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PAWEŁ GACEK 1

ZWOLNIENIE ZE SŁUŻBY W POLICJI W ZWIĄZKU 
ZE ZŁOŻONYM PRZEZ POLICJANTA PISEMNYM 

ZGŁOSZENIEM O WYSTĄPIENIU Z NIEJ NA PODSTAWIE 
ART. 41 UST. 3 USTAWY Z 6 KWIETNIA 1990 R. 

O POLICJI

Uwagi wstępne

Podstawowym warunkiem pełnienia służby w Policji, ale także w innych 
formacjach zmilitaryzowanych czy paramilitarnych jest jej dobrowolność. 
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 2, w treści art. 28 ust. 1, wyraźnie sta-
nowi, że stosunek służbowy może zostać nawiązany wyłącznie po uprzed-
nim dobrowolnym zgłoszeniu się kandydata do służby 3. Dobrowolność nie 

1  Dr Paweł Gacek — doktor nauk prawnych. Stopień naukowy otrzymał 
w 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Praca doktorska dotyczyła problematyki nawiązania stosunku służbowego 
funkcjonariusza Policji (z tej tematyki w swoim dorobku ma także 13 publikacji). 
Ponadto jest czynnym funkcjonariuszem Policji zatrudnionym na stanowisku 
eksperta Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Ko-
mendy Miejskiej Policji w Krakowie.

  Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  Ustawa z 6 kwietnia 1990 o Policji (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2067 

ze zm.); dalej jako ustawa o Policji.
3  Zgoda kandydata na nawiązanie stosunku służbowego ma kluczowe zna-

czenie, bez niej bowiem nie jest możliwe jego nawiązanie (P. Gacek, Nawiązanie 
stosunku służbowego z funkcjonariuszem Policji, „Administracja. Teoria. Dydak-
tyka. Praktyka”2011, nr 2(23), s. 83); zob. także „Przepis art. 28 ust. 1 u.pol. 
podkreśla dobrowolność zgłoszenia się do służby jako niezbędny warunek mia-
nowania. Zgłoszenie się do służby jest jedynym elementem, który kształtuje oso-
ba wyrażająca chęć podjęcia służby, ponieważ jedynie od jej woli zależy, czy chce 
podjąć służbę” (B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Ko-
mentarz, Warszawa 2015, Legalis [komentarz do art. 28 ustawy o Policji]); oraz 
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ogranicza się przy tym wyłącznie do kwestii zainicjowania tej więzi prawnej. 
Jest to warunek sina qua non umożliwiający jego kontynuowanie. Ozna-
cza to możliwość egzekwowania obowiązków przez podmiot zatrudniający 
(przełożonego właściwego w sprawach osobowych, a także pozostałych 
przełożonych) w stosunku do osoby fi zycznej, której z chwilą przyjęcia 
aktu mianowania przysługuje status funkcjonariusza tej formacji, tak 
długo jak istnieje dobrowolne oświadczenie wyrażające zgodę policjanta 
na poddanie się reżimowi wynikającemu z istoty tego stosunku. Należy 
przy tym podkreślić, że zgody tej nie można domniemywać. W praktyce 
kandydat, po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z art. 25 ust. 
1 ustawy o Policji, składa oświadczenie o tym, że ma świadomość, iż Po-
licja jest formacją zmilitaryzowaną posiadającą strukturę hierarchiczną, 
a tym samym nakładającą na funkcjonariuszy wchodzących w jej szeregi 
pewne obowiązki ograniczające zakres praw i wolności, jakie posiadają inni 
członkowie społeczeństwa (wykonujący w szczególności pracę zarobkową 
mającą charakter najemny). Zawarte jest ono w kwestionariuszu osobo-
wym 4, składanym w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifi kacyj-
nym o przyjęcie do służby w Policji 5. Zgoda ta jest również potwierdzana 
w chwili przyjęcia aktu mianowania, na podstawie którego inicjowany jest 
stosunek służbowy. W toku trwającego stosunku podmiot zatrudniający 
nie weryfi kuje dodatkowo faktu istnienia dobrowolnej zgody na poddanie 
się szczególnym obowiązkom przez policjanta. Zgoda ta jest wyrażana 
przez funkcjonariusza w sposób konkludentny, w związku z przystąpie-
niem przez niego do realizacji obowiązków służbowych, w tym wykonywa-
nia poleceń i rozkazów przełożonego. Policjant może jednak zmienić oso-
biste nastawienie do świadczonej przez niego służby. Jest on uprawniony 
do złożenia oświadczenia o tym, że od określonej chwili nie chce on poddać 
się reżimowi służby. Uprawnienie to nie może być w żaden sposób ograni-
czone ani przez przepisy pragmatyki służbowej, przez przepisy wewnętrzne 
regulujące zagadnienia odnoszące się do struktury hierarchicznej formacji 

wyrok WSA w Warszawie z 7 listopada 2012 r., sygn. II SA/Wa 1353/12, Legalis 
nr 830125. 

4  Kwestionariusz osobowy — cześć B „Oświadczenie kandydata do służ-
by”, w tym w szczególności punkt 10 o treści: „jestem świadomy(-ma), że Poli-
cja to formacja uzbrojona, o szczególnym reżimie dyscypliny służbowej i że jako 
funkcjonariusz Policji mogę być w każdym czasie oddelegowany(-na) do pełnienia 
służby w innej jednostce organizacyjnej Policji” — zob. rozporządzenie ministra 
spraw wewnętrznych z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifi kacyj-
nego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji 
(DzU z 2012 r., poz. 432). 

5  Jak słusznie wskazuje Wojciech Maciejko, podanie wszczynające postępo-
wanie w sprawie przyjęcia do służby w Policji jest dobrowolnym zgłoszeniem się 
do służby, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o Policji. Dobrowolne zgłoszenie 
się do służby wyraża deklaracje kandydata o gotowości poddania się szczególnej 
dyscyplinie i władztwu służbowemu, wykraczającemu poza zwykłe podporządko-
wanie pracownika pracodawcy w ramach stosunku pracy (W. Maciejko, A. Korcz-
-Maciejko, Postępowanie w sprawach osobowych w Policji, Wrocław 2010 r., s. 64). 
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i wzajemnych relacji poszczególnych członków tej organizacji (podwładnych 
wobec przełożonych oraz przełożonych wobec podwładnych), ani przez fak-
tyczne działania poszczególnych przełożonych. Odmienna koncepcja była-
by sprzeczna z wyżej cytowanym przepisem art. 28 ust. 1 ustawy o Policji, 
skutkowałaby bowiem koniecznością kontynuacji stosunku służbowego 
wbrew woli zainteresowanego funkcjonariusza 6. Nie przypadkowo bowiem 
ustawodawca w treści art. 28 ust. 1 ustawy o Policji użył sformułowania, 
że stosunek służbowy powstaje na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się 
do służby. Oznacza to, iż dobrowolność stoi u podstaw stosunku służbowego 

6  Ograniczenia takie wynikały z art. 2 dekretu z 7 lutego 1919 r. w przed-
miocie uzupełnienia przepisów o organizacji Milicji Ludowej (DPPP z 1919 r., 
nr 14, poz. 153), który określał, że pierwsze dwa miesiące stanowiły okres służby 
próbnej. Po upływie tego czasu funkcjonariusz Milicji Ludowej zobowiązany był 
do dalszej służby. Wynikało to z przyjętego modelu służby. Przyjęcie do służby 
następowało na okres co najmniej dwuletni. Próby rezygnacji ze służby trakto-
wane były jak przypadki umyślnego porzucenia służby, za co groziła odpowie-
dzialność za pogwałcenie przepisów o służbie wojskowej. Zgodnie bowiem z treś-
cią art. 5 tego dekretu, funkcjonariuszy tej formacji obowiązywały wojskowe 
przepisy o karach dyscyplinarnych oraz wojskowa procedura karna. Ogranicze-
nie w zakresie dobrowolnego wystąpienia ze służby przewidywała także ustawa 
z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (DPPP z 1919 r., nr 61, poz. 363 ze zm.). 
O ile samo wstąpienie do służby miało charakter dobrowolny, to już z art. 37 tej 
ustawy wynikało, że wystąpienie ze służby musiało zostać poprzedzone zgodą 
właściwego przełożonego i to niezależnie od tego, czy dany funkcjonariusz pełnił 
służbę w okresie próby, czy też po uzyskaniu mianowania. Wystąpienie ze służ-
by bez takiej zgody pociągało za sobą odpowiedzialność karną i traktowane było 
jako akt samowolnego opuszczenia służby. Przewidziana była za to kara więzie-
nia w wymiarze od trzech do sześciu miesięcy, z wyjątkiem terenów Rzeczpospo-
litej, gdzie obowiązywała jeszcze austriacka ustawa karna. Tam czyn ten stano-
wił występek zagrożony karą ścisłego aresztu w wymiarze od trzech do sześciu 
miesięcy. Analogiczne rozwiązanie przewidywał art. 36 rozporządzenia wojewo-
dy śląskiego z 17 czerwca 1922 r. w przedmiocie organizacji Policji Wojewódz-
twa Śląskiego (DzU Śl. z 1922 r., nr 1, poz. 4). Przepis art. 37 ustawy z 24 lipca 
1919 r. o Policji Państwowej został zaostrzony w związku z prowadzoną wojną 
polsko-sowiecką w 1920 r. Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z 30 lipca 
1920 r. w przedmiocie przymusowej służby w policji państwowej (DzU z 1920 r., 
nr 76, poz. 518) w art. 1 zobowiązywało funkcjonariusza do pozostawania 
w służbie przez okres wojny i przewidywało odpowiedzialność karną wynikającą 
z art. 37 ustawy z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej za samodzielne czy też 
samowolne usunięcie się ze służby. Z treści art. 4 rozporządzenia Rady Obro-
ny Państwa z 6 sierpnia 1920 r. w sprawie tymczasowych zmian dotyczących 
organizacji i zadań Policji Państwowej wynikało, że za samowolne opuszczenie 
służby funkcjonariusze policji podlegają karom ustanowionym dla wojskowych 
za dezercję. Ograniczenie takie przewidywał także art. 39 rozporządzenia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej (DzU z 1928 r., 
nr 28, poz. 257 ze zm.), w którym uzależniono przyjęcie kandydata na szerego-
wego Policji Państwowej od złożenia zobowiązania do czteroletniej służby w Poli-
cji Państwowej. Zobowiązanie to odniesiono również do szeregowych pełniących 
już służbę, uzależniając dalsze zatrudnienie od złożenia takiego zobowiązania. 



66 Omówienia Nr 2(130)

i jest jego źródłem. Może istnieć tak długo, jak istnieje wola osoby fi zycznej 
do pozostawania członkiem formacji policyjnej. Jeżeli dobrowolność ogra-
niczyć wyłącznie do faktu nawiązania więzi prawnej w postaci stosunku 
służbowego, to konsekwencją tego byłaby konieczność kontynuacji już 
trwającego stosunku nawet wbrew woli policjanta, którego on dotyczy. 
Rozwiązanie tej więzi prawnej byłoby zależne wyłącznie od woli podmio-
tu zatrudniającego, tj. przełożonego właściwego w sprawach osobowych. 
Stąd też za celowy należy uznać zabieg ustawodawcy wprowadzający jako 
jedną z podstaw umożliwiających zwolnienie ze służby w Policji żądanie 
zainteresowanego, które musi zostać wyrażone w pisemnym zgłoszeniu 
wystąpienia ze służby w Policji.

