toku prowadzonego postępowania w sprawie 
zwolnienia ze służby w Policji dowieść istnienia wskazanej we wszczęciu 
podstawy zwolnieniowej. Jest to o tyle istotne, że przyjęta raz podstawa nie 
może ulec zmianie w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. 
Jeżeli nie da się jej wykazać, należy zakończyć postępowanie umorzeniem 
z powodu jego bezprzedmiotowości, na zasadzie art. 105 § 1 k.p.a. Podsta-
wa zawarta w treści art. 41 ust. 1 lub 2 ustawy o Policji stanowi bowiem 
sprawę administracyjną w rozumieniu art. 1 k.p.a., co oznacza, że prze-
słanka taka wytycza precyzyjnie granice rozpoznania danej sprawy w ra-
mach prowadzonego postępowania. Organ administracyjny nie tylko musi 
dokonać wnikliwej analizy zaistniałych okoliczności, ale przede wszystkim 
musi zadać sobie pytanie, czy okoliczności tych uda się dowieść w ramach 
konkretnego postępowania administracyjnego.

Jak zaznaczono, przesłanka ważnego interesu służby jest klauzu-
lą generalną. Ustalenie granic znaczeniowych tego pojęcia możliwe jest 
wyłącznie przez pryzmat studium konkretnego przypadku. Konieczne 
jest ustalenie, czy zaistniałe okoliczności lub zdarzenie albo ich suma, 
w odniesieniu do funkcjonariusza Policji, pozwalają na jego dalsze pozo-
stawanie w służbie w Policji, czy też w interesie służby jest, aby opuścił 
on szeregi tej formacji. Wykazano, że przypadkiem takim niewątpliwie 
jest przedstawienie zarzutów funkcjonariuszowi Policji o przestępstwo 
z oskarżenia publicznego, łączy się ono bowiem z automatyczną zmianą 
stadium postępowania przygotowawczego z in rem w ad personam. Dowie-
dziono jednocześnie, że podejrzenie policjanta o popełnienie przestępstwa 
ściganego z oskarżenia publicznego powoduje utratę przymiotu niepo-
szlakowanej opinii, która jest niezbędnym wymogiem do pełnienia służby 
w Policji. 

Nieprzypadkowo w treści art. 25 ust. 1 ustawy o Policji ustawodaw-
ca użył sformułowania „Służbę w Policji może pełnić […]”. Wynika z tego, 
że nie tylko wskazał niezbędne wymogi dla kandydata do służby, który 
ubiega się o przyjęcie do Policji, ale przede wszystkim przymioty, który-
mi musi legitymować się każdy funkcjonariusz pełniący służbę. Chociaż 
nie stanowią one o istocie stosunku służbowego, ponieważ nie są jego 
elementami, to mają na niego istotny wpływ. Umożliwiają jego nawiąza-
nie, jego kontynuację, a także konieczność jego rozwiązania w przypadku 
utraty któregokolwiek z nich. Funkcjonariusz zobowiązany jest je spełniać 
permanentnie, co oznacza, że musi się nimi niejako legitymować w cią-
gu trwania całego stosunku służbowego. Utrata nieposzlakowanej opinii 
automatycznie narusza ważny interes służby. Powoduje tym samym ko-
nieczność rozwiązania takiego stosunku. Podstawą umożliwiającą realiza-
cję tego obowiązku przez organ administracyjny (przełożonego w sprawach 
osobowych) jest przepis art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji.

Niezrozumiały w tym kontekście jest ustanowiony w treści art. 42 ust. 7 
ustawy o Policji przepis umożliwiający przywrócenie do służby wyłącznie 
osoby, która została z niej zwolniona na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 
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i 9 ustawy o Policji, jeżeli postępowanie karne zostało zakończone pra-
womocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu 
postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa albo przestęp-
stwa skarbowego lub braku ustawowych znamion czynu zabronionego. 
Nie kwestionując zasadności tego przepisu, który statuuje tryb powrotu 
do służby policjanta po uchyleniu ostatecznej decyzji (rozkazu personalne-
go) o jego zwolnieniu, w przypadku ziszczenia się okoliczności wskazanych 
w art. 42 ust. 7 ustawy o Policji 62, należałoby de lege ferenda rozważyć 
uregulowanie w analogiczny sposób przypadku zwolnienia ze służby w Po-
licji z uwagi na ważny interes służby, gdy w istocie była nim utrata niepo-
szlakowanej opinii związana z przedstawieniem zarzutów w postępowaniu 
przygotowawczym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, albo 
też stworzenie osobnej podstawy do zwolnienia związanej ze zmianą sta-
dium postępowania przygotowawczego.

