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Paweł Gacek 1

OdwOłanie Od rOzkazu PersOnalneGO

Stosunek służbowy z mianowania, który uregulowany jest w ustawie 
z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 2 jest stosunkiem wyłącznie administracyjno-
prawnym 3. Oznacza to, że akt kreujący ten stosunek jest decyzją admini-
stracyjną w rozumieniu art. 104 k.p.a. 4 W tym przypadku nosi on nazwę 
rozkazu personalnego. Może zarówno powodować nawiązanie tego stosun-
ku, jego zmianę, jak również jego ustanie 5.

Cechą różnicującą rozkaz personalny od innego typu decyzji admini-
stracyjnych jest fakt, że może zaistnieć wyłącznie pomiędzy szczególny-
mi podmiotami, tj. z jednej strony z osobą fizyczną, która w wyniku jego 
wydania staje się lub przestaje być funkcjonariuszem Policji oraz orga-
nem administracyjnym, o którym mowa w treści art. 32 ustawy o Policji. 

1 Dr Paweł Gacek — doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopień naukowy otrzymał 
w 2016 r. Praca doktorska dotyczyła problematyki nawiązania stosunku służbo-
wego funkcjonariusza Policji (z tej tematyki w swoim dorobku ma także 4 publi-
kacje). Ponadto jest czynnym funkcjonariuszem Policji zatrudnionym na stano-
wisku eksperta Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji 
w Krakowie. W styczniu 2016 r. złożył egzaminy oficerskie z wynikiem pozytyw-
nym. Posiada stopień podkomisarza Policji.

  Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji..
2  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 355).
3  Ł. Czebotar i in., Komentarz. Ustawa o Policji, Warszawa 2015, s. 366; P. Gacek, 

Nawiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszem Policji, „Administracja. Teoria. 
Dydaktyka. Praktyka” 2011 r., nr 2(23), s. 76 i nast. — i tam cytowany wyrok NSA 
z 12 maja 2000 r., I SA/Lu 95/99, LEX nr 43388, wyrok NSA z 17 marca 2000 r., 
I SA/Łd 1052/98, LEX nr 40579, wyrok z 13 stycznia 1999 r., I SA/Gd 1272/98, LEX 
nr 37665; a także W. Kotowski, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2008, s. 380 
i nast.; a także wyrok WSA w Poznaniu z 5 lutego 2009 r., IV SA/Po 430/08, Legalis 
nr 170824; wyrok WSA w Warszawie z 10 grudnia 2007 r., II SA/Wa 1620/07, Le-
galis nr 121289; wyrok WSA w Białymstoku z 23 lutego 2006 r., II SA/Bk 943/05, 
Legalis nr 826774; wyrok WSA w Gdańsku z 8 lutego 2007 r., III SA/Gd 668/06, 
Legalis nr 109333; wyrok NSA z 5 czerwca 1991 r., II SA/91, Legalis nr 36876. 

4  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 23 — dalej jako k.p.a.).

5  § 19 ust. 1 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. ministra spraw wewnętrznych 
w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów 
(DzU z 2013 r., poz. 644).
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Ponadto w przypadku nawiązania stosunku służbowego decyzja taka może 
zostać wydana wyłącznie na wniosek zainteresowanego, tj. kandydata 
na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby (art. 28 ust. 1 usta-
wy o Policji), natomiast w przypadku rozwiązania tego stosunku wyłącznie 
w przypadkach określonych w treści art. 41 ustawy o Policji. 

Rozkaz personalny może zostać także zaskarżony, lecz tryb wniesienia 
środka odwoławczego oraz katalog organów uprawnionych do jego przy-
jęcia oraz rozpoznania jest regulowany w sposób odmienny niż wynika 
to z przepisów rozdziału 10 kodeksu postępowania administracyjnego.

Zatem zagadnieniem wymagającym szerszego omówienia w dalszej czę-
ści przedmiotowego artykułu będzie kwestia zaskarżalności rozkazu per-
sonalnego, zarówno w aspekcie podmiotów uprawnionych do jego rozpo-
znania, jak i trybu jego wnoszenia.

Organy uprawnione do rozpoznania odwołania

W treści art. 32 ust. 1 ustawy o Policji enumeratywnie wskazano organy 
właściwe do nawiązania stosunku służbowego, jego zmiany oraz ustania. 
W przepisie tym wymieniono właściwych przełożonych do mianowania 
na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk 6. 
Przyjęty katalog przełożonych jest katalogiem wyczerpującym (numerus 
clausus) 7. Są nimi wyłącznie komendant główny Policji, komendant Central-
nego Biura Śledczego Policji 8, komendanci wojewódzcy, powiatowi (miejscy) 
Policji oraz komendanci szkół policyjnych. Przedmiotowy przepis art. 32 
ust. 1 ustawy o Policji nie stanowi jednak katalogu podmiotów uprawnionych 
do rozpoznawania środków odwoławczych od decyzji administracyjnych (roz-
kazów personalnych), z uwagi na treść ust. 2 art. 32 ustawy o Policji, który 
wskazuje, iż od decyzji (rozkazu personalnego) wydanego przez organ, 
o którym mowa w treści art. 32 ust. 1 ustawy o Policji przysługuje 
policjantowi odwołanie do wyższego przełożonego. Stąd też organami 
odwoławczymi nie będą komendanci powiatowi (miejscy) Policji oraz komen-
danci szkół policyjnych, bowiem są oni podmiotami najniższego szczebla, któ-
rzy posiadają kompetencję do wydawania rozkazów personalnych nawiązują-
cych, zmieniających lub rozwiązujących stosunek służbowy. Model ten sta-
nowi odwzorowanie struktury hierarchicznej panującej w organizacji, jaką 
jest Policja. Podmioty wymienione jako ostatnie nie mogłyby rozpoznawać 
odwołań od rozkazów personalnych wydanych przez samych siebie, bowiem 
z treści art. 32 ust. 2 ustawy o Policji wynika, iż odwołanie ma charakter de-
wolutywny, czyli powoduje konieczność przeniesienia zaskarżonego 

6  Ł. Czebotar i in., Komentarz. Ustawa o Policji…, s. 374. 
7  „Przepis ten określa kompetencje przełożonych do wydawania decyzji wobec 

funkcjonariuszy. Wykaz organów właściwych w tego rodzaju sprawach oraz ich 
właściwość rzeczowa mają charakter zamknięty” — B. Opaliński, M. Rogalski, 
P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, komentarz do art. 32 ustawy o Po-
licji, Legalis, Warszawa 2015 r., wyd. 1, stan prawny: 16 marca 2015 r. 