Charakter prawny zgłoszenia wystąpienia ze służby w Policji

Dobrowolność pozostawania w stosunku służbowym gwarantuje prawo 
do opuszczenia szeregów formacji policyjnej przez osoby, które z różnych 
przyczyn nie chcą dalej być jej członkami. Zaznaczyć jednak należy, że po-
wody te nie są istotne z punktu widzenia możliwości skorzystania z tego 
uprawnienia przez policjanta. Może on je ujawnić wobec swojego przełożo-
nego, ale nie musi. Zgłoszenie takie jest skuteczne zarówno w przypadku 
uzasadnienia go określonymi okolicznościami przez policjanta, jak również 
w sytuacji, gdy pozbawione jest jakichkolwiek przyczyn. Policjant posiada 
w tym zakresie pełną swobodę. Żaden przepis pragmatyki służbowej nie 
wymaga od funkcjonariusza wskazania określonych okoliczności, zdarzeń 
lub podania uzasadnienia podjętej przez niego decyzji o gotowości wy-
stąpienia z Policji. Przełożony właściwy w sprawach osobowych nie może 
także uzależnić przyjęcia raportu w tej sprawie, nadania mu właściwego 
biegu, czy też rozpoznania go zgodnie z przepisami pragmatyki służbo-
wej od ich podania. Jak słusznie bowiem podkreśla judykatura „Policjant 
w każdym czasie, niezależnie od powodów, które nim kierują może dopro-
wadzić do rozwiązania stosunku służbowego. Dla organu podejmującego 
decyzję o zwolnieniu policjanta na jego prośbę ze służby w Policji nieistot-
ne są motywy, jakimi kierował się policjant, składając wniosek o zwol-
nienie ze służby. Istotna i wiążąca organ jest natomiast wola policjanta 
rozwiązania stosunku służbowego” 7.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zakres tego uprawnienia. W przy-
padku dobrowolnego zgłoszenia się przez kandydata do służby w Policji 
oświadczenie to dotyczyło wyłącznie gotowości poddania się szczególne-
go rodzaju reżimowi wynikającemu z charakteru stosunku służbowego. 
Kandydat do służby w żaden sposób nie mógł wpłynąć na kształt nawią-
zywanej z nim więzi prawnej. Mógł on przyjąć warunki określone w akcie 

7  Wyrok NSA z 17 sierpnia 2010 r., sygn. I OSK 318/10, Legalis nr 271456; 
a także „Nie należy natomiast do kompetencji organu badanie motywacji wnio-
skodawcy i jego ewentualnych przyszłych zamiarów” (wyrok WSA w Warszawie 
z 3 listopada 2009 r., sygn. II SA/Wa 779/09, Legalis nr 837047). 
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mianowania w całości, albo odstąpić od jego przyjęcia, a tym samym od na-
wiązania stosunku służbowego. W żadnym razie nie miał instrumentów 
prawnych umożliwiających mu kształtowanie tego stosunku. Jest to wy-
łączną domeną podmiotu zatrudniającego, którym w tym przypadku jest 
przełożony właściwy w sprawach osobowych. Ten z kolei związany jest treś-
cią pragmatyki służbowej oraz aktów do niej wykonawczych, które zobowią-
zują go do określenia warunków tego stosunku według określonego modelu 
(na określonych zasadach). Jest to podstawowa cecha stosunków admini-
stracyjno-prawnych, w których wyłącznie organ administracyjny władczo 
kształtuje sytuację indywidualnie oznaczonego podmiotu. Ten z kolei albo 
poddaje się zaproponowanym warunkom, albo odstępuje od nawiązania 
stosunku administracyjnego. Zgoda w tym zakresie inicjuje powstanie rela-
cji nadrzędności tego organu wobec podmiotu i podległości adresata decyzji 
administracyjnej (będącej źródłem stosunku administracyjno-prawnego). 
Prócz tej relacji, wynikającej wprost z charakteru stosunków administra-
cyjnych, zostaje nawiązana także więź wewnątrzsłużbowa, którą również 
cechuje nierównorzędność podmiotów. Relacja ta wynika z przyjętej struk-
tury organizacyjnej formacji, jaką jest Policja, oraz ustalonego w jej ramach 
hierarchicznego podporządkowania podwładnych wobec przełożonych.      

Analogicznie jest w przypadku złożenia przez funkcjonariusza raportu 
w sprawie zwolnienia ze służby, który także ma ograniczony zakres. Poli-
cjant może bowiem złożyć wyłącznie oświadczenie o tym, że chce wystąpić 
ze służby w Policji. Takie oświadczenie jest dla podmiotu zatrudniającego 
wiążące, ponieważ determinuje obowiązek wszczęcia i przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby w Policji 
na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji. Funkcjonariusz nie posiada 
jednak prawa do określenia sposobu, warunków i terminu rozwiązania 
z nim tego stosunku. Jest to domena wyłącznie pozostająca w gestii prze-
łożonego właściwego w sprawach osobowych.

Zatem pisemne zgłoszenie wystąpienia ze służby w Policji należy od-
czytywać jako jednostronne oświadczenie woli policjanta składane wo-
bec przełożonego właściwego w sprawach osobowych, ale wyłącznie w za-
kresie gotowości do wystąpienia z szeregów formacji, jaką jest Policja. 
Stąd też oświadczenie to musi być wyrażone na tyle precyzyjnie, aby 
jego treść wskazywała na realizację przysługującego policjantowi prawa 
do wystąpienia z Policji. Treści tego oświadczenia nie należy domniemy-
wać,  powoduje ono bowiem uruchomienie procedury, której skutkiem 
jest pozostawienie policjanta poza służbą w Policji. Jeżeli z treści rapor-
tu wynika, że funkcjonariusz wyraził w nim wolę rozwiązania stosunku 
służbowego na określonych zasadach, w określony sposób, w określonym 
terminie, albo też z zastrzeżeniem warunku lub terminu, to ta część jego 
oświadczenia nie jest wiążąca dla przełożonego w sprawach osobowych 8. 

8  „Odmowa przyjęcia przez organ proponowanej daty zwolnienia ze służby 
w żaden sposób nie wpływa na ocenę skuteczności samego wystąpienia ze służ-
by” (wyrok NSA z 19 lutego 2009 r., sygn. I OSK 425/08, Legalis nr 1802330).
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Nie odnosi ona też żadnego skutku w sferze praw i obowiązków samego 
funkcjonariusza i nie ma wpływu na zainicjowane w ten sposób postępo-
wanie administracyjne w sprawie zwolnienia ze służby w Policji.

Zgłoszenie wystąpienia ze służby w Policji należy odczytywać w dwóch 
aspektach. Po pierwsze — jako oświadczenie woli policjanta składane wo-
bec przełożonego o cofnięciu zgody na dobrowolne poddanie się szczegól-
nej dyscyplinie panującej w formacji zmilitaryzowanej, jaką jest Policja, 
w tym na obowiązki wynikające z podległości służbowej, określonej prze-
pisami wewnętrznymi, dotyczącymi jej struktury hierarchicznej, w szcze-
gólności zobowiązującej do wykonywania poleceń i rozkazów przełożonych 
oraz zachowania szczególnego rodzaju kanału komunikacyjnego w ukła-
dzie pionowym i poziomym, jakim jest droga służbowa. W kontekście, 
o którym mowa wyżej, zgłoszenie odnosi się do sfery wewnątrzsłużbowej, 
która została zainicjowana w wyniku dobrowolnego zgłoszenia się do służ-
by (nawiązania stosunku służbowego). Świadczy bowiem o tym, że funk-
cjonariusz oświadcza, że nie chce, aby przysługiwał mu już przymiot 
funkcjonariusza Policji oraz nie chce być częścią struktury organizacyjnej 
tej formacji. Osoba pozbawiona przymiotu funkcjonariusza nie posiada 
wszak przełożonego, wobec którego jest podwładnym i nie jest zobowiąza-
na do zachowania drogi służbowej. Nie posiada także innych obowiązków 
przynależnych podwładnemu. Oświadczenie to ma także wpływ na sfe-
rę zewnętrzną. Zobowiązuje przełożonego do przeprowadzenia procedu-
ry, w wyniku której dany funkcjonariusz zostanie pozbawiony atrybutów 
funkcjonariusza publicznego (funkcjonariusza Policji), w tym prawa do wy-
stępowania i reprezentowania organu władzy publicznej (Policji), a tym sa-
mym do występowania w imieniu państwa wobec członków społeczeństwa 
(w tym wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej), jak również stosowania 
wobec nich uprawnień przysługujących temu funkcjonariuszowi publicz-
nemu (w tym o charakterze represyjnym). Po drugie — zgłoszenie takie jest 
wnioskiem inicjującym postępowanie administracyjne w sprawie zwolnie-
nia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji. Zatem 
w tym znaczeniu ma ono charakter proceduralny, ponieważ umożliwia 
jego wszczęcie. Nie jest bowiem możliwe wszczęcie i przeprowadzenie po-
stępowania administracyjnego na tej podstawie z urzędu. Decyzja meryto-
ryczna, czyli w tym przypadku rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta 
ze służby w Policji, musi być poprzedzona pisemnym zgłoszeniem policjan-
ta. Decyzja wydana w wyniku przeprowadzenia postępowania z urzędu 
byłaby dotknięta wadą kwalifi kowaną, a tym samym konieczne byłoby 
wyeliminowanie jej z obrotu prawnego przez stwierdzenie jej nieważności 
jako rażąco naruszającej prawo (art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania 
administracyjnego  9).

9  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1257 ze zm.); dalej jako k.p.a. 
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Pisemne zgłoszenie wystąpienia ze służby w Policji a obowiązek 
zachowania drogi służbowej 

Zagadnienia odnoszące się do nawiązania, zmiany czy rozwiązania sto-
sunku służbowego oraz wynikających z jego treści praw i obowiązków po-
licjantów zostały w całości zakwalifi kowane jako sprawy osobowe, w rozu-
mieniu § 1 pkt 4 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 14 maja 
2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby 
policjantów 10. Należy także zauważyć, że sprawy związane ze zwolnieniem 
policjanta ze służby stanowią sprawę osobową niezależnie od podstawy 
zwolnienia. Wszystkie przypadki zostały objęte przedmiotowym przepisem. 
Wynika to wprost z katalogu zawartego w § 3 rozporządzenia z 14 maja 
2013 r. W punkcie 1 tego przepisu mowa o zwolnieniu ze służby jako spra-
wie należącej do kategorii spraw osobowych, bez dodatkowego oznaczenia 
przyczyn stanowiących podstawę zwolnieniową. Wynika z tego, że poję-
ciem sprawy osobowej zostały objęte wszystkie sprawy zwolnienia ze służ-
by w Policji i to zarówno obligatoryjne (art. 41 ust. 1 i 3 ustawy o Policji), 
jak i fakultatywne (art. 41 ust. 2 ustawy o Policji). 

Zachowanie drogi służbowej jest obowiązkiem każdego funkcjonariu-
sza Policji. Wyjątek stanowią przypadki wskazane w przepisach szcze-
gólnych 11. Wynika on bezpośrednio z treści § 2 rozporządzenia z 14 maja 
2013 r. Droga służbowa to tryb zwracania się policjanta w sprawie oso-
bowej lub innej sprawie wynikającej ze stosunku służbowego do przeło-
żonego uprawnionego do jej załatwienia za pośrednictwem bezpośred-
niego przełożonego (§ 1 pkt 7 rozporządzenia z 14 maja 2013 r.). Skoro 
zwolnienie ze służby w Policji jest sprawą osobową i niewątpliwie należy 
do spraw wynikających ze stosunku służbowego, to nie ulega wątpliwości, 
że zachowanie sformalizowanego kanału komunikacyjnego, którego kształt 
określa § 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r., jest dla policjanta obligato-
ryjne. Defi nicja drogi służbowej określa zakres podmiotowy jej stosowania, 
wskazując wprost, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie policjantów. Z fak-
tu, że pisemne zgłoszenie wystąpienia ze służby w Policji zawsze dotyczyć 
będzie funkcjonariusza w służbie czynnej wynika, że w każdym przypadku 
zgłoszenia przez niego raportu w sprawie wystąpienia ze służby w Policji 
będzie obowiązywać go procedura drogi służbowej. Należy także dodać, 
że nie ma znaczenia wszczęcie i prowadzenie wobec danego policjanta po-
stępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby w Policji 
na innej podstawie. Do chwili wydania wobec niego decyzji merytorycznej, 
która będzie miała charakter ostateczny, dana osoba posiada przymiot 
policjanta, chyba że decyzji nieostatecznej nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności. W takim przypadku, jak również w sytuacji, gdy decyzja 

10  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 14 maja 2013 r. w spra-
wie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (DzU 
z 2013 r., poz. 644 ze zm.); dalej jako rozporządzenie z 14 maja 2013 r.

11  Np. art. 58 ust. 3 ustawy o Policji.
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stanie się ostateczną (a w konsekwencji prawomocną), osoba pozostaje 
poza służbą w Policji, a co za tym idzie nie jest zobowiązana do przestrze-
gania reguł obowiązujących w tej formacji, wynikających z przyjętej hierar-
chicznej struktury organizacyjnej. Złożenie jednak pisemnego zgłoszenia 
o wystąpieniu ze służby w Policji w okolicznościach, w których została już 
wydana inna decyzja o zwolnieniu, mająca charakter ostateczny, czyni 
tę czynność bezprzedmiotową. Nie istnieje już bowiem stosunek, który na-
leżałoby rozwiązać. 

Nie będzie również zobowiązany do zachowania drogi służbowej peł-
nomocnik policjanta, który może działać za funkcjonariusza w takiej 
kategorii spraw. Żaden przepis nie sprzeciwia się bowiem stosowaniu 
k.p.a., w tym zakresie, na zasadzie § 19 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 
2013 r. Pragmatyka, w żadnym miejscu, nie odnosi się do tego zagadnie-
nia, jak również nie zastrzega osobistego działania policjanta w tym zakre-
sie. Może się zdarzyć, że wskutek zaistniałych okoliczności dany policjant 
czasowo lub trwale nie będzie mógł złożyć osobiście swojego oświadczenia 
na piśmie. Ograniczenie tego uprawnienia, przez zobowiązanie do pisem-
nego zgłoszenia wystąpienia ze służby osobiście przez policjanta, było-
by nieuzasadnione, uniemożliwiłoby lub znacznie utrudniłoby bowiem 
możliwość skorzystania z przysługującego uprawnienia do dobrowolnego 
wystąpienia ze służby. Ograniczenie to miałoby charakter temporalny, 
co oznacza, że policjant mógłby takie oświadczenie złożyć osobiście do-
piero po ustaniu przyczyn, dla których czynności tej nie mógł wcześniej 
dokonać. Pragmatyka służbowa nie przewiduje tego rodzaju ograniczeń. 

Jak już wcześniej zaznaczono, pisemne zgłoszenie wystąpienia ze służby 
w Policji przybiera w praktyce postać raportu. Treść art. 41 ust. 3 ustawy 
o Policji nie stanowi żadnych wymogów dotyczących zgłoszenia poza jed-
nym — jakim jest pisemna jego postać 12. Nieskuteczny zatem będzie wnio-
sek policjanta złożony wobec jego bezpośredniego przełożonego w formie 
ustnej. Nie można go potraktować jako wniosku o wszczęcie postępowania 
w sprawie zwolnienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 3 usta-
wy o Policji. Musi on zatem  zostać potwierdzony przez policjanta w formie 
pisemnej, mimo iż uprzednio złożył go ustnie osobiście albo za pośredni-
ctwem środków komunikowania się na odległość (np. telefonicznie). 