Oczywiście wymagałoby to modyfi kacji przesłanki zawartej w art. 41 
ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji. Nowy przepis mógłby wyłączać konieczność 
dowodzenia oczywistości popełnionego czynu o znamionach przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego. Ograniczony byłby także wyłącznie do prze-
stępstw umyślnych ściganych z oskarżenia publicznego. Niecelowym było-
by zamieszczenie wskazania, że dalsze pozostawienie w służbie policjanta 
jest niemożliwe, jak wielokrotnie bowiem zaznaczono — zarzut popełnienia 
takiego przestępstwa zawsze wiąże się z utratą nieposzlakowanej opinii, 
a to w sposób oczywisty jest niezgodne z ważnym interesem służby. Wpro-
wadzenie osobnej podstawy do zwolnienia nie przekreśla konieczności ist-
nienia przesłanki zamieszczonej w art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji. 
Odnosiłaby się ona do przestępstw nieumyślnych ściganych z oskarżenia 
publicznego, a także prywatnoskargowych. 

Zasadnym byłoby przyjąć dla wypadków objętych treścią art. 41 ust. 2 
pkt 5 ustawy o Policji, gdy nastąpiło to w związku z przedstawieniem za-
rzutów o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, analogicznego 
reżimu, jaki istnieje w obecnej regulacji odnoszącej się do przypadków 
wskazanych w art. 42 ust. 2 pkt 7 ustawy o Policji. W sytuacji uprawomoc-
nienia się wyroku uniewinniającego albo orzeczenia o umorzeniu postę-
powania z uwagi na niepopełnienie przestępstwa lub przestępstwa skar-
bowego ściganego z oskarżenia publicznego albo umorzenia wobec brak 
znamion czynu zabronionego, osoba zwolniona ze służby w Policji miała-
by podstawę do wystąpienia do przełożonego, o którym mowa w art. 32 
ust. 1 ustawy o Policji, w terminie 7 dni od tej daty, celem zgłoszenia 
swej gotowości do podjęcia służby 63.  Nie oznaczałoby to automatycznego 

62 B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji…, wyd. cyt., 
komentarz do art. 42 ustawy o Policji.

63 Tak jak to ma miejsce w sytuacji, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy o Po-
licji. Nakazuje on bowiem, do policjanta zwolnionego ze służby w Policji na pod-
stawie art. 41 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy o Policji, w przypadku uprawomocnienia się 
wyroku uniewinniającego albo orzeczenia o umorzeniu z powodu niepopełnienia 
przez niego przestępstwa lub braku ustawowych znamion czynu zabronionego, sto-
sowanie art. 42 ust. 1–6 ustawy o Policji (w tym ust. 2 art. 42 ustawy o Policji). 
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prawa do dopuszczenia do służby w Policji 64. Jeśli byłoby to niemożliwe 
na skutek okoliczności zaistniałych po zwolnieniu ze służby w Policji, by-
łemu funkcjonariuszowi, wzorem obecnie obowiązującej regulacji, przy-
sługiwałyby określone roszczenia. Nie byłoby konieczne ponowne rozwią-
zanie stosunku służbowego, jak to ma miejsce zgodnie z treścią art. 42 
ust. 3 ustawy o Policji, poprzednio bowiem policjant taki został zwolniony 
na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji. Zastosowanie tej kon-
strukcji powodowałoby konieczność dwukrotnego zwolnienia na tej samej 
podstawie prawnej. 

W obecnie obowiązującej regulacji zwolnienie z przyczyn określonych 
w art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji, po spełnieniu określonych przesła-
nek wynikających z w art. 42 ust. 2 pkt 7 ustawy o Policji w zw. z art. 42 
ust. 1 ustawy o Policji, umożliwia przywrócenie do służby w Policji. W przy-
padku zwolnienia na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji taka 
opcja nie istnieje, mimo że postępowanie przygotowawcze prowadzone prze-
ciwko policjantowi zostanie umorzone wobec braku znamion czynu zabro-
nionego albo wobec niepopełnienia przez niego przestępstwa, albo po wnie-
sieniu aktu oskarżenia do sądu zostanie on prawomocnie uniewinniony. 

Wobec podobieństwa obu przypadków, tj. zwolnienia na podstawie 
art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji (z uwagi na zmianę stadium po-
stępowania prowadzonego przeciwko policjantowi o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego) oraz wynikającego z art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy 