8  Dalej jako CBŚP.
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rozstrzygnięcia do organu wyższego stopnia, tj. do wyższego przełożonego. Nie 
mogą nimi być również dlatego, że organami pierwszej instancji nie mogą być 
komendanci komisariatów (czyli jednostek podrzędnych wobec nich). Skoro 
ci nie mogą wydawać rozkazów personalnych, to komendanci powiatowi 
(miejscy) Policji nie mogą rozpoznawać odwołań od tego rodzaju aktów. Szko-
łom policyjnym nie są natomiast podporządkowane żadne jednostki, takie jak 
komisariaty lub inne. Stąd też rozkazy personalne rozpoznające odwołania 
od decyzji wydanych przez wyżej wymienione organy w pierwszej instancji nie 
posiadałyby podstawy prawnej, co skutkowałoby koniecznością stwierdzenia 
ich nieważności, zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Komendanci powiatowi 
(miejscy) Policji oraz komendanci szkół Policji nie mogą również rozpoznawać 
odwołań od rozkazów personalnych wydawanych przez komendanta główne-
go Policji czy komendantów wojewódzkich Policji, gdyż to oni są wobec nich 
wyższymi przełożonymi. Odrębnego omówienia wymaga wyjaśnienie kwestii 
komendanta CBŚP. Należy z całą pewnością stwierdzić, iż wyżej wymienione-
mu podmiotowi także nie będzie przysługiwał przymiot organu odwoławczego 
z uwagi na fakt, że komendant CBŚP jest jedynym organem w ramach struk-
tury Centralnego Biura Śledczego Policji, który jest uprawniony do wydawa-
nia rozkazów personalnych nawiązujących, zmieniających oraz rozwiązują-
cych stosunek służbowy w stosunku do wszystkich funkcjonariuszów CBŚP, 
jako organ pierwszej instancji. Nie istnieją organy wymienione w treści art. 32 
ust. 1 ustawy o Policji, które byłyby podporządkowane komendantowi CBŚP 
i które posiadałyby kompetencje do wydawania rozkazów personalnych, jako 
organy pierwszej instancji, w stosunku do funkcjonariuszy CBŚP. Wynika 
z tego, że krąg podmiotów uprawnionych do rozpoznawania odwołań od roz-
kazów personalnych o nawiązaniu, zmianie albo rozwiązaniu stosunku służ-
bowego został ograniczony wyłącznie do komendanta głównego Policji, 
komenda wojewódzkiego Policji (art. 32 ust. 1 ustawy o Policji) oraz 
do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z treścią art. 32 
ust. 3 ustawy o Policji. Komendant wojewódzki Policji (jako organ odwoław-
czy) będzie organem właściwym tylko wówczas, gdy rozkaz personalny został 
uprzednio wydany przez komendanta powiatowego albo miejskiego Policji, 
natomiast w przypadku wydania takiego rozkazu przez komendanta CBŚP, 
komendanta wojewódzkiego Policji albo komendanta szkoły Policji jako orga-
nu pierwszej instancji, podmiotem uprawnionym do rozpoznania odwołania 
będzie wyłącznie komendant główny Policji. Jeśli organem uprawnionym 
do wydania decyzji administracyjnej nawiązującej, zmieniającej albo rozwią-
zującej stosunek służbowy był komendant główny Policji organem odwoław-
czym będzie wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych 9. Dodać 

9  „Analiza art. 32 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji prowadzi do wniosku, 
że jedynie w trzech przypadkach wskazanych przez ustawę przewidziano nadzór 
procesowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Te przypadki odnoszą 
się do mianowania, przeniesienia i zwolnienia ze służby tych funkcjonariuszy, 
w stosunku do których decyzję podjął Komendant Główny Policji. W sytuacji, gdy 
Komendant Główny Policji wyda inne decyzje niż dotyczące mianowania, prze-
niesienia czy zwolnienia, np. określi prawo do wzrostu uposażenia zasadniczego 
z tytułu wysługi lat, to od tego rodzaju decyzji nie będzie przysługiwało odwo-
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należy, że właściwość miejscową, rzeczową oraz instancyjną należy ustalić 
na podstawie przepisów, które uprawniają wskazane podmioty do wydania 
poszczególnych decyzji administracyjnych. Komendant powiatowy (miej-
ski) Policji jest uprawniony do wydawania rozkazów personalnych wyłącz-
nie wobec funkcjonariuszy pełniących służbę w danej komendzie powiato-
wej (miejskiej) Policji oraz jednostkach im podległych (tj. w komisariatach 
Policji), znajdujących się w zakresie właściwości miejscowej takiej komen-
dy. Komendant szkoły Policji wyłącznie w stosunku do funkcjonariuszy 
pełniących służbę w tej jednostce Policji, tj. szkole Policji, komendant wo-
jewódzki Policji w stosunku do funkcjonariuszy zatrudnionych w danej 
jednostce komendy wojewódzkiej Policji oraz w komisariatach kolejowych, 
wodnych, lotniczych lub innych specjalistycznych, komendant CBŚP 
w stosunku do funkcjonariuszy CBŚP, natomiast komendant główny 
Policji w stosunku do funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Głów-
nej Policji. Zaprezentowana teza znajduje także potwierdzenie w stanowi-
sku judykatury. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 września 
2008 r. 10, który dotyczył rozkazu personalnego o przeniesieniu policjanta 
na inne stanowisko służbowe z komendy wojewódzkiej Policji do komendy 
miejskiej Policji wyraził pogląd, że rozkaz pochodzący od właściwego ko-
mendanta wojewódzkiego Policji winien wskazywać jedynie jednostki, po-
między którymi dany policjant został przeniesiony do pełnienia służby, jak 
również określenie stanowiska, na które funkcjonariusz został przeniesio-
ny. Jednocześnie we wspomnianym orzeczeniu podkreślono, że komen-
dant wojewódzki Policji nie był właściwy do „określenia bliżej stanowiska”, 
które zajmuje policjant w komendzie miejskiej Policji, poza wskazaniem, 
że będzie to stanowisko policjanta, takie jak zajmował poprzednio. Wyżej 
wymienione stanowisko sądu zasługuje na aprobatę, bowiem każdy prze-
łożony jest uprawniony do wydania decyzji administracyjnej (rozkazu per-
sonalnego) wyłącznie w stosunku do funkcjonariuszy zatrudnionych 
w jednostkach organizacyjnych Policji, które bezpośrednio podlegają okre-
ślonemu przełożonemu. Z tego wynika, że nie są oni uprawnieni do wyda-
wania rozkazów personalnych w stosunku do policjantów, którzy nie 

łanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lecz wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy do Komendanta Głównego Policji” — wyrok NSA z 12 sierp-
nia  2010 r., I OSK 273/10, Legalis nr 553719, w tym samym tonie: wyrok NSA 
z 30 listopada 2012 r., I OSK 958/12, Legalis nr 777773, wyrok WSA w War-
szawie z 16 stycznia 2012 r., II SA/Wa 1151/11, Legalis nr 465837; wyrok WSA 
w Warszawie z 12 października 2011 r., II SA/Wa 983/11, Legalis nr 380633, 
a także wyrok WSA w Warszawie z 7 listopada 2012 r., II SA/Wa 1353/12, Legalis 
nr 830125; wyrok NSA z 22 sierpnia 2012 r., I OSK 2262/11, Legalis nr 542952; 
wyrok NSA z 22 sierpnia 2012 r., I OSK 2372/11, Legalis nr 542942; wyrok WSA 
w Warszawie z 18 sierpnia 2011 r., II SA/Wa 833/11, Legalis nr 381293.

10  Wyrok NSA z 10 września 2008 r., I OSK 1330/07, Legalis nr 160174, w tym 
samym tonie wyrok WSA w Warszawie z 3 marca 2011 r., II SA/Wa 2154/10, 
Legalis nr 355262; wyrok NSA z 14 stycznia 2011 r., I OSK 118/10, Legalis 
nr 389101; wyrok WSA w Warszawie z 4 listopada 2009 r., II SA/Wa 276/09, Le-
galis nr 217666. 
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są bezpośrednio im podlegli. Rozkaz personalny o nawiązaniu, zmianie 
albo rozwiązaniu stosunku służbowego może zostać wydany wyłącznie 
przez właściwego przełożonego policjanta ze względu na jednostkę organi-
zacyjną Policji, w której dany funkcjonariusz jest zatrudniony. A contrario 
inny przełożony nie posiada kompetencji do ingerowania w strukturę za-
trudnienia jednostki, która mu bezpośrednio nie podlega. Oznacza to, 
że komendant główny Policji nie może wydać rozkazu personalnego 
o nawiązaniu, zmianie albo rozwiązaniu stosunku służbowego, która nie 
dotyczyłaby funkcjonariusza zatrudnionego Komendzie Głównej Policji, 
komendant wojewódzki Policji w stosunku do funkcjonariusza niezatrud-
nionego w komendzie wojewódzkiej Policji, komendant powiatowy (miejski) 
Policji w stosunku do policjanta niezatrudnionego w komendzie powiato-
wej (miejskiej) Policji albo komendant szkoły Policji w stosunku do poli-
cjanta niezatrudnionego w szkole Policji. W przeciwieństwie do wyżej 
wspomnianych właściwych przełożonych, wyższy przełożony rozpoznaje 
właśnie odwołania od rozkazu personalnego, który dotyczy funkcjonariu-
sza niezatrudnionego w jednostce, która mu bezpośrednio podlega. Wyż-
szym przełożonym jest organ, któremu właściwy przełożony, który działał 
jako organ pierwszej instancji, podlega. Komendantowi głównemu Policji 
podlegają komendanci wojewódzcy Policji, komendant CBŚP oraz komen-
danci szkół Policji, natomiast komendantom wojewódzkim Policji podlega-
ją komendanci powiatowi albo miejscy Policji. 