Nazwa przedmiotowego dokumentu nie ma istotnego znaczenia. Ważna 
jest bowiem wyłącznie jego treść. W § 2 ust. 1 rozporządzenia z 14 maja 
2013 r. mowa jest bowiem o wniosku w sprawie osobowej. Użycie tej czy 
innej nazwy nie przesądza jeszcze o niczym. Zatem wniosek w sprawie 
osobowej może mieć właśnie taką nazwę, może być raportem w sprawie 
osobowej, jak również pisemnym zgłoszeniem wystąpienia ze służby. 
Ważne jest by dokument taki zawierał datę i miejsce jego sporządzenia, 
dane funkcjonariusza (w tym stopień, imię i nazwisko, jednostkę i komór-
kę organizacyjną, w której pełni on służbę oraz identyfi kator policjanta), 
oznaczenie przełożonego, do którego raport (wniosek) taki jest kierowany, 
wskazanie sprawy osobowej, której raport dotyczy wraz z ewentualnym 

12  Wyrok NSA z 21 września 2007 r., sygn I OSK 360/07, Legalis nr 116041.
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uzasadnieniem tego, czego dany funkcjonariusz się domaga, a także włas-
noręczny podpis policjanta, od którego raport pochodzi. Elementy formal-
ne, choć nie zostały określone wprost w treści rozporządzenia z  14 maja 
2013 r. wynikają z samego charakteru dokonywanej czynności. Wskazanie 
daty, miejsca oraz danych funkcjonariusza pozwala bowiem na ustalenie, 
czy w określonym czasie i miejscu konkretnej osobie fi zycznej przysługuje 
status funkcjonariusza, a co za tym idzie, czy sprawa, z którą występuje 
jest jego sprawą osobową (czy dana sprawa osobowa dotyczy konkretnego 
funkcjonariusza). Podpis złożony na raporcie potwierdza z kolei, że po-
chodzi od osoby, której dane widnieją na tym dokumencie. Oznaczenie 
właściwego przełożonego, do którego wniosek jest skierowany oraz okre-
ślenie sprawy wraz z uzasadnieniem żądania, umożliwia nadanie temu 
wnioskowi właściwego biegu. Z jego treści musi bowiem wynikać w sposób 
niebudzący wątpliwości, że raport (pisemne zgłoszenie) zawiera oświadcze-
nie policjanta o gotowości wystąpienia ze służby w Policji.

Raport w sprawie służbowej powinien zostać przez policjanta złożony 
do bezpośredniego przełożonego, o którym mowa w § 1 pkt 6 rozporzą-
dzenia z 14 maja 2013 r. 13 Jeżeli funkcjonariusz dokonuje tego osobiście, 
przełożony potwierdza odbiór tego raportu przez umieszczenie na orygina-
le i kopii czytelnego podpisu i daty złożenia wniosku. Osobiste stawienni-
ctwo policjanta nie jest jednak konieczne do wypełnienia procedury dro-
gi służbowej. Może  on przesłać wniosek w sprawie osobowej do swojego 
bezpośredniego przełożonego za pośrednictwem poczty lub innego środ-
ka komunikowania się na odległość (np. faxem), jak również przekazać 
go za pośrednictwem osoby trzeciej (tj. innego policjanta, a także innej 
osoby, której nie przysługuje ten przymiot). Osoba taka będzie wówczas 
działała w charakterze posłańca, a nie reprezentanta policjanta, będącego 
autorem raportu. Bezpośredni przełożony policjanta składającego wniosek 
w sprawie osobowej, który nie jest właściwy do załatwienia tej sprawy, 
zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania wniosku, w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni, do wyższego w stosunku do niego przełożonego, a ten, 
jeśli także uzna się za niewłaściwego do załatwienia tej sprawy, powtarza 
czynność poprzednika. Raport ten trafi a za pośrednictwem (wszystkich) 
kolejnych przełożonych usytuowanych w stosunku nadrzędności do sie-
bie, aż trafi a do przełożonego właściwego do jego załatwienia, tj. do prze-
łożonego właściwego w sprawach osobowych. Należy zaznaczyć, że 7-dnio-
wy termin, ustanowiony dla poszczególnych przełożonych zobowiązanych 
do dalszego przekazania raportu, jest wyłącznie terminem instrukcyjnym. 
Ma on ich dyscyplinować przed nieuzasadnioną opieszałością związaną 
z powstrzymywaniem się od nadania wnioskowi policjanta stosowane-
go biegu. Dodać również należy, że każdy kolejny przełożony, począwszy 
od bezpośredniego przełożonego policjanta, któremu ten funkcjonariusz 

13  Bezpośrednim przełożonym jest osoba zajmującą stanowisko kierownicze 
bezpośrednio wyższe od stanowiska zajmowanego przez policjanta, poczynając 
od stanowiska kierownika rewiru dzielnicowych (równorzędnego) lub dowódcy 
plutonu.
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złożył wniosek w sprawie osobowej, aż do przełożonego, który jako ostat-
ni przekazał wniosek przełożonemu właściwemu do załatwienia sprawy 
osobowej, są zobowiązani do umieszczenia na przyjętym raporcie swojej 
opinii dotyczącej sposobu załatwienia tej sprawy. Spełnienie tego obowiąz-
ku przez przełożonego jest obligatoryjne. Przekazanie raportu przez prze-
łożonego bez spełnienia tego obowiązku, jak również naruszenie terminu 
do przekazania, może stanowić podstawę do pociągnięcia tego przełożo-
nego do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej. Uchybienie 
takie nie stanowi natomiast przeszkody do rozpoznania takiego wniosku, 
a tym bardziej do wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia policjanta 
ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji. Ani bezpo-
średni przełożony, ani każdy kolejny przełożony nie ma prawa powstrzy-
mania się od przyjęcia i dalszego przekazania raportu, albo od załatwienia 
tej sprawy na skutek ujawnionych uchybień natury proceduralnej związa-
nej z niezachowaniem drogi służbowej przez policjanta lub przełożonego, 
albo uchybienia terminu lub braku opinii przez przełożonego.

Wykładnia przepisu rozporządzenia z 14 maja 2013 r. w zakresie, w ja-
kim zobowiązuje do przekazania raportu w sprawie osobowej do przeło-
żonego właściwego do załatwienia tej sprawy, ale nie w sposób bezpo-
średni, ale za pośrednictwem usytuowanych w strukturze hierarchicznej 
organizacji, jaką jest Policja, poszczególnych przełożonych, począwszy 
od bezpośredniego przełożonego policjanta składającego ten wniosek, jest 
zgodna z modelem drogi służbowej zawartym w treści § 1 pkt 5 zarzą-
dzania nr 30 komendanta głównego Policji z 16 grudnia 2013 r. w spra-
wie funkcjonowania organizacji hierarchicznej Policji 14. Zobowiązuje ona 
do załatwiania wszystkich spraw służbowych w jednolity sposób, tj. w spo-
sób polegający na przekazywaniu informacji lub dokumentów albo rze-
czy przez podwładnych za pośrednictwem wszystkich kolejnych przeło-
żonych aż do tego, który jest uprawniony do rozstrzygnięcia sprawy, jak 
również przekazywania rozkazów, poleceń lub wytycznych od przełożone-
go uprawnionego do ich wydania, przez kolejnych niższych przełożonych 
do podwładnego. Należy tylko dodać, że sprawy osobowe z oczywistych 
względów stanowią sprawy służbowe. Zakres pojęcia wymienionego jako 
pierwsze jest węższy. Każda sprawa osobowa jest jednocześnie sprawą 
służbową, natomiast sprawa służbowa może być sprawą osobową, jeżeli 
jej przedmiot spełnia kryteria wskazane w treści § 1 pkt 4 rozporządze-
nia z 14 maja 2013 r. Obie defi nicje drogi służbowej (tj. zawarte w roz-
porządzeniu z 14 maja 2013 r. oraz w zarządzeniu nr 30 ) nie stanowią 
konkurencyjnych i sprzecznych ze sobą konstrukcji. Wręcz przeciwnie. 
Wykładnia pojęcia „drogi służbowej” powinna uwzględniać obie defi nicje, 
ponieważ opisują one precyzyjnie mechanizm funkcjonujący w strukturze 
zhierarchizowanej wyłącznie, jeśli są brane pod uwagę jednocześnie. Jak 
wykazano defi nicje te przenikają się i uzupełniają nawzajem.

14  Zarządzanie nr 30 komendanta głównego Policji z 16 grudnia 2013 r. 
w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej Policji (Dz. Urz. KGP 
z 2013 r., poz. 99 ze zm.); dalej jako zarządzenie nr 30. 
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Omawiane rozporządzenie z 14 maja 2013 r. nie wskazuje, jak należy 
rozumieć sformułowanie „opinia dotycząca sposobu załatwienia sprawy” 
ani w jaki sposób przełożony ma udokumentować ten fakt. Brak wymogów 
formalnych w tym zakresie powoduje, że może ona zostać zawarta w ra-
porcie (zarówno na jej przedniej stronie pod tekstem raportu lub na odwro-
cie) albo na osobnym dokumencie, który bezpośredni przełożony dołączy 
do raportu. Skoro zaś samo zgłoszenie o gotowości wystąpienia ze służby 
w Policji ma postać pisemną, a z rozporządzenia z 4 maja 2013 r. wynika, 
że wniosek w sprawie osobowej wraz z opinią przekazywany jest przez 
przełożonego według właściwości, to oczywiste jest, że opinia także musi 
mieć postać pisemną. W praktyce służbowej najczęściej opinia przełożone-
go o wniosku w sprawie osobowej umieszczana jest na odwrotnej stronie 
raportu, tj. wniosku w sprawie osobowej lub pod treścią oświadczenia 
policjanta zawartego w złożonym raporcie.

Odnosząc się do treści merytorycznej sformułowania „opinia o sposo-
bie załatwienia sprawy”, należy tylko wskazać, że treść rozporządzenia 
z 14 maja 2013 r. nie zawiera defi nicji tego pojęcia. Zatem należy przyjąć 
takie znaczenie tego słowa, jakie zostało ukształtowane na gruncie języka 
potocznego. Opinię należy traktować jako pewien pogląd na sprawę, prze-
konanie odnoszące się do sposobu jej załatwienia. Nie ma ona wobec tego 
charakteru wiążącego dla decydenta. Ma znaczenie wyłącznie konsulta-
cyjne. Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób zostanie ona wyrażona. 
Może zostać ograniczona wyłącznie do lakonicznego stwierdzenia, że bez-
pośredni przełożony popiera lub nie popiera wniosku zawartego w rapor-
cie. Może także zawierać uzasadnienie, w którym zostaną przedstawione 
argumenty wskazujące na zasadność złożonego wniosku, albo przeciwnie 
— na jego bezzasadność. Przełożony ma pełną swobodę w tym zakresie. 
Może również wskazać, że z określonych powodów nie chce lub nie może 
merytorycznie ustosunkować się do treści raportu. Wówczas takie stwier-
dzenie także będzie uznane jako opinia o sposobie załatwienia tej sprawy 
osobowej. W opinii mogą zostać również zawarte inne uwagi odnoszące się 
zarówno do treści merytorycznej raportu, jak i do jego strony formalnej.

W tym konkretnym przypadku bezcelowe byłoby zamieszczanie w tre-
ści opinii informacji, czy dany przełożony popiera, czy też nie popiera 
wniosku zawartego w raporcie, chociaż zamieszczenie takiego stanowiska 
przez przełożonego jest dopuszczalne. Zważyć jednak należy, że art. 41 
ust. 3 ustawy o Policji zobowiązuje przełożonego właściwego w sprawach 
osobowych do zwolnienia policjanta ze służby w Policji w przypadku złoże-
nia przez niego pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby. Zatem nawet 
brak zgody czy poparcia dla wniosku policjanta przez jego bezpośredniego 
przełożonego (jak również przez kolejnych przełożonych) nie będzie sku-
teczny i nie będzie miał żadnego wpływu na sposób rozstrzygnięcia tej 
sprawy osobowej. Zasadne jest zatem umieszczenie w treści opinii adnota-
cji, że dany przełożony zapoznał się z oświadczeniem policjanta zawartym 
w raporcie, może zawierać sugestię co do ewentualnego terminu zwolnie-
nia (ale w granicach wyznaczonych przez przepis art. 41 ust. 3 ustawy 
o Policji), informację o wszczętych innych postępowaniach dotyczących 
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zwolnienia tego policjanta ze służby w Policji, na podstawie konkurencyj-
nych podstaw zwolnieniowych, o prowadzonych postępowaniach wyjaś-
niających, dyscyplinarnych, o konieczności rozliczenia się przez policjanta 
z mienia powierzonego, może wskazywać na rodzaj lub zakres obowiązków, 
których musi dopełnić policjant przed faktycznym zwolnieniem ze służby 
w Policji, a także inne informacje związane z osobą policjanta, który złożył 
pisemne zgłoszenie wystąpienia ze służby w Policji.