Istotne znaczenie ma tutaj data prawomocności wyroku albo orzeczenia, od niej 
liczy się bowiem 7-dniowy termin złożenia deklaracji o gotowości do niezwłocznego 
podjęcia służby (zob. wyrok NSA z 24 lipca 2013 r., sygn. I OSK 1968/12, Legalis 
nr 764627; wyrok WSA w Poznaniu z 13 marca 2013 r., sygn. IV SA/Po 1175/12, 
Legalis nr 780407). Nieuprawnione jest natomiast liczenie go od dnia dowiedzenia 
się przez osobę zwolnioną ze służby o treści takiego wyroku albo orzeczenia. Oso-
ba zwolniona ma sama obowiązek badania, kiedy termin ten rozpoczyna swój bieg 
(tj. kiedy nastąpiło uprawomocnienie się wyroku lub orzeczenia). Jak podkreśla ju-
dykatura „Nie można zarzucić organowi nienależytego i niewyczerpującego poinfor-
mowania policjanta o okolicznościach faktycznych i prawnych związanych z wyda-
nym przez prokuratora postanowieniem o umorzeniu postępowania prowadzonego 
przeciwko temu funkcjonariuszowi, bowiem to policjant jako osoba podejrzana, 
a nie organ posiada wiedzę o sposobie zakończenia postępowania i to on powinien 
dbać należycie o własne interesy. Po reaktywacji stosunku służbowego w wyniku 
umorzenia śledztwa przez prokuratora, policjant może zadeklarować w ustawowym 
terminie chęć pozostania w służbie, ale nie musi składać takiego oświadczenia. 
Ma możliwość samodzielnego dokonania wyboru w tym zakresie, a tym samym tyl-
ko on może ponosić konsekwencje niewykorzystania przyznanych mu przez usta-
wodawcę uprawnień. Nie może w przypadku własnych zaniedbań przenosić na or-
gan, bowiem obowiązku informowania strony przez organ nie można utożsamiać 
z udzielaniem porad prawnych zwłaszcza, kiedy organ nie prowadzi w tym czasie 
postępowania administracyjnego” (wyrok NSA z 10 czerwca 2014 r., sygn. I OSK 
1409/13, Legalis nr 1043014). 

64 Porównaj ze stanowiskiem judykatury odnoszącym się do obecnie obowią-
zującej regulacji w tym zakresie — zob. wyrok NSA z 6 października 2011 r., 
sygn. I OSK 1192/11, Legalis nr 388224.
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o Policji, rozgraniczenie i zróżnicowanie uprawnień przysługujących by-
łemu policjantowi w sytuacji wydania prawomocnej decyzji umarzającej 
postępowanie wobec braku znamion czynu zabronionego albo wobec nie-
popełnienia przestępstwa, albo prawomocnego wyroku uniewinniającego 
od zarzucanych czynów wydaje się całkowicie nieuzasadnione. 

Postulowana przez autora zmiana mogłaby objąć dwa przypadki, które 
należałoby wyodrębnić jako osobne podstawy zwolnienia ze służby w Po-
licji. Pierwszy dotyczyłby sytuacji zmiany stadium postępowania w od-
niesieniu do umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, 
drugi natomiast obejmowałby pozostałe przypadki związane z przestęp-
stwami nieumyślnymi oraz prywatnoskargowymi.

Słowa kluczowe: Policja, policjant, 
służba w Policji, zwolnienie ze służby 
w Policji, ważny interes służby, 
nieposzlakowana opinia

Streszczenie: Niniejszy artykuł zo-
stał w całości poświęcony problematy-
ce związanej ze zwolnieniem ze służby 
w Policji ze względu na ważny inte-
res służby. Regulacja ta zawarta jest 
w art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji. Pojęcie to jest 
klauzulą generalną, co oznacza, że nie 
ma precyzyjnie określonych granic 
znaczeniowych. Wskazanie przypadku 
objętego tym przepisem wymaga stu-
dium indywidualnego zdarzenia. Jed-
nym z nich jest zmiana stadium po-
stępowania przygotowawczego z in rem 
w ad personam. Zmiana łączy się au-
tomatycznie z utratą przymiotu niepo-
szlakowanej opinii, która jest niezbęd-
nym warunkiem do pełnienia służby 
w Policji. Omówiono zatem, jakie re-
lacje zachodzą pomiędzy „przesłanką 
nieposzlakowanej opinii” a „ważnym 
interesem służby”. Wskazano także 
przyczyny, które determinują do zwol-
nienia na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 
5 ustawy o Policji z uwagi na przedsta-
wienie policjantowi zarzutów o prze-
stępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego.

Keywords: Police, policeman (police 
offi cer),police service,dismissing form 
serving in the Police,important interest 
of the service,impeccable opinion

Summary: This article is completely 
devoted issues related to dismissing 
a policeman from serving in the Police 
because of “important interest of the 
service”. This regulation is includ-
ed in the Article 41 (2) (5) of the Act 
of 6 April 1990 on the Police. This con-
cept is a general clause, which means 
that there is no strictly defi ned bound-
ary of meaning. Indication of the case 
covered by this provision requires 
an individual case study. One of them 
is changing the phase of preparatory 
proceedings in the criminal case from 
in rem to ad personam. This change 
is automatically connected with lack 
of impeccable opinion which is neces-
sary condition to serving in the Police. 
There are discussed relations between 
“impeccable opinion” and “important 
interest of the service”. There are also 
indicated causes that determine to dis-
miss from serving in the Police on the 
basis of the Article 41 (2) (5) of the 
Act on the Police because of bringing 
to charges to policeman of intentional 
offense prosecuted for public prosecu-
tion.