Istotne jest także to, że zarówno komendant wojewódzki, jak i komen-
dant główny Policji mogą pełnić raz rolę organu pierwszej instancji, a raz 
organu odwoławczego, w zależności od tego, czy rozpoznawany rozkaz per-
sonalny został przez nich wydany, czy też przez inny organ (komendanta 
powiatowego Policji, komendanta miejskiego Policji, komendanta szkoły 
Policji lub też komendanta CBŚP). Natomiast komendant powiatowy (miej-
ski) Policji, komendant szkoły Policji oraz komendant CBŚP mogą być wy-
łącznie organami uprawnionymi do wydawania rozkazów personalnych 
w pierwszej instancji. A contrario rozumowanie należy odnieść do ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, który posiada wyłącznie kompetencje 
organu odwoławczego, a co za tym idzie nie może być organem upraw-
nionym do wydania rozkazu personalnego jako organ pierwszej instancji. 
Rozpoznaje on tylko odwołania, które wydał uprzednio komendant główny 
Policji jako organ pierwszej instancji, wyłącznie w sprawach określonych 
w art. 32 ust. 1 ustawy o Policji. Nie może zatem rozpoznawać odwołań 
od rozkazów personalnych pochodzących od innych uprawnionych pod-
miotów wskazanych w treści art. 32 ust. 1 ustawy o Policji oraz w innych 
sprawach niż wskazane w tym przepisie. 

Ustawa o Policji jest regulacją kompleksową. Stosowanie innych ak-
tów prawnych w odniesieniu do konstrukcji prawnych zawartych w usta-
wie o Policji nie jest dopuszczalne, chyba że przepis szczególny tej usta-
wy (tj. ustawy o Policji) lub aktu do niej wykonawczego zezwala na ta-
kie stosowanie. W takim przypadku przepis szczególny precyzuje zakres 
umożliwiający odniesienie danej kwestii, która nie została umieszczona 
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w pragmatyce służbowej do regulacji zawartych w ustawie o Policji 11. Za-
tem normy określone w treści art. 127 § 2 k.p.a. odnoszące się do kwestii 
związanych ze wskazaniem organu właściwego do rozpoznania odwołania 
od wydanej decyzji administracyjnej nie będą miały zastosowania wobec 
brzmienia art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o Policji, który wyczerpująco określił 
krąg podmiotów uprawnionych do rozpoznawania odwołania od rozka-
zu personalnego. Co prawda treść § 19 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 
2013 r. ministra spraw wewnętrznych w sprawie szczegółowych praw 
i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów 12 uprawnia w zakresie 
nieuregulowanym tym aktem, a dotyczącym spraw związanych z nawią-
zaniem, zmianą i rozwiązaniem stosunku służbowego, stosować przepisy 
kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przepisów określających 
podmioty uprawnione do rozpoznania odwołania od takich rozkazów per-
sonalnych, jednak — co należałoby podkreślić — k.p.a. może mieć za-
stosowanie wyłącznie w obszarze nieobjętym ustawą o Policji lub aktem 
do niej wykonawczym. Brzmienie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o Policji enu-
meratywnie wskazuje podmioty uprawnione do rozpoznania odwołań, stąd 
też korzystanie w tym zakresie z uregulowania wynikającego z art. 127 
§ 2 k.p.a., który stanowi o tym, iż uprawnionym do rozpatrzenia odwo-
łania od decyzji wydanej w pierwszej instancji jest organ administracji 
publicznej wyższego stopnia albo inny organ, jeśli ustawa tak stanowi, 
byłoby nieuprawnione. Podstawą prawną umożliwiającą ustalenie pełnego 
katalogu podmiotów uprawnionych do rozpoznania odwołania od rozkazu 
personalnego jest wyłącznie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o Policji, który od-
wołuje się do pojęcia wyższego przełożonego oraz do ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych. Ustalenie uprawnionego przełożonego właściwego 
do rozpoznania odwołania możliwe jest wyłącznie na podstawie informa-
cji dotyczącej przełożonego właściwego do wydania rozkazu personalne-
go jako organu pierwszej instancji, chyba że organem tym był komen-
dant główny Policji. Wówczas organem właściwym jest minister właściwy 
do spraw wewnętrznych. We wskazanym wyżej przepisie ustawy o Policji 
znajduje się zatem wyczerpujący wykaz organów właściwych w tych spra-
wach. Natomiast warto zauważyć, że ustawodawca dokonał ich podziału 
na właściwych przełożonych i wyższych przełożonych, o których mowa 
w ust. 1 i 2 art. 32 ustawy o Policji oraz wyodrębnił organ ministra właś-
ciwego do spraw wewnętrznych. Z faktu tego wynika to, iż ustawodawca 

11  „Przepisy ustawy pragmatycznej mają charakter zupełny […] co oznacza, 
iż jedynie regulacje tejże ustawy, które mają w tym zakresie charakter pełny 
i wyczerpujący, będą miały zastosowanie do sytuacji, w której następuje zwol-
nienie policjanta ze służby […] Przepisy k.p. w stosunku do policjantów można 
stosować jedynie wtedy, gdy wyraźnie jest to określone w przepisach komentowa-
nej regulacji. Nie można zatem skutecznie powoływać się na przepisy prawa pra-
cy w postępowaniach związanych ze stosunkiem służbowym” — B. Opaliński, 
M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, wyd. cyt. (komentarz 
do art. 28 ustawy o Policji, Legalis).

12  Dalej jako rozporządzenie z 14 maja 2013 r.
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ograniczył pojęcie „właściwego przełożonego” oraz „wyższego przełożonego” 
wyłącznie do organów usytuowanych w strukturze organizacyjnej Policji, 
wyłączając spod tego zakresu ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych, sprawującego nadzór nad działalnością Policji, zgodnie z treścią 
art. 29 ust. 4 ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rzą-
dowej 13, a także sprawującego nadzór nad podległym mu komendantem 
głównym Policji (art. 5 ust. 1 ustawy o Policji). Nie posiada on zatem przy-
miotu przełożonego w stosunku do organów Policji.

Podmiot uprawniony do wniesienia środka odwoławczego 

Podmiotem uprawnionym do złożenia odwołania jest funkcjonariusz Po-
licji, którego ta decyzja dotyczy. Jak słusznie zauważa Robert Kędziora 14 
postępowanie odwoławcze zostaje wszczęte na skutek czynności proceso-
wej, polegającej na wniesieniu odwołania przez uprawniony podmiot. Pod-
miot ten musi posiadać legitymację do wniesienia odwołania. Legitymację 
tę posiada strona postępowania, w rozumieniu art. 28 k.p.a. Wyklucza 
to zatem możliwość wszczęcia tej procedury z urzędu przez organ wyda-
jący decyzję administracyjną. Nie jest uprawniony do złożenia odwołania 
także kandydat do służby, z którym nie nawiązano stosunku służbowego, 
z uwagi na treść art. 28 ust. 1 ustawy o Policji, który zezwala na wydanie 
decyzji administracyjnej (rozkazu personalnego) wyłącznie w przypadku 
nawiązania stosunku służbowego. Organ administracyjny, określony 
w art. 32 ust. 1 ustawy o Policji, nie jest uprawniony do wydania decyzji 
administracyjnej odmawiającej nawiązania stosunku służbowego lub o nie-
nawiązaniu takiego stosunku. Takiej możliwości nie przewiduje pragma-
tyka służbowa. Może on wydać wyłącznie rozkaz personalny o jego nawią-
zaniu, zmianie albo rozwiązaniu, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o Policji. 
W wyniku dokonania tej czynności kandydat do służby zostaje pozbawiony 
swojego dotychczasowego statusu i po złożeniu oświadczenia woli o dobro-
wolnym wstąpieniu do służby oraz przyjęciu aktu mianowania staje się 
funkcjonariuszem Policji. Zatem rozkaz personalny o zmianie albo rozwią-
zaniu stosunku służbowego może odnosić się wyłącznie do funkcjonariu-
sza Policji, którego stosunek służbowy ma być zmieniony lub rozwiąza-
ny. Adresatem rozkazu personalnego może być wyłącznie jeden policjant, 
z którym nawiązano stosunek służbowy, którego stosunek zmieniono lub 
z którym stosunek rozwiązano. Przedmiotowa decyzja administracyjna nie 
może być skierowana do więcej niż jednego adresata. Wynika to wprost 
z treści § 20 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z 14 maja 2013 r., który w jednym 
z wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać rozkaz personalny wy-
mienia stopień policyjny, imię i nazwisko policjanta, imię ojca oraz numer 

13  Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. 
DzU z 2015 r., poz. 812). 