Przełożonym właściwym do załatwienia tej sprawy osobowej jest przeło-
żony w sprawach osobowych, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o Po-
licji. Przepis ten zawiera katalog zamknięty (numerus clausus) podmiotów, 
którym ten przymiot przysługuje. Enumeratywne ich wskazanie w treści 
powołanego wyżej przepisu pragmatyki służbowej powoduje, że stosowanie 
wykładni rozszerzającej jest niedopuszczalne. Co również istotne, i co wy-
nika wprost z treści art. 32 ust. 1 ustawy o Policji, przełożony w sprawach 
osobowych jest podmiotem uprawnionym do nawiązania, zmiany i roz-
wiązania stosunku służbowego. Pisemne zgłoszenie wystąpienia ze służby 
w Policji jest właśnie wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie roz-
wiązania stosunku służbowego lub też innymi słowy wnioskiem o zwolnie-
nie ze służby w Policji (w tym przypadku na podstawie art. 41 ust. 3 usta-
wy o Policji). Zatem wniosek zawierający zgłoszenie o wystąpieniu ze służby 
w Policji złożony do bezpośredniego przełożonego, w konsekwencji zastoso-
wania drogi służbowej, trafi  ostatecznie do przełożonego w sprawach osobo-
wych, jako uprawnionego przełożonego do załatwienia tej sprawy osobowej. 
Może się zdarzyć oczywiście przypadek, gdy wniosek ten trafi  od policjanta 
bezpośrednio do przełożonego w sprawach osobowych. Będzie tak wówczas, 
gdy przełożony w sprawach osobowych będzie jednocześnie bezpośrednim 
przełożonym policjanta składającego taki wniosek (np. komendant miejski, 
powiatowy, wojewódzki jednostki Policji w stosunku do komendanta będą-
cego kierownikiem jednostki Policji niższego szczebla albo też w stosunku 
do kierownika komórki organizacyjnej jednostki Policji, której ten komen-
dant jest kierownikiem). Zaznaczenia wymaga także fakt, że przełożonym 
właściwym do załatwienia sprawy konkretnego policjanta jest wyłącznie 
jego przełożony w sprawach osobowych, a nie każdy podmiot, któremu ten 
przymiot przysługuje. Każdy natomiast policjant ma w oznaczonym czasie 
wyłącznie jednego przełożonego w sprawach osobowych.

W treści § 2 ust. 4 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. wskazano także 
termin do załatwienia sprawy osobowej. Policjant powinien zostać powia-
domiony w terminie 30 dni od dnia wniesienia raportu w sprawie osobo-
wej o sposobie załatwienia tej sprawy osobowej, o ile przepisy szczególne 
nie stanowią inaczej. Termin ten także posiada charakter instrukcyjny, 
a jego przekroczenie może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną 
lub porządkową osoby, która go naruszyła. Uchybienia w tym zakresie nie 
wpływają na zdolność do załatwienia tej sprawy przez uprawniony pod-
miot, jak również na treść merytoryczną wydanego rozstrzygnięcia. Wydaje 
się zasadne stwierdzenie, że powiadomienie policjanta o wszczęciu postę-
powania administracyjnego dotyczącego zwolnienia ze służby na podsta-
wie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji nie czyni zadość wymogowi zachowania 
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terminu do załatwienia tej sprawy osobowej, przepis szczególny ustanowio-
ny w art. 41 ust. 3 ustawy o Policji statuuje bowiem uprawnienie przełożo-
nego w sprawach osobowych do wyznaczenia terminu zwolnienia ze służby 
w Policji, który maksymalnie może być oznaczony w okresie 3 miesięcy 
od dnia złożenia pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu ze służby przez poli-
cjanta. Zatem rozstrzygnięcie, tj. sama decyzja merytoryczna, musi być wy-
dana właśnie w tym terminie. Niedopuszczalne byłoby ograniczenie przez 
akt wykonawczy (rozporządzenie z 14 maja 2013 r.) terminu określonego 
przez pragmatykę służbową (ustawę Policji), a ten uprawnia do określenia 
daty zwolnienia ze służby w Policji w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia 
pisemnego zgłoszenie o wystąpieniu ze służby przez policjanta, ponieważ 
w terminie do 3 miesięcy od tego zdarzenia. Wynika to wprost z literal-
nego brzmienia art. 41 ust. 3 ustawy o Policji, w którym mowa o tym, 
że policjanta zwalnia się w terminie 3 miesięcy od złożenia pisemnego zgło-
szenia o wystąpieniu ze służby. Stąd też wniosek, że policjant powinien 
zostać zwolniony w terminie wskazanym przez przełożonego, ale nie dłuż-
szym niż 3 miesiące od dnia złożenia swojego wniosku w sprawie osobowej 
(tj. decyzja administracyjna o zwolnieniu musi wyznaczać datę zwolnienia 
ze służby w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia pisemnego zgło-
szenia o wystąpieniu ze służby w Policji), a następnie policjant powinien 
zostać powiadomiony o sposobie załatwienia jego sprawy osobowej, czyli 
o decyzji merytorycznej w sprawie zwolnienia ze służby w Policji (przez 
doręczenie mu rozkazu personalnego w tej sprawie). Oczywiście zwolnienie 
ze służby w Policji, a co za tym idzie rozkaz personalny w tej sprawie może 
trafi ć do policjanta w terminie krótszym niż 3 miesiące. Przepis art. 41 
ust. 3 ustawy o Policji ustanawia jedynie maksymalne granice, w których 
zwolnienie takie powinno nastąpić. Rozkaz o zwolnieniu ze służby w Policji 
przekazywany jest także na drodze służbowej, ma ona bowiem charak-
ter dwukierunkowy. Zatem przełożony w sprawach osobowych powinien 
przekazać ją za pośrednictwem kolejnych przełożonych, aż do bezpośred-
niego przełożonego policjanta. Droga służbowa obowiązuje i przełożonego 
i podwładnego posiadających przymiot policjanta przez cały okres służby 
w Policji. Dodać tylko należy, że przymiot ten policjant traci z chwilą roz-
wiązania stosunku służbowego, a następuje to w dacie określonej w rozka-
zie personalnym o zwolnieniu ze służby w Policji. Zatem do tego momentu 
doręczenie decyzji administracyjnej powinno nastąpić z zachowaniem drogi 
służbowej. W przypadku wniesienia odwołania od rozkazu personalnego 
o zwolnieniu ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji 
także będzie konieczność zachowania drogi służbowej, w przypadku gdy 
środek zaskarżenia zostanie wniesiony przed datą ustanowioną jako data 
zwolnienia ze służby w Policji 15. Jeżeli data zwolnienia ze służby w Policji 

15  Jak słusznie bowiem wskazuje judykatura „Zgłoszenie o wystąpieniu 
ze służby wiąże organ, a wydanie rozkazu personalnego powoduje skuteczne 
i defi nitywne rozwiązanie administracyjnoprawnego stosunku służby z datą 
wskazaną w rozkazie. Złożone zgłoszenie ulega w takim wypadku skonsumo-
waniu […]” (wyrok WSA w Poznaniu z 31 stycznia 2008 r., sygn. IV SA/Po 74/07, 
Legalis nr 103347). 
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została tak wyznaczona, że odwołanie zostaje wniesione po rzeczywistym 
zwolnieniu ze służby w Policji (po dacie wskazanej w rozkazie personal-
nym jako data zwolnienia ze służby w Policji), ale przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania, to wyłącza to konieczność zachowania drogi służ-
bowej przez adresata tego rozkazu personalnego w przypadku skorzystania 
przez niego ze środków jego zaskarżenia. Jeśli bowiem osoba pozostaje 
w którymś momencie poza służbą w Policji, ponieważ została z niej zwol-
niona w określonej dacie, a środek odwoławczy składany jest przez nią 
po tej dacie (ale jeszcze w okresie, gdy na podstawie przepisów k.p.a. przy-
sługuje jej prawo do jego wniesienia), to oczywiste jest to, że osoba ta nie 
jest funkcjonariuszem Policji, zatem nie obowiązują ją przepisy wewnętrzne 
w Policji, w tym te, które dotyczą drogi służbowej. 

Na marginesie należy dodać, że decyzja w sprawie zwolnienia ze służby 
w Policji podlega wykonaniu jeszcze przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania. Jest ona decyzją, która wydawana jest na wniosek zaintere-
sowanego policjanta, a rozkaz personalny o zwolnieniu ze służby w Po-
licji jest zgodny z treścią pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu ze służby 
w Policji. Zatem decyzja ta jest zgodna z żądaniem strony postępowania 
w sprawie zwolnienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 3 usta-
wy o Policji. Jak wynika wprost z treści art. 130 § 4 k.p.a. 16, decyzja ad-
ministracyjna podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania, jeśli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. Jedyną stro-
ną postępowania w sprawie zwolnienia ze służby w Policji na podstawie 
art. 41 ust. 3 ustawy o Policji jest policjant, który wnosi pisemne żądanie 
wystąpienia ze służby w Policji 17. Rozkaz personalny o zwolnieniu ze służ-
by czyni zadość jego żądaniu w całości 18. Zatem rozkaz taki jest wykonalny 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania 19.

16  Stanowi to jeden z wyjątków od reguły braku przymiotu wykonalności decy-
zji nieostatecznej (B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyj-
nego. Komentarz, Warszawa 2017 r., s. 698); zob. także B. Adamiak, J. Borkowski, 
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012, s. 283. 

17  „[…] w przypadku gdy w postępowaniu istnieje tylko jedna strona, z prze-
pisu tego [art. 130 § 4 k.p.a. — dopisek aut.] wynika dopuszczalność wykonania 
takiej decyzji, gdy jest zgodna z żądaniem strony” (M. Wierzbowski, A. Wikto-
rowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 
2011 r., s. 735). 

18  Jak zauważa Robert Kędziora — przez zgodność decyzji z żądaniem stro-
ny postępowania należy rozumieć sytuację obiektywnej zgodności osnowy decyzji 
z żądaniem strony (R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komen-
tarz, Warszawa 2011, s. 695 i nast.; w tym samym tonie R. Sawuła, Wstrzymanie 
wykonania rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu administracyjnym, Przemyśl–
Rzeszów 2008, s. 98). Dodać tylko należy, że chodzi o zgodność treści rozkazu 
personalnego o zwolnieniu z Policji z żądaniem zawartym w pisemnym zgłoszeniu 
wystąpienia ze służby w Policji, a nie z treścią oświadczeń (raportów, wniosków) 
policjanta składanych w toku trwającego postępowania administracyjnego w spra-
wie zwolnienia ze służby w Policji na postawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji. 

19  „Decyzja zwalniająca ze służby w pierwszej instancji [na podstawie art. 41 
ust. 3 u.pol. — dopisek aut.] jest decyzją wykonalną przed datą uostatecznienia 
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Decyzja merytoryczna o zwolnieniu ze służby i skuteczność cofnięcia 
zgłoszenia o wystąpieniu ze służby w Policji

Jak już wcześniej wspomniano złożenie raportu w sprawie wystąpienia 
z Policji inicjuje postępowanie w sprawie zwolnienia z Policji na podsta-
wie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji. Przełożony w sprawach osobowych 
musi wówczas wyznaczyć datę zwolnienia ze służby w Policji dla policjan-
ta, która to jest dla niego wiążąca i w tym terminie zwolnić go ze służ-
by w Policji 20. Przypadek ten stanowi przykład obligatoryjnego zwolnienia 
ze służby w Policji. Różni się on jednak od pozostałych przypadków wska-
zanych w art. 41 ust. 1 ustawy o Policji, te nakazują bowiem niezwłocz-
ne zwolnienie w sytuacji wystąpienia przesłanki objętej tym przepisem. 
W przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy o Policji, zwolnienie 
następuje w czasie wyznaczonym przez przełożonego w sprawach osobo-
wych, który nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia złożenia pisemnego 
zgłoszenia o wystąpieniu ze służby w Policji 21. Druga różnica pomiędzy 
przepisami art. 41 ust. 1 ustawy o Policji a art. 41 ust. 3 ustawy o Policji 
polega na tym, że w tym pierwszym przypadku (co do zasady) postępowa-
nie wszczynane jest z urzędu, natomiast w drugim może być zainicjowane 
wyłącznie na wniosek policjanta, który chce wystąpić ze służby w Policji. 
Zatem brak podstaw do wszczęcia go z urzędu.

się, gdyż w całości uwzględnia żądanie strony w rozumieniu art. 130 § 4 k.p.a.” 
(A. Korcz-Maciejko, Glosa do wyroku WSA w Poznaniu z dnia 31 stycznia 
2008 r., IV SA/Po 74/07, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009 r., nr 1, poz. 77, 
s. 77 i nast.); zob. także M. Wierzbowski, A. Wiktorowska Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz…, wyd. cyt., s. 735. 

20  „Charakter terminu określonego w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r., nr 43, poz. 277 ze zm.) nie dopuszcza 
możliwości jego przedłużenia, w tym także poprzez zastosowanie rozwiązania 
przewidzianego w art. 37 § 2 k.p.a.” (wyrok NSA z 30 lipca 2009 r., sygn. I OSK 
1523/08, Legalis nr 225775). 