14  R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warsza-
wa 2011, s. 673. 
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identyfikacyjny policjanta. Ustawodawca używa w tekście jednostki redak-
cyjnej liczby pojedynczej, odnosząc się do danych funkcjonariusza (adresata 
decyzji), co jednoznacznie wskazuje jego celowy zamiar. Gdyby dopuszczono 
możliwość odniesienia rozkazu personalnego do więcej niż jednego adresata 
zostałoby to wyrażone expressis verbis w treści tego przepisu. Wymieniony 
punkt 4 ust. 1 § 20 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. posiadałby odmien-
ną treść. Wskazywałby, iż rozkaz personalny powinien posiadać stopień, 
imię i nazwisko, imię ojca oraz identyfikator albo stopnie, imiona i nazwi-
ska, imiona ojców oraz identyfikatory policjantów, których rozkaz perso-
nalny dotyczy. Skoro adresatem jest wyłącznie funkcjonariusz, do którego 
skierowany jest rozkaz personalny, to z faktu tego wynika, że tylko on jest 
uprawnionym podmiotem do jego zaskarżenia. Żaden inny funkcjonariusz 
nie może być zatem podmiotem praw i obowiązków rozkazu personalne-
go skierowanego do innego funkcjonariusza. Oznacza to także, że rozkaz 
taki nie może nakładać na policjanta, którego rozkaz nie dotyczy, praw lub 
obowiązków, jak również w żaden sposób ich naruszać. Zatem policjant 
niebędący adresatem decyzji administracyjnej o nawiązaniu, zmianie albo 
rozwiązaniu stosunku służbowego nie będzie stroną stosunku administra-
cyjnoprawnego wynikającego z tego aktu. Konsekwencją tego jest to, iż taka 
osoba nie będzie stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a., bowiem postępowanie 
odwoławcze od rozkazu personalnego nie dotyczy ani jego interesu praw-
nego 15, ani jego obowiązku. Odwołanie wniesione przez taką osobę byłoby 
niedopuszczalne, bowiem z treści art. 127 § 1 k.p.a. w zw. z § 19 ust. 2 roz-
porządzenia z 14 maja 2013 r. wynika, że odwołanie od decyzji admini-
stracyjnej przysługuje wyłącznie stronom. W przypadku wniesienia odwo-
łania przez podmiot niebędący stroną, organ odwoławczy zobowiązany jest 
do stwierdzenia jego niedopuszczalności w drodze postanowienia, na zasa-
dzie art. 134 k.p.a. w zw. z § 19 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. 16 

15  „Posiadanie interesu prawnego w danym postępowaniu administracyjnym 
oznacza możność wskazania określonego przepisu prawnego, z którego wynikało-
by, iż dane postępowanie administracyjne będzie oddziaływać na konkretne pra-
wo danego podmiotu” — wyrok NSA z 12 lutego 2015 r., I OSK 1314/13, Legalis 
nr 1218198, w tym samym tonie wyrok WSA w Szczecinie z 12 lutego 2015 r., 
II SA/Sz 743/14, Legalis nr 1274630; wyrok NSA z 27 stycznia 2015 r., II OSK 
1529/13, Legalis nr 1218643; wyrok NSA z 20 stycznia 2015 r., II OSK 1466/13, 
Legalis nr 1200108, wyrok NSA z 9 stycznia 2015 r., II GSK 2062/13, Legalis 
nr 1218107; wyrok NSA z 7 stycznia 2014 r., I OSK 418/13, Legalis nr 1092221; 
wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 2 października 2014 r., II SA/Go 581/14, 
Legalis nr 1118386; postanowienie NSA z 2 września 2014 r., II OZ 819/14, Legalis 
nr 1072328; wyrok WSA w Rzeszowie z 18 czerwca 2014 r., II SA/Rz 296/14, Le-
galis nr 1104985; wyrok WSA w Bydgoszczy z 3 czerwca 2014 r., II SA/Bd 346/14, 
Legalis nr 1058162; wyrok WSA w Warszawie z 10 kwietnia 2014 r., VII SA/
Wa 197/14, Legalis nr 896758; wyrok WSA w Poznaniu z 13 marca2014 r., IV SA/
Po 859/13, Legalis nr 978874; wyrok NSA z 5 marca2014 r., II OSK 2404/14, Le-
galis nr 10679938. 

16  Organ administracyjny bada tę okoliczność nie tylko na etapie wstępnym, ale 
również w toku trwającego postępowania. W przypadku ustalenia braku przymio-
tu strony wnoszącego odwołanie w toku postępowania, organ ten powinien umorzyć 
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Ponadto do złożenia odwołania, prócz strony, uprawnieni są również: orga-
nizacja społeczna (art. 31 k.p.a.), prokurator (art. 183 k.p.a.) oraz rzecznik 
praw obywatelskich (art. 14 pkt 6 ustawy z 15 lipca 1987 r. o rzeczniku 
praw obywatelskich 17).

Charakter prawny odwołania

Odwołanie jest zwyczajnym środkiem odwoławczym 18, którego istotą 
jest żądanie uprawnionego do ponownego rozpoznania sprawy przez or-
gan II instancji. Procedura wniesienia tego środka nie jest jednak oparta 
w całości na przepisach k.p.a., lecz na uregulowaniu wynikającym z roz-
porządzenia z 14 maja 2013 r. Powyższy akt prawy kwalifikuje wszelkie 
sprawy wiązane z nawiązaniem, zmianą i rozwiązaniem stosunku służbo-
wego oraz z wynikającymi z jego treści prawami i obowiązkami policjantów 
jako sprawy osobowe (§ 1 pkt 4 rozporządzenia z 14 maja 2013 r.) 19. Skoro 
wszelkie sprawy odnoszące się do nawiązania, zmiany czy rozwiązania sto-
sunku służbowego stanowią sprawę osobową to wynika z tego, iż odwoła-
nie od rozkazu personalnego o nawiązaniu, zmianie albo rozwiązaniu tego 
stosunku należy także zakwalifikować do spraw osobowych w rozumieniu 
§ 1 pkt 4 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. 

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. policjant składa 
wniosek w sprawie osobowej drogą służbową. Zatem jest on zobowiąza-
ny do złożenia pisemnego raportu zawierającego odwołanie z zachowa-
niem drogi służbowej, o której mowa § 1 pkt 7 rozporządzenia z 14 maja 
2013 r. Odstąpienie o tego trybu, tj. drogi służbowej, możliwe jest wyłącz-
nie przypadkach określonych w odrębnych przepisach 20. Raport ten poli-
cjant składa do bezpośredniego przełożonego, czyli do osoby zajmującej 
stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe od stanowiska zajmowane-
go przez policjanta, poczynając od stanowiska kierownika rewiru dzielni-
cowych (równorzędnego) lub dowódcy plutonu (§ 1 pkt 6 rozporządzenia 

prowadzone postępowanie odwoławcze (wyrok WSA w Gdańsku z 10 czerwca 2015 r., 
II SA/Gd 679/14, Legalis nr 1338351). Wówczas organ wydaje decyzję o umorze-
niu postępowania, na zasadzie art. 138 § 1 pkt. 3 k.p.a. (wyrok WSA w Rzeszowie 
z 28 maja 2014 r., II SA/Rz 111/14, Legalis nr 979516; wyrok WSA w Rzeszowie 
z 28 maja 2014 r., II SA/Rz 111/14, Legalis nr 979516; wyrok WSA w Gdańsku 
z 2 kwietnia 2014 r., II SA/Gd 102/14, Legalis nr 953299). Porównaj także z wyro-
kiem WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 7 maja 2014 r., II SA/Go 243/14, Legalis 
nr 963497

17  Ustawa z 15 lipca 1987 r. o rzeczniku praw obywatelskich (tekst jedn. DzU 
z 2014 r., poz. 1648). 

18  „Środki prawne zwyczajne kierowane są przeciwko rozstrzygnięciom 
nieostatecznym, a podstawą wystąpienia z takim środkiem jest niezadowolenie 
z rozstrzygnięcia” — R. Kędziora, Kodeks postępowania…, wyd. cyt., s. 669. 