21  Wyrok NSA z 9 maja 2012 r., sygn. I OSK 1840/11, LEX nr 1264615; wyrok 
WSA w Warszawie z 30 maja 2012 r., sygn. VIII SA/Wa 104/12, LEX nr 1276033; 
wyrok NSA z 19 lutego 2009 r., sygn. I OSK 425/08, Legalis nr 1802330; wyrok 
NSA z 16 lutego 2009 r., sygn. I OSK 370/08, Legalis nr 183583; wyrok WSA 
w Gliwicach z 16 lutego 2009 r., sygn. IV SA/Gl 597/08, Legalis nr 166916; 
a także „Przepis art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Polic-
ji (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 7, poz. 58 ze zm.) zawiera normę, która nakazuje 
przełożonemu policjanta, który zgłosił pisemne wystąpienie ze służby, zwolnić 
go nie później niż w terminie 3 miesięcy od tego wystąpienia. Uzasadnieniem dla 
takiej normy jest z jednej strony ochrona policjanta przed nadmiernie odległym 
wyznaczeniem daty zwolnienia ze służby, co mogłoby prowadzić do zniwecze-
nia dobrowolnego charakteru służby w Policji (art. 28 ust. 1 ustawy o Policji), 
z drugiej zaś strony wzgląd na dobro służby, które może wymagać, aby policjant 
przez czas jakiś wykonywał jeszcze swoje obowiązki” (wyrok NSA z 11 kwietnia 
2006 r., sygn I OSK 958/05, Legalis nr 275895); zob. także wyrok NSA z 24 mar-
ca 2006 r., sygn. I OSK 962/05, Legalis nr  275578. 
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Decyzja merytoryczna w tej sprawie nie korzysta z uznania administra-
cyjnego 22. Jest to decyzja związana, o czym świadczy literalne brzmienie 
art. 41 ust. 3 ustawy o Policji, w którym mowa o tym, że policjanta „zwal-
nia się” w przypadku złożenia przez niego pisemnego zgłoszenia o wystą-
pieniu ze służby w Policji. Organ administracyjny nie może zatem odstąpić 
od wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby w Policji na tej 
podstawie, a także od wydania decyzji zwalniającej policjanta ze służby 
w Policji, chociażby okoliczności wskazywały na przydatność danego poli-
cjanta w służbie oraz na konieczność dalszego kontynuowania stosunku 
służbowego. Służba, jak podkreślono wcześniej, oparta jest na dobrowol-
ności, a możliwość złożenia pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu z niej sta-
nowi jej gwarancję 23.

Nie oznacza to jednak, że w trakcie trwania postępowania w sprawie 
zwolnienia z przyczyn określonych w art. 41 ust. 3 ustawy o Policji nie 
może zaistnieć okoliczność stanowiąca inną podstawę zwolnieniową. Pro-
wadzenie postępowania w sprawie zwolnienia ze służby w Policji na pod-
stawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji nie wstrzymuje możliwości wszczęcia 
postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby na innej 
podstawie 24. Jeżeli okoliczność, która wystąpi, stanowi obligatoryjną prze-

22  „Gdy w obrocie prawnym funkcjonuje oświadczenie woli o wystąpieniu 
ze służby, nie jest możliwe inne rozstrzygnięcie administracyjne, niż zwolnie-
nie ze służby” (wyrok NSA z 13 września 2016 r., sygn. I OSK 814/15, Legalis 
nr 1512191); „Zwolnienie ze służby na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 43, poz. 277 ze zm.) ma cha-
rakter obligatoryjny, a zatem nie zostało pozostawione uznaniu administracyjne-
mu” (wyrok WSA w Warszawie z  7 października 2010 r., sygn. II SA/Wa 904/10, 
Legali nr 390089); zob. także wyrok WSA w Warszawie z 19 listopada 2009 r., 
sygn. II SA/Wa 915/09, Legalis nr 217134; wyrok WSA w Warszawie z 3 listopada 
2009 r., sygn. II SA/Wa 779/09, Legalis nr 837047; wyrok WSA w Gorzowie Wiel-
kopolskim z 6 marca 2008 r., sygn. II SA/Go 89/08, Legalis nr 258575, wyrok 
WSA w Poznaniu z 31 stycznia 2008 r., sygn. IV SA/Po 74/07, Legalis nr 103347; 
wyrok NSA z 14 listopada 2007 r., sygn. I OSK 50/07, Legalis nr 139370; wyrok 
NSA z 21 września 2007 r., sygn. I OSK 360/07, Legalis nr 116041.  

23  „Zgodnie z treścią art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 43, poz. 277 ze zm.) policjanta zwalnia się ze służby 
w terminie do trzech miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego takie-
go wystąpienia. Brzmienie tego przepisu wskazuje na obligatoryjność zwolnie-
nia ze służby, w przypadku pisemnego zgłoszenia przez policjanta wystąpienia 
ze służby. Ocenę tę uzasadnia treść przepisu art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy, 
zwłaszcza użycie zwrotu «zwalnia się» w zestawieniu z art. 41 ust. 2, którego 
dyspozycja brzmi «można zwolnić». Zwolnienie ze służby jest z mocy art. 41 
ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji konsekwencją zgłoszenia przez 
policjanta pisemnego wystąpienia ze służby w Policji. Wskazany przepis po-
twierdza zasadę dobrowolności służby w Policji, bowiem decydujące znaczenie 
ma oświadczenie woli o zgłoszeniu się do służby, jak i wystąpieniu z niej” (wyrok 
WSA w Warszawie z 14 października 2010 r., sygn. II SA/Wa 473/10, Legalis 
nr 380136).

24  „Sformułowanie przepisu art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.), iż policjanta zwalnia się ze służby 
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słankę do zwolnienia, to organ zobowiązany jest do wszczęcia postępo-
wania w tej sprawie i zwolnienia policjanta właśnie z tej przyczyny, mimo 
uprzedniego wyznaczenia terminu zwolnienia ze służby w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji 25. Każda bo-
wiem przesłanka zawarta w treści art. 41 ustawy o Policji stanowi odręb-
ną podstawę umożliwiającą zwolnienie ze służby w Policji, a tym samym 
każda umożliwia wszczęcie niezależnego od pozostałych postępowania 
w sprawie zwolnienia ze służby w Policji. W przypadku wystąpienia prze-
słanki fakultatywnej, określonej w art. 41 ust. 2 ustawy o Policji, daje 
to możliwość organowi do zainicjowania postępowania administracyjnego 
w sprawie zwolnienia ze służby na tej podstawie. Wystąpienie przesłan-
ki obligatoryjnej, zawartej w art. 41 ust. 1 ustawy o Policji, zobowiązuje 
organ do wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia z Policji. Wybór 
pomiędzy podstawami do zwolnienia z Policji, w takim przypadku, należy 
do organu administracyjnego, który może dokonywać zwolnienia funk-
cjonariusza z Policji na innej podstawie, mimo jednoczesnego prowadze-
nia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby w Policji na podstawie 
art. 41 ust. 3 ustawy o Policji 26. 

W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia na pod-
stawie wskazanej w art. 41 ust. 1 lub 2 ustawy o Policji i zwolnienia poli-
cjanta z jednej ze wskazanych w tych przepisach przyczyn, postępowanie 
w sprawie zwolnienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 3 usta-
wy o Policji musi zostać zakończone umorzeniem. Treść bowiem art. 105 
§ 1 k.p.a. stanowi, że organ administracji publicznej jest zobowiązany wy-
dać decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w czę-
ści, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe 
w całości albo w części.

w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego wystąpienia 
ze służby może sugerować obligatoryjny charakter tego trybu. Ale ta obligatoryj-
ność w tym przypadku oznacza, że organ po otrzymaniu wniosku o zwolnienie 
powinien zwolnić policjanta w terminie do 3 miesięcy, ale tylko wówczas gdy-
by w tym terminie nie zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie zwol-
nienia ze służby” (wyrok WSA w Krakowie z 27 kwietnia 2010 r., sygn. III SA/
Kr 371/09, Legalis nr 2519450); w tym samym tonie — wyrok WSA w Gliwicach 
z 16 lutego 2009 r., sygn. IV SA/Gl 597/08, Legalis nr 166916.  

25  Jak podnosi judykatura podstawa zwolnienia z art. 41 ust. 1 pkt 4 usta-
wy o Policji ma pierwszeństwo przed podstawą zwolnienia wynikającą z art. 41 
ust. 3 ustawy o Policji — wyrok NSA z 15 grudnia 2009 r., sygn. I OSK 653/09, 
Legalis nr 224977.

26  „Złożenie wniosku o zwolnienie ze służby na podstawie art. 41 ust. 3 usta-
wy o Policji nie powoduje w każdym przypadku obowiązku zastosowania tego 
przepisu. Wybór właściwego trybu rozwiązania z policjantem stosunku służbo-
wego należy do organu, który powinien w tym względzie kierować się dyspozy-
cją art. 7 k.p.a., tj. powinien załatwić sprawę mając na uwadze interes społecz-
ny i słuszny interes obywateli” (wyrok WSA w Białymstoku z 3 czerwca 2014 r., 
sygn. II SA/Bk 255/14, Legalis nr 1187576); w tym samym tonie wyrok WSA 
w Białymstoku z 3 kwietnia 2014 r., sygn. II SA/Bk 870/13, Legalis nr 1187630, 
a także wyrok NSA z 3 listopada 2010 r., sygn. I OSK 1405/10, Legalis nr 325464.   
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Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia wówczas, gdy 
w sposób oczywisty organ administracji publicznej stwierdzi brak pod-
staw prawnych (nie ma normy prawnej udzielającej organowi administra-
cji publicznej kompetencji do wydania decyzji administracyjnej) i faktycz-
nych (brak jest okoliczności faktycznych uzasadniających według hipotezy 
normy prawnej kompetencję organu administracji publicznej do wydania 
decyzji administracyjnej) do merytorycznego załatwienia sprawy 27. Ozna-
cza to brak jednego z elementów materialnego stosunku prawnego, któ-
ry stanowi przeszkodę do wydania decyzji merytorycznej rozstrzygającej 
ją co do istoty 28. Skutkiem ujawnienia się przyczyn stanowiących podstawę 
do umorzenia postępowania jest to, że od czasu ich zaistnienia postępowa-
nia nie prowadzi się dalej i konieczne jest jego zakończenie bez osiągnię-
cia celu, dla którego zostało ono wszczęte 29. Złożenie raportu o zwolnienie 
ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji nie deter-
minuje w każdym przypadku realizacji obowiązku wynikającego z treści 
tego przepisu. Właściwy organ Policji, po otrzymaniu wniosku policjanta 
o zwolnienie ze służby w Policji, złożonego w trybie art. 41 ust. 3 ustawy 
o Policji, obowiązany jest do zwolnienia go w terminie do 3 miesięcy, ale 
tylko wówczas, gdy w tym terminie nie zostało zakończone inne toczące się 
postępowanie w sprawie zwolnienia policjanta ze służby w Policji na in-
nej podstawie. Zatem konieczne jest ustalenie, przed wydaniem decyzji 
dotyczącej zwolnienia na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji, czy 
w okresie od złożenia pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby w Policji 
do daty ustalonej przez organ jako daty zwolnienia ze służby w Policji nie 
została już w tym zakresie wydana decyzja administracyjna o zwolnieniu 
tego policjanta na podstawie art. 41 ust. 1 lub 2 ustawy o Policji 30. Złożenie 

27  „Bezprzedmiotowość postępowania wiąże się z przedmiotem postępowa-
nia administracyjnego, którym jest sprawa administracyjna w rozumieniu art. 1 
pkt 1 k.p.a., czyli wynikająca z przepisów prawa materialnego kompetencja orga-
nu administracji publicznej do wydania w indywidualnej sprawie decyzji admi-
nistracyjnej. Przepisy prawa materialnego upoważniają organ administracji pub-
licznej do wydania decyzji w określonych hipotezą normy prawnej okolicznoś-
ciach faktycznych, na które składają się elementy przedmiotowe i podmiotowe. 
Postępowanie może być więc bezprzedmiotowe z przyczyn prawnych — gdy oka-
że się, że nie ma normy prawnej udzielającej organowi administracji publicznej 
kompetencji do wydania decyzji administracyjnej lub z przyczyn faktycznych — 
gdy okaże się, że nie ma okoliczności faktycznych, uzasadniających według hi-
potezy normy prawnej kompetencję organu administracji publicznej do wydania 
decyzji administracyjnej” (wyrok NSA z 12 lutego 2008 r., sygn. II OSK 2042/06, 
Legalis nr 271165).  

28  B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz..., wyd. cyt., s. 565.

29  A. Józefowicz, Glosa do uchwały składu trzech sędziów z dnia 16 maja 
1996 r., III CZP 44/96, PiP 1999, nr 12, s. 112.

30  „Właściwy organ Policji po otrzymaniu wniosku policjanta o zwol-
nienie ze służby złożonego w trybie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.) powinien zwolnić go w ter-
minie do 3 miesięcy, ale tylko wówczas, gdy w tym terminie nie zostało wszczęte 
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zatem przez policjanta raportu o zwolnienie ze służby w Policji w trybie 
art. 41 ust. 3 ustawy o Policji, w sytuacji gdy zaistniały inne  przesłanki 
do zwolnienia tego policjanta ze służby w Policji (w trybie art. 41 ust. 1 lub 
2 ustawy o Policji) i gdy takie postępowanie także zostało wszczęte, nie daje 
pierwszeństwa zwolnienia na wniosek policjanta 31.

Nie ma wobec tego znaczenia, czy pisemne zgłoszenie wystąpienia 
ze służby w Policji zostało złożone wcześniej niż zaistniała okoliczność uza-
sadniająca wszczęcie postępowania z urzędu (i to zarówno z przyczyn ob-
ligatoryjnych, jak i fakultatywnych uzasadniających takie zwolnienie). Nie 
ma także znaczenia, kiedy zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
z urzędu w sprawie zwolnienia ze służby w Policji. Niezależnie więc od tego, 
czy postępowanie z urzędu zostało wszczęte przed złożeniem pisemnego ra-
portu w sprawie zwolnienia ze służby w Policji, czy też po tym fakcie, mogło 
się ono zakończyć jeszcze przed upływem terminu wskazanego przez or-
gan w postępowaniu dotyczącym zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 
ust. 3 ustawy o Policji. Złożenie raportu przez stronę inicjuje wyłącznie 
postępowanie administracyjne, którego przedmiotem było zwolnienie poli-
cjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji. Nie stanowi 
on przeszkody uzasadniającej brak możliwości wszczęcia, przeprowadzenia 
czy też zakończenia decyzją merytoryczną postępowania administracyjnego 
na innej podstawie zwolnieniowej. Wskazane postępowania toczą bowiem 
się niezależnie od siebie, a ich przedmiotem są właściwe (odrębne) podsta-
wy umożliwiające zwolnienie funkcjonariusza ze służby w Policji. W takich 
przypadkach, jak słusznie wskazuje judykatura, „Skoro przepisy ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji […] przewidują różne podstawy rozwią-
zania z policjantem stosunku służbowego, to oczywistym jest, że w sprawie 
zwolnienia ze służby na każdej z dopuszczalnych podstaw zwolnieniowych 
prowadzone jest odrębne postępowanie administracyjne. Każda z tych 
spraw ma odrębny charakter. W ramach każdej z nich organ zobowiązany 
jest ocenić, czy zachodzą przesłanki do rozwiązania stosunku służbowego 
na przyjętej postawie, a następnie w zależności od poczynionych ustaleń 
podjąć stosowne działania kończące postępowanie w danej sprawie” 32. 

z urzędu przeciwko policjantowi postępowanie o zwolnienie go ze służby na innej 
podstawie […]” (wyrok WSA w Białymstoku z 3 kwietnia 2013 r., sygn. II SA/
Bk 870/13, Legalis nr 1187630).  

31  Wyrok WSA w Szczecinie z 7 lipca 2011 r., sygn. II SA/Sz 559/11, Legalis 
nr 385148. 

32  Wyrok NSA z 8 stycznia 2016 r., sygn. I OSK 1481/14, Legalis nr 1453548, 
a także „W sprawach związanych ze zwolnieniem funkcjonariusza policji ze służ-
by podstawą materialną są zapisy art. 41 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Po-
licji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.), który określa w poszczególnych częś-
ciach poszczególne przesłanki zwolnienia funkcjonariusza ze służby. Każda 
z tych przesłanek 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 w przypadku każdej z przesłanek 
określonych w art. 41 ustawy o Policji” (wyrok WSA w Warszawie z 12 stycznia 
2007 r., sygn. II SAB/Wa 173/06, Legalis nr 847280).
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Przedmiot postępowania to inaczej sprawa administracyjna w rozumie-
niu art. 1 k.p.a. Jej granice wytycza każda podstawa upoważniająca organ 
do zwolnienia policjanta ze służby, zawarta w treści art. 41 ust. 1–3 usta-
wy o Policji. Jeśli podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego 
jest pisemne zgłoszenie wystąpienia ze służby, to granice sprawy admi-
nistracyjnej określa przepis art. 41 ust 3 ustawy o Policji. A contrario na-
leży wnosić, że treść żądania zawartego w raporcie strony nie może być 
przedmiotem postępowania wszczętego z urzędu, dotyczącego zwolnienia 
policjanta na innej podstawie, tj. z art. 41 ust. 1 lub 2 ustawy o Policji. 
Skoro przedmiot nie może ulec zmianie w toku trwającego postępowa-
nia, to oczywiste jest to, że wskazana przez stronę podstawa rozwiązania 
z nim stosunku służbowego jest poza zakresem postępowania prowadzo-
nego z urzędu. Jeżeli z kolei postępowanie prowadzone z urzędu zosta-
je zakończone wydaniem decyzji merytorycznej, tj. rozkazu personalnego 
o zwolnieniu ze służby w Policji na jednej z podstaw wskazanych w art. 41 
ust. 1 lub 2 ustawy o Policji , to organ prowadzący postępowanie w spra-
wie zwolnienia ze służby w Policji po uprzednim pisemnym zgłoszeniu 
wystąpienia ze służby przez policjanta nie może odnieść się merytorycznie 
do okoliczności podniesionych w raporcie złożonym przez stronę, przed-
miot tego postępowania bowiem, na skutek zakończenia postępowania 
prowadzonego z urzędu, przestał niejako już istnieć. Zatem jeśli postę-
powanie w sprawie zwolnienia ze służby w Policji z urzędu zostało zakoń-
czone wcześniej decyzją merytoryczną o zwolnieniu, to cel postępowania 
prowadzonego na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji został skon-
sumowany przez rozstrzygnięcie wydane w postępowaniu prowadzonym 
na jednej z podstaw określonych w art. 41 ust. 1 lub 2 ustawy o Policji, 
ponieważ stosunek służbowy, do którego odnoszą się te dwa postępowania 
(prowadzone z urzędu oraz na wniosek) został skonsumowany w wyniku 
wydanej decyzji o zwolnieniu policjanta ze służby na podstawie art. 41 
ust. 1 lub 2 ustawy o Policji. Wobec tego ponowne (późniejsze, tj. po za-
kończeniu postępowania prowadzonego z urzędu wydaniem decyzji zwal-
niającej policjanta ze służby w Policji) zwolnienie policjanta na podstawie 
art. 41 ust. 3 ustawy o Policji nie jest możliwie, ponieważ został on już 
zwolniony na podstawie art. 41 ust. 1 lub 2 ustawy o Policji.

Celem każdego postępowania administracyjnego jest załatwienie sprawy 
przez wydanie decyzji rozstrzygającej ją co do istoty. Decyzja merytorycz-
na powinna konkretyzować prawa i obowiązki wynikające z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku prowadzenia co najmniej 
dwóch postępowań administracyjnych dotyczących zwolnienia ze służby 
w Policji, na dwóch różnych podstawach, przy czym jedno prowadzone jest 
na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji, a drugie na jednej z pozosta-
łych podstaw wskazanych w art. 41 ust. 1 lub 2 ustawy o Policji, celu po-
stępowania prowadzonego na wniosek nie sposób osiągnąć w przypadku 
zakończenia postępowania prowadzonego z urzędu decyzją o zwolnieniu 
ze służby w Policji z uwagi na trwałą przeszkodę niwecząca dotychczaso-
we wyniki postępowania prowadzonego na podstawie art. 41 ust. 3 usta-
wy o Policji. Organ nie może skonkretyzować praw i obowiązków strony, 
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zostały one bowiem już określone w innym postępowaniu (prowadzonym 
z urzędu). Nie ma przy tym znaczenia, które z postępowań zostało zaini-
cjowane wcześniej, ale to które z nich zostało zakończone jako pierwsze 
wydaniem decyzji administracyjnej (rozkazu personalnego) o zwolnieniu 
ze służby w Policji. Decyzja taka niweczy dotychczasowe czynności wy-
konywane w ramach drugiego postępowania, determinując organ do jego 
zakończenia przez umorzenie. Przestaje bowiem istnieć stosunek admi-
nistracyjnoprawny (tj. stosunek służbowy), do którego można by było 
się odnieść i który można by było rozwiązać na innej podstawie prawnej, 
tj. na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji.

Przedmiotowe umorzenie zamyka więc drogę do konkretyzacji wspo-
mnianych praw i obowiązków i kończy bieg tego postępowania. Zała-
twia tym samym tę sprawę „w inny sposób”, w rozumieniu art. 104 
§ 2 k.p.a. Jeżeli jednak z jakiejkolwiek przyczyny postępowanie prowadzo-
ne z urzędu stało się bezprzedmiotowe, ponieważ nie istniała lub nie do-
wiedziono istnienia żadnej z podstaw obligatoryjnego albo fakultatywnego 
zwolnienia ze służby w Policji wskazanych w art. 41 ust. 1 lub 2 ustawy 
o Policji, to umorzenie tego postępowania nie ma wpływu na tok postę-
powania w sprawie zwolnienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 
ust. 3 ustawy o Policji, w szczególności na możliwość zakończenia go wy-
daniem decyzji merytorycznej o zwolnieniu ze służby w Policji na tej właś-
nie podstawie. 

Ustalenie bezprzedmiotowości postępowania, o której mowa w art. 105 
§ 1 k.p.a., obliguje organ administracyjny do jego umorzenia 33. Wydanie 
decyzji merytorycznej w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 41 
ust. 3 ustawy o Policji, w okolicznościach, gdy uprzednio inne postępowa-
nie dotyczące tego samego policjanta zostało zakończone decyzją meryto-
ryczną o zwolnieniu na jednej z podstaw, o których mowa w art. 41 ust. 1 
lub 2 ustawy o Policji, powodowałoby stan, w którym rozkaz personalny 
o zwolnieniu ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Poli-
cji odnosiłby się do nieistniejącego już przedmiotu (ponieważ rozstrzygnię-
tego inną decyzją w odrębnym postępowaniu — res iudicata). Decyzja taka 
sama byłaby obciążona wadą kwalifi kowaną (art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.) 
i jako taka wymagałaby usunięcia jej z obrotu prawnego w wyniku stwier-
dzenia jej nieważności. 

Ostatnim zagadnieniem jest omówienie problematyki związanej z cof-
nięciem pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu ze służby w Policji. Pragma-
tyka służbowa nie odnosi się bowiem wprost do tego zagadnienia.

W judykaturze przyjęto, że pisemne zgłoszenie o wystąpieniu ze służ-
by w Policji należy traktować jako oświadczenie woli w rozumieniu 

33  Jak wskazuje się w doktrynie „ustalenie istnienia tej przesłanki stwarza 
obowiązek zakończenia postępowania w danej instancji przez jego umorzenie, 
ponieważ nie będzie wtedy podstaw do rozstrzygnięcia sprawy co do jej istoty. 
Dalsze prowadzenie postępowania w takim przypadku stanowiłoby o jego wadli-
wości, mającej istotny wpływ na wynik sprawy” (B. Adamiak, J. Borkowski, Ko-
deks postępowania administracyjnego. Komentarz…, wyd. cyt., s. 563).  
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cywilnoprawnym 34. Z poglądem tym należy się zgodzić. Kwestia ta nie zo-
stała bowiem uregulowana w             sposób odrębny w pragmatyce służbowej ani 
w procedurze administracyjnej, do której ta pragmatyka odsyła na zasa-
dzie § 19 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. Żadne przepisy nie stoją 
na przeszkodzie traktowania pisemnego zgłoszenia jako oświadczenia woli 
złożonego innej osobie. Nie stanowi to zaprzeczenia komplementarności 
uregulowania ustawy o Policji oraz aktów do niej wykonawczych oraz za-
kresu odesłania do innych aktów prawnych wyłącznie w przypadkach ist-
niejącego przepisu szczególnego statuującego dopuszczalność subsydiar-
nego stosowania przepisów zamieszczonych w innych aktach prawnych, 
a nawet w innych gałęziach prawa. Wszak pragmatyka nie defi niuje pojęć, 
takich jak obywatelstwo polskie, brak skazania za przestępstwo lub prze-
stępstwo skarbowe, pełni praw publicznych, a oczywiste jest stosowanie 
w tym zakresie konstrukcji zawartych w przepisach regulujących nabycie 
obywatelstwa, przepisów prawa karnego materialnego i procedury kar-
nej, a także innych przepisów prawa odnoszących się do sposobu nabycia 
i utraty pełni praw publicznych. Tak samo uzasadnione jest stosowanie 