19  Przykładowy katalog spraw osobowych jest wyszczególniony w § 3 rozpo-
rządzenia z 14 maja 2013 r. 

20  Wyjątek taki ustanowiony jest m.in. w przepisie art. 58 ust. 3 ustawy o Po-
licji. 
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z 14 maja 2013 r.). Ten z kolei, przyjmując pisemny raport złożony osobi-
ście przez policjanta, jest zobowiązany do potwierdzenia faktu jego otrzy-
mania przez umieszczenie na oryginale i kopii dokumentu daty przyjęcia 
oraz czytelnego podpisu (§ 2 pkt 4 rozporządzenia z 14 maja 2013 r.). 
Następnie bezpośredni przełożony, jeśli nie jest właściwy do rozpoznania 
tego raportu, zobowiązany jest do przesłania go w terminie 7 dni wyższe-
mu przełożonemu wraz z opinią dotyczącą sposobu załatwienia sprawy 
(§ 2 pkt 3 rozporządzenia z 14 maja 2013 r.). Cytowane rozporządzenie nie 
definiuje co należy rozumieć przez „opinię dotyczącą sposobu załatwienia 
sprawy”. Nie określa także, w jaki sposób ma ona zostać udokumento-
wana oraz jaki jest jej prawny charakter. Wydaje się, że zasadnym jest 
przyjąć znaczenie pojęcia „opinia” takie, jakie istnieje na gruncie języka 
potocznego. Jest to bowiem określony pogląd na sprawę czy przekonanie 
odnoszące się do sposobu załatwienia sprawy, tj. odwołania od rozkazu 
personalnego. Przepisy rozporządzenia z 14 maja 2013 r. pozostawiają 
również swobodę w zakresie zakresu opinii oraz sposobu jej dokumento-
wania. Brak szczególnych wymogów dotyczących tego zagadnienia spra-
wia, że opinia może zawierać lakoniczne stwierdzenie pozwalające ustalić 
tylko, czy właściwy przełożony popiera złożony raport lub też nie, albo 
zawierać uzasadnienie stanowiska wraz ze wskazaniem proponowanego 
rozstrzygnięcia. Opinia taka może zostać zawarta w odrębnym dokumen-
cie, który właściwy przełożony dołączy do raportu albo na dokumencie 
raportu w formie odręcznej adnotacji pod treścią odwołania albo na od-
wrotnej stronie raportu. 

W praktyce służbowej najczęściej spotykaną jest forma przedstawiona 
jako druga. Opinia musi mieć formą pisemną, bowiem z treści § 2 ust. 
2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. wynika, że bezpośredni przełożony 
zobowiązany jest do przesłania według właściwości wniosku w sprawie 
osobowej (tj. raportu) wraz z opinią dotyczącą sposobu załatwienia spra-
wy. Skoro raport zawierający odwołanie ma formę pisemną to opinia 
także musi mieć taką samą formę. Opinia, o której mowa ma charakter 
wyłącznie konsultacyjny, co oznacza że w żaden sposób nie wiąże organu 
uprawnionego do rozpoznania odwołania. Natomiast jej wydanie jest 
obligatoryjne dla bezpośredniego przełożonego, nawet w przypadku gdy-
by nie chciał zajmować stanowiska w sprawie dotyczącej odwołania. For-
malnie jest zobowiązany do jej wydania, chociażby z jej treści wynikało, 
że nie może albo nie chce zajmować stanowiska w takiej sprawie. W takim 
wypadku powinien w treści opinii wskazać taką okoliczność. Obowiązek 
bezpośredniego przełożonego musi zostać zrealizowany w terminie 7 dni 
od dnia, w którym odwołujący się doręczył mu raport. Czynności bezpo-
średniego przełożonego, w związku z przyjętym odwołaniem ograniczają 
się zatem wyłącznie do potwierdzenia przyjęcia raportu oraz przesłania 
go do wyższego przełożonego wraz z opinią o sposobie jego załatwienia, 
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wyłącza to stosowanie przepisu 
art. 133 k.p.a., na zasadzie § 19 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r., 
z uwagi na kompletne uregulowanie tego zagadnienia w § 2 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Bezpośredni przełożony nie może zatem samodzielnie 
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uwzględnić odwołania, bowiem jego obowiązki zostały precyzyjnie określo-
ne przez rozporządzenie z 14 maja 2013 r. Wskazany w przepisie rozporzą-
dzenia z 14 maja 2013 r. kształt prawny drogi służbowej uniemożliwia za-
tem organowi, który wydał rozkaz personalny o nawiązaniu, zmianie albo 
rozwiązaniu stosunku służbowego dokonać autokontroli, o której mowa 
w art. 132 k.p.a. Nie może on zatem uchylić lub zmienić wydanej przez 
siebie decyzji administracyjnej, tj. rozkazu personalnego, nawet wówczas 
gdyby uznał zasadność podniesionych przez funkcjonariusza zarzutów 
w odwołaniu.

Samo rozporządzenie z 14 maja 2013 r. nie wskazuje, co należy rozu-
mieć pod pojęciem wyższego przełożonego. Mimo zamieszczenia w tym ak-
cie definicji bezpośredniego przełożonego ustawodawca nie zdecydował się 
na zdefiniowanie pojęcia wyższego przełożonego. W kontekście procedury 
odwoławczej od rozkazu personalnego o nawiązaniu, zmianie albo roz-
wiązaniu stosunku służbowego jako sprawy osobowej, należałoby to poję-
cie odnieść do wszystkich kolejnych przełożonych usytuowanych w struk-
turze hierarchii służbowej wraz z przełożonymi, o których mowa w treści 
art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o Policji. Droga służbowa, która została określo-
na w § 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r., polega bowiem na przekaza-
niu odwołania przez bezpośredniego przełożonego, do którego odwołanie 
zostało wniesione za pośrednictwem kolejnych przełożonych do organu 
uprawnionego do rozpoznania tego odwołania, tj. do wyższego przełożo-
nego, w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy o Policji. Odmienna interpreta-
cja polegająca na przyjęciu, że wyższy przełożony, o którym mowa w § 2 
ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. jest pojęciem tożsamym z tym 
o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o Policji prowadziłoby do tezy, 
iż przekazanie odwołania przyjętego przez bezpośredniego przełożonego 
(np. kierownika rewiru dzielnicowych lub dowódcy plutonu) musiałoby 
nastąpić bezpośrednio do organów wymienionych w art. 32 ust. 2 ustawy 
o Policji (np. do komendanta wojewódzkiego czy komendanta głównego 
Policji). W istocie tak nie jest. Każdy wniosek w sprawie osobowej musi 
zostać przesłany przez bezpośredniego przełożonego, który zobowiązany 
jest do przyjęcia i przesłania takiego wniosku do przełożonego właściwego 
do rozpoznawania sprawy osobowej, ale nie bezpośrednio, lecz za pośred-
nictwem kolejnych przełożonych usytuowanych pomiędzy bezpośrednim 
przełożonym, który przyjął wniosek a właściwym przełożonym, który jest 
uprawniony do jego rozpoznania. Oznacza to, że odwołanie od rozkazu 
personalnego przez funkcjonariusza wydziału kryminalnego komendy 
miejskiej Policji musiałoby zostać wniesione do naczelnika tego wydzia-
łu, a ten z kolei byłby zobowiązany do jego przekazania wraz z opinią 
dotyczącą sposobu załatwienia sprawy do komendanta miejskiego Policji 
(który zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy o Policji jest właściwym 
przełożonym do wydania takiego rozkazu jako organ pierwszej instancji, 
w stosunku do funkcjonariusza zatrudnionego w komendzie miejskiej Po-
licji). Ten ostatni także byłby zobowiązany do przekazania tego odwołania 
wraz z opinią dotyczącą sposobu jej załatwienia do komendanta woje-
wódzkiego Policji, który jednocześnie jako wyższy przełożony, o którym 