34  „Ustawa o Policji nie reguluje zasad składania oświadczeń woli w admi-
nistracyjnoprawnych stosunkach służbowych. Mamy tu niewątpliwie do czy-
nienia z luką w prawie. W takich przypadkach jedną z dopuszczalnych form 
wykładni jest analogia „z prawa” (analogia iuris). Przy interpretacji przepisów 
prawa administracyjnego dopuszcza się wówczas możliwość korzystania z ana-
logicznych rozwiązań przyjętych w prawie cywilnym. Nie ma żadnych racjonal-
nych przesłanek, aby także do omawianych oświadczeń policjantów nie stosować 
przepisów art. 61 k.c.” (wyrok NSA z 20 stycznia 2017 r., sygn. I OSK 2193/16, 
Legalis nr 1558781); zob. także wyrok WSA w Warszawie z 14 października 
2010 r., sygn. II SA/Wa 473/10, Legalis nr 380136; wyrok WSA w Warszawie z  
7 października 2010 r., sygn. II SA/Wa 904/10, Legali nr 390089; wyrok WSA 
w Warszawie z 3 listopada 2009 r., sygn. II SA/Wa 779/09, Legalis nr 837047; 
wyrok NSA z 28 listopada 2008 r., sygn. I OSK 1816/07, Legalis nr 197605; wy-
rok WSA w Warszawie z 15 listopada 2007 r., sygn. II SA/Wa 822/07, Legalis 
nr 121349. „Prośba policjanta o zwolnienie go ze służby nie ma charakteru wy-
łącznie procesowego żądania wszczęcia postępowania administracyjnego, a waż-
ność i skuteczność oświadczeń strony składanych w toku przedmiotowego po-
stępowania należy oceniać na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego” (wyrok 
NSA z 1 sierpnia 2007 r., sygn. I OSK 597/07, Legalis nr 235838); a także wyrok 
NSA z 23 stycznia 2007 r., sygn. I OSK 658/06, Legalis nr 657710; wyrok NSA 
z 25 maja 2004 r., sygn. OSK 189/04, Legalis nr 94089. Przeciwnie stanowisko 
prezentuje WSA w Lublinie — „Zgłoszenie wystąpienia ze służby w Policji nie jest 
oświadczeniem woli osoby dokonującej czynności prawnej, nie jest też składane 
innej osobie w rozumieniu art. 61 § 1 k.c. i nie wywołuje z chwilą jego złoże-
nia skutków w sferze prawa materialnego” (wyrok WSA w Lublinie z 30 czerw-
ca 2011 r., sygn. III SA/Lu 173/11, Legalis nr 366195), a także „W ocenie Sądu 
nie ma również podstaw, by do oświadczenia o cofnięciu zgłoszenia o wystąpie-
niu ze służby stosować rygor określony w art. 61 § 1 in fi ne k.c.” (wyrok WSA 
w Gorzowie Wielkopolskim z 6 marca 2008 r., sygn. II SA/Go 89/08, Legalis 
nr 258575; wyrok WSA w Poznaniu z 31 stycznia 2008 r., sygn. IV SA/Po 74/07, 
Legalis nr 103347).  
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przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny 35 w zakresie, w ja-
kim odnosi się do pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu ze służby w Policji 
jako oświadczenia woli policjanta. Każdy jednak przypadek pomocniczego 
stosowania konstrukcji zawartych w odrębnych aktach prawnych musi 
być poprzedzony dogłębną analizą umożliwiającą odpowiedź na pyta-
nie o zakres dopuszczalnego stosowania tych norm. Granicę tę wytycza 
zgodność ich z obowiązującą pragmatyką służbową. Nie można by było 
się zgodzić z twierdzeniem o całkowitej dopuszczalności stosowania art. 
60 k.c. Co prawda treść pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu ze służby 
w Policji musi w sposób dostateczny ujawniać wolę składającego, ale nie 
może ono być wyrażone przez każde zachowanie się osoby, przepis ustawy 
o Policji zobowiązuje bowiem do ucieleśnienia go w formie pisemnej. Zatem 
nie może być dokonane przez każde zachowanie się osoby, w tym także nie 
jest to możliwe złożenie go w formie dokumentu elektronicznego. Jedynie 
treść takiego pisemnego oświadczenia może być sformułowana w sposób 
dowolny, z tym jednak zastrzeżeniem, że musi ujawniać w sposób dosta-
teczny wolę składającego o gotowości wystąpienia ze służby w Policji. 

Analogicznie należałoby potraktować uprawnienie do cofnięcia takiego 
oświadczenia woli. Zgodnie z treścią art. 61 § 1 k.c. oświadczenie woli, 
które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej 
w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego 
oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświad-
czeniem lub wcześniej. Jak wynika wprost z treści cytowanego przepisu 
k.c. cofnięcie pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu ze służby w Policji moż-
liwe jest w dwóch przypadkach, tj. jeśli doszło do przełożonego w sprawach 
osobowych przed pisemnym zgłoszeniem o wystąpieniu ze służby w Policji 
albo równocześnie z nim 36. Należy zauważyć, że postępowanie administra-
cyjne w sprawie zwolnienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 
3 ustawy o Policji wszczynane jest przez organ na wniosek. Jeżeli zatem 
pisemne cofnięcie wniosku wpływa do przełożonego w sprawach osobo-
wych jeszcze przed pisemnym zgłoszeniem o wystąpieniu ze służby w Poli-
cji albo równocześnie z nim, to nie budzi wątpliwości, że organ, dysponu-
jąc dwoma konkurencyjnymi (przeciwstawnymi) oświadczeniami, nie może 
podjąć decyzji o wszczęciu postępowania na podstawie art. 41 ust. 3 usta-
wy o Policji. Wszczęcie takie jest dopuszczalne, jeżeli z okoliczności wy-
nika, że policjant złożył oświadczenie o tym, iż dobrowolnie chce opuścić 
szeregi tej formacji. Mając w dyspozycji dwa przeciwstawne oświadcze-
nia woli, nie sposób przyjąć a limine, w sposób niebudzący wątpliwości, 
że wolą policjanta jest zakończenie stosunku służbowego. Dopuszczalność 
stosowania konstrukcji zawartej w treści art. 61 § 1 k.c. jest zatem w pełni 

35  Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., 
poz. 459 ze zm.); dalej jako k.c.

36  „Odwołanie przez funkcjonariusza oświadczenia wystąpieniu ze służby jest 
skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej” (wyrok 
NSA z 13 września 2016 r., sygn. I OSK 814/15, Legalis nr 1512191); zob. także 
wyrok NSA z 21 marca 2012 r., sygn. I OSK 2403/11, Legalis nr 497038; wyrok 
NSA z 21 czerwca 1999 r., sygn. II SA 712/99, Legalis nr 178708.
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uzasadniona. Nie sposób natomiast zgodzić się z poglądem, który uzasad-
niałby możliwość cofnięcia pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu ze służby 
w Policji na późniejszym etapie, tj. po wszczęciu postępowania administra-
cyjnego w sprawie zwolnienia ze służby w Policji, nawet za zgodą przeło-
żonego w sprawach osobowych 37. Skuteczne złożenie pisemnego zgłosze-
nia o wystąpieniu ze służby w Policji zobowiązuje organ administracyjny 
do wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia z tej służby. Cofnięcie pi-
semnego zgłoszenia w przypadkach wskazanych w art. 61 § 1 k.c. dopusz-
czalne jest wyłącznie dlatego, że uniemożliwia uruchomienie procedury 
w sprawie zwolnienia. Jak zauważa bowiem doktryna, odwołanie oświad-
czenia woli jest złożeniem oświadczenia woli. Odwołanie oświadczenia woli 
wyłącza zatem powstanie skutków prawnych odwołanego oświadczenia 38. 
Cofnięcie oświadczenia o wystąpieniu ze służby w Policji złożone w wa-
runkach określonych w art. 61 § 1 k.c. skutecznie wstrzymuje możliwość 
powstania określonych skutków prawnych, w tym przypadku wszczęcia 
postępowania, w drodze którego policjant zostanie zwolniony ze służby 

37  Należy tylko zaznaczyć, że zdaniem WSA w Gorzowie Wielkopolskim „Zgło-
szenie policjanta o wystąpieniu ze służby wiąże organ, a wydanie rozkazu perso-
nalnego powoduje skuteczne i defi nitywne rozwiązanie administracyjnoprawnego 
stosunku służby z datą wskazaną w rozkazie. Złożone zgłoszenie ulega w takim 
wypadku skonsumowaniu, a jego cofnięcie na etapie postępowania odwoławcze-
go nie jest już możliwe. Uznanie możliwości odwołania zgłoszenia o wystąpieniu 
ze służby po wydaniu rozkazu personalnego o zwolnieniu (na etapie zaskarże-
nia) musiałoby prowadzić do jego uchylenia i umorzenia postępowania, co jest 
nie do pogodzenia z istotą i skutkami prawnymi tego aktu” (wyrok WSA w Gorzo-
wie Wielkopolskim z 6 marca 2008 r., sygn. II SA/Go 89/08, Legalis nr 258575); 
zob. w tym samym tonie wyrok WSA w Poznaniu z 31 stycznia 2008 r., sygn. 
V SA/Po 74/07, Legalis nr 121472. Prezentowane stanowisko nie przekonuje, po-
nieważ a contrario można by było wnosić, że cofnięcie takiego oświadczenia jest 
możliwie w toku trwającego postępowania w sprawie zwolnienia ze służby w Po-
licji, aż do wydania decyzji merytorycznej w pierwszej instancji. Zdaniem sądu 
brak możliwości cofnięcia raportu o zwolnienie z służby w Policji wynika z tego, 
że wydana decyzja administracyjna rozwiązująca stosunek służbowy konsumuje 
przedmiot tego postępowania. Cofnięcie takiego oświadczenia w toku postępowa-
nia pierwszoinstancyjnego (jeszcze przed wydaniem decyzji) nie jest jednak moż-
liwe z innych przyczyn. Takiej możliwości nie przewiduje bowiem pragmatyka 
służbowa, a zagadnienie to nie stanowi kwestii nieuregulowanej ustawą o Policji 
lub aktami do niej wykonawczymi. Konstrukcja zawarta art. 41 ust. 3 ustawy 
o Policji stanowi wyczerpujące i kompleksowe uregulowanie tej materii. Stanowi-
sko co do braku możliwości cofnięcia raportu w toku prowadzonego postępowa-
nia w sprawie zwolnienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy 
o Policji aż do chwili wydania rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby pre-
zentuje także Aneta Korcz-Maciejko i Wojciech Maciejko — szerzej argumentacja 
odnosząca się do przedmiotowego zagadnienia zob. A. Korcz-Maciejko, W. Maciej-
ko, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 
31 stycznia 2008 r., sygn. akt IV SA/Po 74/07, „Biuletyn Prawny” 2009, nr 1(36), 
s. 17 i nast., a także „Monitor Prawniczy” 2009 r., nr 3, s. 160 i nast.

38  K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017 r., Legalis 
[komentarz do art. 61 k.c.].
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w Policji. Wszczęte jednak postępowanie administracyjne musi zostać za-
kończone i to niezależnie od woli którejkolwiek ze stron. 

Z treści przepisu art. 41 ust. 3 ustawy o Policji wyraźnie wynika, że po-
licjanta zwalnia się w terminie 3 miesięcy do dnia złożenia pisemnego 
zgłoszenia o wystąpieniu ze służby. Zatem w tym przypadku ustawodaw-
ca określił w sposób kompletny procedurę zwolnienia ze służby w Policji 
na wniosek strony stosunku służbowego, tj. funkcjonariusza Policji. Je-
śli policjant złoży skutecznie pisemne zgłoszenie o wystąpieniu ze służby 
w Policji, to organ nie tylko zobowiązany jest do wszczęcia postępowania 
w sprawie zwolnienia, ale także do wydania decyzji merytorycznej o okre-
ślonej treści — zwalniającej tego policjanta ze służby w Policji. Wyłączne 
prawo do zainicjowania tej procedury posiada policjant, który dobrowolnie 
pełni służbę w Policji i może z niej w każdym momencie zrezygnować. In-
strumentem umożliwiającym mu realizacje tego uprawnienia jest pisem-
ne zgłoszenie o wystąpieniu ze służby w Policji. Składając jednak takie 
oświadczenie, traci możliwość kontroli skutków, jakie to oświadczenie 
wywoła. W szczególności nie jest uprawniony do zmiany treści tego wnio-
sku, cofnięcia go lub pozbawienia go skutków prawnych. Z kolei organ nie 
może w sposób dowolny potraktować tego zgłoszenia, art. 41 ust. 3 ustawy 
o Policji stanowi bowiem obligatoryjną podstawę do zwolnienia ze służby 
w Policji. Zatem pisemne zgłoszenie o cofnięciu poprzednio skutecznie zło-
żonego zgłoszenia o wystąpieniu ze służby w Policji nie jest dopuszczalne, 
ponieważ procedura nie przewiduje takiego rozwiązania. Złożenie przez 
policjanta oświadczenia (pisemnego zgłoszenia — raportu) o cofnięciu 
zgłoszenia o wystąpieniu ze służby w Policji, po wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby w Policji, nie wywołu-
je żadnych skutków prawnych (chyba że dotarło do przełożonego przed 
pisemnym zgłoszeniem o wystąpieniu ze służby w Policji lub równocześ-
nie z nim — a zatem przed wszczęciem postępowania administracyjnego 
w sprawie zwolnienia ze służby w Policji), a przełożony nie posiada żad-
nych kompetencji do jego uwzględnienia. Norma prawna zawarta w art. 41 
ust. 3 ustawy o Policji zobowiązuje do jednego rozstrzygnięcia w postępo-
waniu w sprawie zwolnienia ze służby na tej podstawie, tj. do zwolnienia 
ze służby w Policji, nie przewidując w tym żadnych wyjątków. Gdyby tak 
było, musiałoby to wynikać expressis verbis z treści tego przepisu. Jeżeli 
ustawodawca dopuszczałby możliwość cofnięcia uprzednio złożonego przez 
policjanta oświadczenia sformułowałby treść przepisu w sposób odmienny. 
Mógłby mieć on brzmienie, z którego wynikałoby, że policjanta zwalnia się 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego pisemnego zgłoszenia 
o wystąpieniu ze służby w Policji, chyba że w tym terminie policjant cof-
nie zgłoszenie za zgodą przełożonego, albo że policjantowi, aż do wydania 
decyzji merytorycznej o zwolnieniu ze służby w Policji przysługuje prawo 
do cofnięcia uprzednio złożonego zgłoszenia, które wymaga zaaprobowania 
przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych. Brak takiej normy 
uniemożliwia uwzględnienie cofnięcia zgłoszenia o wystąpieniu ze służby 
w Policji złożonego przez policjanta po wszczęciu postępowania w sprawie 
jego zwolnienia na wniosek. Podobnie jak w przypadku przyjęcia do służby 
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w Policji, kandydat składa oświadczenie o przyjęciu warunków wynikają-
cych z treści aktu mianowania, co do których ustalenia nie miał żadnego 
wpływu. Dobrowolność kandydata ogranicza się wyłącznie do przyjęcia lub 
odmowy przyjęcia aktu mianowania. Tak samo jest w przypadku zgłosze-
nia gotowości do wystąpienia z szeregów tej formacji. Złożone oświadcze-
nie przez policjanta uruchamia procedurę w sprawie zwolnienia ze służby 
w Policji, na bieg której policjant nie ma już większego wpływu. Nie ma za-
tem wpływu na ustalenie warunków tego zwolnienia, a w szczególności 
terminu, w jakim zostanie on zwolniony. Co więcej, organ również nie 
może w zakończyć postępowania w wybrany przez siebie sposób. Organowi 
administracyjnemu pozostawiono wyłącznie prawo do wyznaczenia daty 
zwolnienia ze służby w Policji, może być ona ustalona bowiem w każdym 
czasie, jednak nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia pisemnego 
zgłoszenia o wystąpieniu ze służby w Policji.