Nr 3(123) Omówienia 91

mowa w treści art. 32 ust. 2 ustawy o Policji, byłby uprawniony do roz-
poznania tego odwołania. Zatem, mimo iż komendant miejski Policji jest 
wyższym przełożonym w stosunku do naczelnika wydziału będącego bez-
pośrednim przełożonym funkcjonariusza, który złożył wniosek w sprawie 
osobowej (odwołanie), w rozumieniu § 2 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 
2013 r., komendant ten nie jest wyższym przełożonym w rozumieniu 
art. 32 ust. 2 ustawy o Policji. Zakresy obu pojęć, tj. wyższego przełożone-
go w rozumieniu § 2 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. oraz art. 32 
ust. 2 ustawy o Policji są tożsame tylko i wyłącznie, w przypadku gdy 
bezpośrednim przełożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia 
z dnia 14 maja 2013 r., jest organ, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy 
o Policji. Jeśli bowiem bezpośrednim przełożonym funkcjonariusza 
w rozumieniu § 2 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. jest komendant 
powiatowy (miejski) Policji, komendant CBŚP, komendant szkoły Policji 
(czyli przełożony w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy o Policji), to wyż-
szym przełożonym, w rozumieniu § 2 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 
2013 r. będzie komendant wojewódzki Policji albo komendant główny 
Policji (art. 32 ust. 2 ustawy o Policji). Zakresy znaczeniowe obu pojęć 
wymienionych w rozporządzeniu i w ustawie o Policji krzyżują się. Wyższy 
przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o Policji zawsze będzie 
wyższym przełożonym w rozumieniu § 2 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 
2013 r., gdy bezpośrednim przełożonym jest organ, o którym mowa w art. 
32 ust. 1 ustawy o Policji. Wyższy przełożony w rozumieniu § 2 ust. 2 roz-
porządzenia z 14 maja 2013 r. może być wyższym przełożonym, o którym 
mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o Policji, ale tylko wówczas gdy bezpośrednim 
przełożonym w rozumieniu § 2 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. jest 
organ o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o Policji. 

Tezę odnoszącą się do obowiązku przekazywania odwołania od bez-
pośredniego przełożonego do wyższego przełożonego za pośrednictwem 
poszczególnych przełożonych wspiera treść zarządzenia nr 30 komendan-
ta głównego Policji z 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania or-
ganizacji hierarchicznej w Policji 21, gdzie w § 1 pkt 5 zdefiniowano drogę 
służbową jako sposób załatwiania spraw służbowych, polegający na prze-
kazywaniu informacji lub dokumentów albo rzeczy przez podwładnych 
za pośrednictwem wszystkich kolejnych przełożonych 22, aż do tego, który 
jest uprawniony do rozstrzygnięcia sprawy, jak również przekazywanie 
rozkazów, poleceń lub wytycznych od przełożonego uprawnionego do ich 

21  Zarządzenie nr 30 komendanta głównego Policji z 16 grudnia 
2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (Dz. Urz. 
KGP z 2013 r., poz. 99).

22  Warto zwrócić uwagę na definicje przełożonego zawartą w § 1 pkt 1 za-
rządzenia nr 30 komendanta głównego Policji z 16 grudnia 2013 r. jako poli-
cjanta lub pracownika Policji uprawnionego z racji zajmowanego stanowiska albo 
na podstawie odrębnego przepisu lub upoważnienia do kierowania przebiegiem 
służby lub pracy innego policjanta lub pracownika Policji. Przedmiotowy akt 
prawny nie zawiera definicji wyższego przełożonego. 
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wydania, przez kolejnych niższych przełożonych do podwładnego 23. Skoro 
obowiązek dotyczy wszelkich informacji, dokumentów i rzeczy, to wynika 
z tego, że obejmuje on również procedurę związaną z wniesieniem od-
wołania od rozkazu personalnego o nawiązaniu, zmianie albo rozwią-
zaniu stosunku służbowego. Definicja drogi służbowej określona w tre-
ści rozporządzenia z 14 maja 2013 r. powinna zatem zostać uzupełniona 
definicją wynikającą z zarządzenia nr 30 komendanta głównego Policji 
z 16 września 2013 r. Przesłanie zatem raportu drogą służbową nie może 
odbyć się z pominięciem chociażby jednego szczebla w strukturze hie-
rarchicznej organizacji, jaką jest Policja. Musi uwzględniać także i ten 
aspekt. Każdy kolejny przełożony, który otrzyma taki raport od bezpo-
średniego przełożonego policjanta, który wniósł odwołanie, jest zobowią-
zany z zachowaniem terminu wynikającego z § 2 ust. 2 rozporządzenia 
z 14 maja 2013 r. do przesłania go wyższemu w stosunku do niego prze-
łożonemu. Ten ostatni jest zobowiązany do przesłania odwołania do wyż-
szego w stosunku do niego przełożonego, także z zachowaniem terminu 
wynikającego z rozporządzenia wraz z opinią dotyczącą sposobu załatwie-
nia sprawy, aż do przełożonego uprawnionego do rozpoznania odwołania. 
Wyjątek od tej reguły jest ustanowiony w art. 32 ust. 3 ustawy o Policji. 
Jeżeli organem pierwszej instancji był komendant główny Policji, to or-
ganem uprawnionym do rozpoznania odwołania jest minister właściwy 
do spraw wewnętrznych. Ten ostatni, jak wcześniej wykazano, nie jest 
wyższym przełożonym w rozumieniu przepisu art. 32 ust. 2 ustawy o Po-
licji w stosunku do komendanta głównego Policji. Zatem w przypadku 
wydania rozkazu personalnego przez komendanta głównego Policji jako 
organu pierwszej instancji, będącego zarazem bezpośrednim przełożonym 
policjanta który wniósł odwołanie, jest on zobowiązany do przesłania 
tego odwołania wraz z opinią dotyczącą sposobu załatwienia sprawy 
w terminie 7 dni do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

Rozporządzenie z 14 maja 2013 r. wyznacza także termin do rozpozna-
nia odwołania, tj. 30 dni od dnia wniesienia odwołania do bezpośredniego 
przełożonego. Zgodnie z ust. 4 § 2 wyżej wymienionego rozporządzenia 
o sposobie załatwienia wniosku w sprawie osobowej należy zawiadomić 
policjanta w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, o ile odrębne przepisy 
nie stanowią inaczej. Wynika z tego, że w tym terminie policjant powinien 
zostać poinformowany o decyzji merytorycznej odnoszącej się do jego od-
wołania. Termin ten ma charakter instrukcyjny dla organu uprawnionego 
do rozpoznania odwołania. Jego niezachowanie może wywołać wyłącznie 
skutki w sferze odpowiedzialności służbowej podmiotu zobowiązanego 
do jego zachowania. Oczywiście rozstrzygnięcie może zostać podjęte, a po-
licjant poinformowany jeszcze przed jego upływem. Przepis ten bowiem 
wyznacza górną granicę czasową, która zobowiązuje do rozpoznania od-
wołania oraz do poinformowania o sposobie załatwienia tej sprawy. Zatem 

23  Definicja ta jest szersza w stosunku do zawartej w treści rozporządzenia 
z 14 maja 2013 r. Definicja zawarta w rozporządzeniu zawiera się w definicji wy-
nikającej z zarządzenia nr 30 komendanta głównego Policji z 16 grudnia 2013 r.
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policjant jest uprawniony do otrzymania odpowiedzi o sposobie rozpozna-
nia odwołania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wniesienia 
odwołania do bezpośredniego przełożonego. Odpowiedź, tak jak w przy-
padku wniesienia odwołania, jest przesyłana przez organ, który rozpoznał 
odwołanie za pośrednictwem kolejnych przełożonych do bezpośredniego 
przełożonego policjanta, który złożył odwołanie. Bezpośredni przełożony 
po otrzymaniu takiej odpowiedzi przekazuje ją uprawnionemu funkcjo-
nariuszowi (odwołującemu się od rozkazu personalnego). Droga służbo-
wa jest bowiem procedurą dwukierunkową zorientowaną z dołu do góry 
i z góry na dół. Do jej zachowania zobowiązani są nie tylko policjanci bę-
dący podwładnymi, ale także każdy kolejny przełożony funkcjonariusza, 
włącznie z organami, o których mowa w treści art. 32 ust. 1 i 2 ustawy 
o Policji. Jej niezachowanie może skutkować odpowiedzialnością dyscy-
plinarną każdego funkcjonariusza zobowiązanego do jej stosowania. Wy-
jątek od przedmiotowej reguły ustanowiony jest w art. 32 ust. 3 ustawy 
o Policji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, nie będąc wyższym 
przełożonym, nie jest zobowiązany do zachowania 30-dniowego terminu 
wynikającego z treści rozporządzenia z 14 maja 2013 r. Akt ten stanowi 
bowiem o prawach i obowiązkach funkcjonariuszy Policji i nie może na-
kładać obowiązków w stosunku do organów usytuowanych poza struk-
turą organizacyjną Policji. Skoro minister właściwy do spraw wewnętrz-
nych nie jest zobowiązany do zachowania tego terminu, to wynika z tego, 
że kwestia dotycząca tego zagadnienia nie jest uregulowana rozporządze-
niem, a zatem będą miały w tym przypadku zastosowanie przepisy k.p.a., 
zgodnie z treścią § 19 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. Minister 
właściwy do spraw wewnętrznych będzie zobowiązany do rozpoznania 
odwołania bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia 
otrzymania odwołania (art. 35 § 1 i 3 k.p.a.). 

Jak wynika z powyższego, przepisy rozporządzenia z 14 maja 2013 r. nie 
stanowią wyczerpującego uregulowania odnoszącego się do przedmiotowe-
go zagadnienia, tj. do odwołania od rozkazu personalnego o nawiązaniu, 
zmianie albo rozwiązaniu stosunku służbowego. W kwestiach nieobjętych 
tym aktem należy zatem, na zasadzie § 19 ust. 2 rozporządzenia, stosować 
przepisy k.p.a. Odwołanie jest bowiem zwyczajnym środkiem odwoławczym, 
umożliwiającym zaskarżenie decyzji administracyjnej do wyższej instan-
cji. Przepis art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o Policji potwierdza zatem wyrażoną 
w art. 15 k.p.a. zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. 

Odwołanie nie wymaga żadnego szczegółowego uzasadnie-
nia 24. Wystarczy, że funkcjonariusz wskaże, że nie jest zadowolony 

24  Wyrok WSA we Wrocławiu z 20 stycznia 2015 r., II SA/Wr 704/14, Lega-
lis nr 1199859; wyrok WSA w Kielcach z 24 listopada 2011 r., II SA/Ke 644/11, 
Legalis nr 396612; wyrok WSA w Gliwicach z 24 listopada 2011 r., IV SA/
Gl 164/11, Legalis nr 506267; wyrok WSA w Warszawie z 6 maja 2011 r., VI SA/
Wa 597/11, Legalis nr 372047; wyrok NSA z 11 stycznia 2011 r., I OSK 365/10, 
Legalis nr 341151; wyrok WSA w Lublinie z 26 października .10.2010 r., II SA/
Lu 420/10, Legalis nr 308207; wyrok WSA w Poznaniu z 17 czerwca 2010 r., 
IV SA/Po 48/10, Legalis nr 368551; wyrok WSA w Krakowie z 25 maja 2010 r., 
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z treści rozstrzygnięcia 25 (art. 128 k.p.a. w zw. z § 19 ust. 2 rozporządze-
nia z 14 maja 2013 r.). Mogą zatem zostać podniesione przez niego za-
równo zarzuty odnoszące się do legalności (zgodności z prawem) rozkazu 
personalnego, jak również słuszności rozstrzygnięcia. Istotne jest także, 
by treść odwołania precyzowała, jaka decyzja (jaki rozkaz personalny) 
jest jej przedmiotem oraz wskazywała okoliczność związaną z niezadowo-
leniem strony z przyjętego w decyzji rozstrzygnięcia. Natomiast wymogiem 
o charakterze formalnym jest forma raportu, którą powinno przyjąć od-
wołanie. Oczywiście nie oznacza to, by treść odwołania musiała zostać za-
mieszczona w raporcie. Odwołanie może być do niego dołączone w formie 
załącznika. Wniesienie pisma odwołania bez pisemnego raportu będzie 
skuteczne i powinno zostać przyjęte przez bezpośredniego przełożonego 
policjanta, który wniósł odwołanie. Brak wymaganej formy raportu dla 
drogi służbowej spowodowałby jedynie odpowiedzialność o charakterze 
służbowym. Ustawa o Policji ani przepisy do niej wykonawcze nie stawia-
ją żadnych innych szczególnych wymogów co do treści odwołania, zatem 
część przepisu zdania trzeciego art. 128 k.p.a. nie będzie mieć w tym 
przypadku zastosowania. Samo z kolei odwołanie wobec braku szcze-
gółowego uregulowania w pragmatyce służbowej powinno czynić zadość 
wymogom przewidzianym dla podania (art. 63 k.p.a. w zw. z § 19 ust. 
2 rozporządzenia z 14 maja 2014 r.) 26. 

Decyzja administracyjna (rozkaz personalny), w stosunku do którego 
wniesiono odwołanie podlega kontroli w całości 27. Zamieszczone w odwo-
łaniu zarzuty nie stanowią granic rozpoznania dla organu odwoławcze-
go, w tym przypadku wyższego przełożonego albo ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych. Funkcjonariusz ma również prawo zaskarżyć 

III SA/Kr 52/10, Legalis nr 256149; wyrok WSA w Warszawie z 17 lutego 2010 r., 
VIII SA/Wa 796/09, Legalis nr 237487; wyrok WSA w Warszawie z 22 grudnia 
2009 r., II SA/Wa 601/09, Legalis nr 216725; wyrok WSA w Warszawie z 3 grud-
nia 2009 r., II SA/Wa 1063/09, Legalis nr 213856; wyrok WSA w Olsztynie 
z 15 lipca 2009 r., II SA/Ol 522/09, Legalis nr 211226; wyrok WSA we Wrocławiu 
z 21 maja 2009 r., II SA/Wr 38/09, Legalis nr 175097; wyrok WSA w Olszty-
nie z 21 maja 2009 r., II SA/Ol 415/09, Legalis nr 227793; postanowienie NSA 
z 17 lutego 2009 r., II OSK 166/09, Legalis nr 1255624. 

25  „[…] jedynym formalnym wymogiem odwołania jest przejaw niezadowole-
nia strony z wydanej decyzji organu pierwszej instancji” — wyrok WSA w Łodzi 
z 3 lutego 2011 r., II SA/Łd 1433/10, Legalis nr 383696. 

26  Wyrok WSA w Kielcach z 24 listopada 2011 r., II SA/Ke 644/11, Legalis 
nr 396612; wyrok WSA w Olsztynie z 25 listopada 2010 r., II SA/Ol 930/10, Lega-
lis nr 440801, „wystarczy, gdy z treści pisma wynika, że dotychczasowe załatwie-
nie sprawy nie satysfakcjonuje strony” — wyrok WSA w Warszawie z 13 kwietnia 
2010 r., I SA/Wa 2070, Legalis nr 235029.