Cofnięcie pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu ze służby w Policji w wa-
runkach, o których mowa w art. 61 § 1 k.c. tym różni się od pozostałych 
przypadków zmiany oświadczenia o wystąpieniu ze służby w Policji, że sta-
nowi przesłankę uniemożliwiającą podjęcie decyzji w sprawie wszczęcia 
postępowania administracyjnego dotyczącego zwolnienia ze służby w Po-
licji, a nie przesłankę negatywną uniemożliwiającą podjęcie decyzji me-
rytorycznej o zwolnieniu ze służby w Policji. Oświadczenie o wycofaniu 
pisemnego zgłoszenia wywołuje taki stan, jakby pisemne zgłoszenie nie 
zostało w ogóle złożone, a co za tym idzie — jakby wniosek o wszczęcie 
postępowania administracyjnego nie został złożony. W obliczu zaistnienia 
takich okoliczności nie ma również podstaw do wszczęcia postępowania 
administracyjnego, które może być zainicjowane wyłącznie na wniosek 
strony, której dotyczy.

Nie można zatem uznać, że w toku postępowania cofnięcie zgłosze-
nia o wystąpieniu ze służby w Policji pozostawione jest uznaniu organu, 
tj. przełożonego w sprawach osobowych. Taka kompetencja nie wynika 
z żadnego przepisu ustawy o Policji oraz aktów do niej wykonawczych. Nie 
można bowiem stosować w tym przypadku per analogiam wszystkich prze-
pisów k.c., ponieważ konstrukcje zawarte w tym akcie przewidziane są dla 
stosunków o charakterze cywilnoprawnym, gdzie istnieje równorzędność 
podmiotów. Stosunek służbowy ma inny charakter, tj. administracyjno-
-prawny. Nie można zatem bezkrytycznie stosować przepisów zawartych 
w innych gałęziach prawa bez uwzględnienia specyfi ki przedmiotu, do któ-
rego należałoby je odnieść. Jak wcześniej wspominano konstrukcja za-
warta w art. 41 ust. 3 ustawy o Policji jest kompletna. Trudno by było 
zaakceptować możliwość stosowania wykładni rozszerzającej ten prze-
pis, zwłaszcza że inne przepisy niezawarte w pragmatyce służbowej mogą 
być stosowane wyłącznie subsydiarnie, jeśli dana kwestia nie jest w niej 
unormowana. Dodać należy, że każde zastosowanie przepisów zawartych 
w odrębnych aktach prawnych, w szczególności z innych gałęzi prawa, 
nie może być sprzeczne z treścią pragmatyki, do której są one odnoszone. 
W tym właśnie kontekście mowa była wcześniej o zrównoważonym (ogra-
niczonym) stosowaniu takich przepisów.
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Można by rozważyć przypadek policjanta, który po złożeniu pisemnego 
zgłoszenia i wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwol-
nienia go ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji 
wycofał takie oświadczenie, a następnie wycofał oświadczenie o wycofaniu 
oświadczenia dotyczącego zgłoszenia wystąpienia ze służby w Policji. Sy-
tuacja byłaby przejrzysta, gdyby poszczególne raporty w tej sprawie wpły-
wały w odpowiedniej kolejności (i opatrzone byłyby różnymi datami). Kom-
plikacje następowałyby, gdyby poszczególne raporty (dotyczące zgłoszenia 
wystąpienia ze służby w Policji oraz wycofania tego zgłoszenia) nosiłyby 
tę samą datę i składane byłyby w różny sposób (raz bezpośrednio do prze-
łożonego, a drugi do przełożonego za pośrednictwem poczty lub środków 
komunikowania się na odległość np. faxem), albo w przypadku wielokrot-
nej zmiany decyzji przez takiego policjanta i wielokrotnego składania pi-
semnego zgłoszenia o wystąpieniu ze służby w Policji oraz oświadczenia 
o wycofaniu tego zgłoszenia. Organ prowadzący postępowanie administra-
cyjne miałby rzeczywiste trudności z ustaleniem aktualnej woli policjanta 
odnoszącej się do kwestii dobrowolnego pozostania w służbie albo wy-
stąpienia z niej. Musiałby zatem podjąć działania zmierzające do usunię-
cia tych wątpliwości, co skutkowałoby przedłużeniem postępowania w tej 
sprawie. To z kolei niewątpliwie wpływałoby niekorzystnie na funkcjono-
wanie komórki, a co za tym idzie jednostki organizacyjnej Policji, w której 
policjant ten pełni służbę. Opóźniłoby to także proces poszukiwania osoby 
(policjanta), która mogłaby zastąpić tego funkcjonariusza po jego ewen-
tualnym wystąpieniu ze służby w Policji. Stan taki niewątpliwie godziłby 
w dobro służby, i tym samym naruszałby „interes służby”. Stosunek służ-
bowy musi mieć charakter służebny, co oznacza, że musi być ukierunko-
wany na stworzenie warunków do sprawnego i właściwego wykonywania 
ustawowych zadań Policji. Jeśli nie spełnia tych kryteriów musi zostać 
rozwiązany. Koncepcja, która zakłada choćby możliwość zmiany decyzji 
policjanta, po tym jak złożył on skutecznie pisemne zgłoszenie o wystąpie-
niu ze służby w Policji, wyraźnie narusza interes służby, utrudnia bowiem 
możliwość realizacji zadań przewidzianych dla tej formacji. 

Policjant powinien mieć świadomość posiadanych uprawnień i obo-
wiązków, zwłaszcza, że zostaje z poszczególnymi przepisami dotyczący-
mi tej sfery zapoznany po przyjęciu do służby w Policji. Zgodnie z treścią 
§ 21 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. kierownik komórki organizacyj-
nej Policji właściwej w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego 
osoba zapoznaje policjanta nowoprzyjętego do służby z przepisami okre-
ślającymi prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność dyscyplinarną poli-
cjantów, a także przepisami w sprawie szczegółowych praw i obowiązków 
oraz przebiegu służby policjantów (ust. 1), natomiast kierownik jednost-
ki organizacyjnej  Policji lub upoważniony przez niego kierownik komórki 
organizacyjnej miejsca pełnienia służby policjanta zapoznaje go z przepi-
sami regulującymi sposób pełnienia służby (ust. 2). Nie powinno zatem 
budzić wątpliwości, że funkcjonariusz Policji, przed złożeniem pisemnego 
zgłoszenia o wystąpieniu ze służby w Policji, powinien wziąć pod uwagę 
wszelkie argumenty przemawiające za i przeciw takiej decyzji i rozważyć 
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rozwiązanie najbardziej optymalne dla niego zwłaszcza, że (jak wskazano 
wyżej) raz podjęta decyzja w przedmiocie wystąpienia ze służby w Policji 
uruchamia procedurę zwolnieniową i determinuje do podjęcia decyzji me-
rytorycznej o określonej treści, tj. zwalniającej policjanta ze służby w Po-
licji.

Zakończenie

Nie sposób odnieść się do wszystkich aspektów omawianego zagad-
nienia. Wymagałoby to ich omówienia w ramach szerszego opracowania. 
Celem przedmiotowego artykułu było zasygnalizowanie najważniejszych 
kwestii związanych z pisemnym zgłoszeniem wystąpienia ze służby w Po-
licji. Zwrócono uwagę na konieczność zachowania drogi służbowej jako 
szczególnego rodzaju kanału komunikacyjnego ustalonego w organizacji 
policyjnej, posiadającej strukturę zhierarchizowaną. Wskazano również 
na znaczenie instytucji zawartej w art. 41 ust. 3 ustawy o Policji. Pełni 
ona funkcje gwarancyjne. Zapewnia możliwość swobodnej realizacji prawa 
jednostki do dobrowolnej służby w Policji oraz do swobodnej decyzji o wy-
stąpieniu z niej. Jak bowiem wynika z treści art. 28 ust. 1 ustawy o Po-
licji służbę pełnić można wyłącznie na podstawie dobrowolnego zgłosze-
nia się do niej. Jest to źródło, u podstaw którego zostaje nawiązana więź 
prawna pomiędzy policjantem a podmiotem zatrudniającym (przełożonym 
właściwym w sprawach osobowych). Dobrowolność policjanta upoważ-
nia także do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku 
służbowego, a także ze stosunku wewnątrzsłużbowego, który umożliwia 
wydawanie mu wiążących rozkazów i poleceń przez przełożonego. Dobro-
wolność stanowi również swoistego rodzaju zabezpieczenie dla jednostki 
będącej elementem składowym struktury organizacyjnej formacji policyj-
nej. Może on bowiem w każdym czasie wyrazić wolę wystąpienia z Poli-
cji, a tym samym ma prawo do złożenia wiążącego oświadczenia wobec 
podmiotu zatrudniającego (przełożonego właściwego w sprawach osobo-
wych), że od określonego czasu nie chce poddać się szczególnej dyscyplinie 
panującej w tej organizacji, zobowiązującej go do posłuszeństwa wobec 
przełożonych. Nie musi przy tym uzasadniać swojej decyzji, a właściwy 
przełożony nie posiada kompetencji do badania okoliczności związanych 
z tą decyzją. W przypadku skutecznego złożenia pisemnego zgłoszenia 
o wystąpieniu ze służby w Policji, właściwy przełożony jest zobowiązany 
nie tylko do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zwol-
nienia z Policji, ale również do wydania decyzji merytorycznej zwalniają-
cej tego policjanta ze służby w Policji. Jak zaznaczono skutecznie złożone 
pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu ze służby w Policji determinuje or-
gan administracyjny do podjęcia określonych prawem działań mających 
na celu zwolnienie policjanta, który je złożył. Z kolei policjant, po takim 
złożeniu zgłoszenia, traci możliwość kontroli skutków, jakie ono wywo-
ło w jego sferze praw i obowiązków. Składając je, musi zatem rozważyć 
wszystkie okoliczności, które przemawiają za słusznością tej decyzji. 



Nr 2(130) Omówienia 91

Czynność, która ma być przez niego dokonana, wywołuje bowiem daleko 
idące konsekwencje, które ostatecznie mogą okazać się niezgodne z wolą 
składającego takie oświadczenie policjanta.

Słowa kluczowe: Policja, policjant, 
służba w Policji, zwolnienie ze służby 
w Policji, pisemne zgłoszenie 
o wystąpieniu ze służby w Policji, 
raport

Streszczenie: Niniejszy artykuł zo-
stał w całości poświęcony problematy-
ce związanej ze zwolnieniem ze służby 
w Policji na pisemne żądanie wystą-
pienia ze służby w Policji na podstawie 
art. 41 ust. 3 ustawy o Policji. Służba 
opiera się na dobrowolności. Jest ona 
podstawą umożliwiająca nawiązanie 
stosunku służbowego. Stosunek ten 
może istnieć tak długo, jak istnieje 
zgoda funkcjonariusza na poddanie się 
reżimowi wynikającemu z reguł panu-
jących w tej formacji. Brak takiej zgo-
dy determinuje do rozwiązania więzi 
prawnej pomiędzy jednostką a podmio-
tem zatrudniającym. Omówiono proce-
durę związaną ze złożeniem pisemnego 
raportu o wystąpieniu ze służby przez 
policjanta, a także wskazano na obo-
wiązki podmiotu zatrudniającego 
w przypadku zainicjowania procedury 
w sprawie zwolnienia ze służby na tej 
podstawie prawnej.

Keywords: Police, policeman (police 
offi cer), police service, dismissing form 
serving in the Police, written request 
to leave service in the Police, raport

Summary: This article is completely 
devoted to issues related to dismissing 
a policeman from serving in the Police 
because of written request to leave ser-
vice in the Police based on Article 41 (3) 
of the Act on the Police. Service in the 
Police is based on voluntary agreement. 
It is a basis that allows establishing 
a service relationship. This relationship 
may exist as long as there is a consent 
of the police offi cer to submit to the re-
gime resulting from the rules prevail-
ing in this formation. Lack of this con-
sent determines resolving this bond 
of law between individual person and 
employing entity. There are discussed 
procedure connected with the submis-
sion of written request to leave service 
in the Police by police offi cer, and also 
indicated responsibilities of employing 
entity in cases concerning the initiation 
of proceedings in the case of dismissal 
from the Police.