27  Jak podkreśla NSA „organ odwoławczy obowiązany jest do merytoryczne-
go rozpatrzenia sprawy i skontrolowania postępowania oraz decyzji organu I in-
stancji zarówno z punktu widzenia legalności, jak i celowości. Kontrola organu 
odwoławczego więc będzie zawsze kontrolą pełną, polegającą na ponownym me-
rytorycznym rozstrzygnięciu sprawy […]” — wyrok NSA z 24 czerwca 1998 r., III 
SA 1379/97, ONSA z 1999 r., nr 3, poz. 85. 
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rozkaz personalny, który w całości czynił zadość jego żądaniu 28 (nawiąza-
nia, zmiany czy rozwiązania stosunku służbowego 29). Termin do wniesienia 
odwołania także nie został określony w ustawie o Policji ani w rozporzą-
dzeniu z 14 maja 2013 r. W tym zakresie należy stosować przepis art. 129 
§ 2 k.p.a. w zw. z § 19 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. Policjant 
zatem ma prawo do wniesienia odwołania pisemnym raportem do bezpo-
średniego przełożonego w terminie 14 dni od doręczenia rozkazu personal-
nego. Nie będzie miał zastosowania przepis art. 129 § 1 k.p.a. ani art. 129 
§ 3 k.p.a., bowiem funkcjonariusz nie jest uprawniony do wnoszenia od-
wołania do przełożonego, który wydał dany rozkaz personalny (o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o Policji), ale do bezpośredniego przełożonego 
z zachowaniem drogi służbowej. Wyjątek stanowi fakt wniesienia odwoła-
nia do bezpośredniego przełożonego, który jednocześnie jest przełożonym, 
o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o Policji. Przepisy ustawy o Policji 
ani aktów wykonawczych nie przewidują żadnych szczególnych terminów 
do wniesienia odwołania, zatem w tym przypadku będą miały zastosowa-
nie wyłącznie przepisy k.p.a. (tj. art. 129 § 2 k.p.a.). Termin przewidziany 
do wniesienia odwołania ma charakter zawity. Jego uchybienie powoduje 
bezskuteczność wniesionego odwołania (art. 134 k.p.a.) 30, chyba że przed-
miotowy termin zostanie przywrócony, na zasadzie art. 58 i n. k.p.a. 31 
Jednakże uprawdopodobnienie braku winy w razie jego uchybienia spo-
czywa na odwołującym 32. W przypadku niedopuszczalności odwołania lub 
uchybienia terminu do jego wniesienia, organ wydaje postanowienie w tym 
przedmiocie, które jest ostateczne, a zatem niezaskarżalne 33. Wydanie tego 

28  R. Kędziora, Kodeks postępowania…, wyd. cyt., s. 672 — i tam cytowany 
wyrok NSA z 3 lipca 1992 r., SA/Wr 455/92, ONSA z 1993 r., nr 3, poz. 62; wyrok 
NSA z 23 czerwca 1995 r., II SA 286/94, ONSA z 1996 r., nr 3, poz. 130.

29  Policjanta zwalania się w terminie 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłosze-
nia przez niego wystąpienia ze służby (art. 41 ust. 3 ustawy o Policji). Funk-
cjonariusz może zaskarżyć także taką decyzję mimo, iż uprzednio sam zgłosił 
gotowość wystąpienia ze służby, a decyzja administracyjna całkowicie czyniła 
zadość jego żądaniu. 

30  Wyrok WSA we Wrocławiu z 20 stycznia 2015 r., II SA/Wr 704/14, Legalis 
nr 1199859; wyrok WSA w Opolu z 20 maja 2014 r., II SA/Op 141/14, Legalis 
nr 978099. 

31  „W sytuacji uchybienia terminu do wniesienia odwołania na organie ad-
ministracji prowadzącym postępowanie administracyjne nie spoczywa obo-
wiązek informowania strony o możliwości złożenia, uregulowanego w art. 
58 k.p.a. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, a zanie-
chanie tego obowiązku nie uniemożliwia wydania postanowienia o stwierdzeniu 
uchybienia terminu” — wyrok NSA z 31 stycznia 2014 r., II OSK 2083/12, Legalis 
nr 909732, w tym samym tonie wyrok NSA z 16 maja 2013 r., II OSK 2384/11, 
Legalis nr 763018.

32  Wyrok WSA w Gliwicach z 27 marca 2013 r., II SA/Gl 1192/12, Legalis 
nr 767800. 

33  „Kategoryczny zwrot «organ odwoławczy stwierdza», sformułowany w art. 
134 k.p.a., oznacza obowiązek tego organu stwierdzenia uchybienia terminu 
w każdym przypadku, gdy odwołanie zostało wniesione po jego upływie. Wyda-
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postanowienia, jak również upływ terminu do jego wniesienia, powoduje, 
że decyzja (rozkaz personalny) wydana przez przełożonego, o której mowa 
w art. 32 ust. 1 ustawy o Policji, staje się ostateczna. Wynika z tego, że pra-
wa i obowiązki wynikające z tego rozkazu personalnego podlegają wykona-
niu. Co do zasady rozkaz personalny, co do którego wniesiono odwołanie 
nie ulega wykonaniu, bowiem jego wniesienie wstrzymuje wykonanie decy-
zji (art. 130 § 1 i 2 k.p.a.). Wyjątek stanowi rozkaz personalny o nawiąza-
niu stosunku służbowego. Obowiązuje on z chwilą doręczenia go stronie, 
tj. funkcjonariuszowi, z uwagi na fakt, że uwzględnia on w całości żądanie 
strony, tj. policjanta (art. 130 § 4 k.p.a. w zw. z § 19 ust. 2 rozporządzenia 
z 14 maja 2013 r.). Stanowi to odstępstwo od reguły wynikającej z art. 130 
§ 1 i 2 k.p.a. o bezwzględnej suspensywności odwołania. Pozostałe wyjąt-
ki dotyczące wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej, wynikające 
z art. 130 § 3 k.p.a., także będą miały zastosowanie w odniesieniu do roz-
kazu personalnego, na zasadzie §  19 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 
2013 r. Ponadto sam organ odwoławczy, tj. wyższy przełożony albo mini-
ster właściwy do spraw wewnętrznych może w uzasadnionych przypadkach 
wstrzymać wykonanie rozkazu personalnego (art. 135 k.p.a. w zw. z § 19 
ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r.). 

Wojciech Chróścielewski i Jan Paweł Tarno 34 wyróżniają trzy stadia po-
stępowania odwoławczego. We wstępnym stadium bada się, czy wniesione 
odwołanie jest dopuszczalne oraz czy zostało wniesione w terminie. Organ 
odwoławczy na tym etapie nie badana treści odwołania. Z kolei meritum 
sprawy bada się w drugim stadium rozpoznawczym. Organ odwoławczy, 
tj. wyższy przełożony albo minister właściwy do spraw wewnętrznych 
dokonuje w nim samodzielnego rozpoznania sprawy. Nie jest związany 
treścią zarzutów podniesionych przez odwołującego się policjanta ani opi-
nią bezpośredniego przełożonego i pozostałych przełożonych odnoszącą 
się do sposobu załatwienia sprawy (§ 2 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 
2013 r.). Mają one bowiem dla niego wyłącznie charakter formalny. 
W ostatnim stadium orzeczniczym wyżej wymieniony organ odwoławczy 
podejmuje rozstrzygnięcie. Zatem po rozpoznaniu sprawy wydaje orzecze-
nie w formie decyzji, które może mieć postać merytoryczną lub kasacyjną 
zgodnie z art. 138 k.p.a.

nie postanowienia na podstawi art. 134 k.p.a. nie zależy tym samym od swobod-
nego uznania organu, lecz wynika z bezwzględnie obowiązującej normy prawnej. 
Uchybienie terminu jest okolicznością obiektywną i w razie jej stwierdzenia, or-
gan odwoławczy nie ma innej możliwości niż wydanie postanowienia o uchybie-
niu terminu, przewidzianego w art. 134 k.p.a. Jeżeli strona złożyła odwołanie 
po upływie terminu do jego wniesienia, organ nie może przystąpić do jego rozpo-
znania, lecz zobowiązany jest stwierdzić uchybienie terminu do wniesienia od-
wołania w drodze postanowienia, które zamyka drogę do ponownego rozpozna-
nia sprawy zakończonej rozstrzygnięciem organu pierwszej instancji” — wyrok 
WSA w Opolu z 15 stycznia 2013 r., II SA/Op 489/12, Legalis nr 770908.

34  W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowa-
nie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006 r., s. 185. 
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Uwagi końcowe

Nie sposób omówić wszystkich zagadnień dotyczących instytucji odwoła-
nia od rozkazu personalnego o nawiązaniu, zmianie albo rozwiązaniu sto-
sunku służbowego w ramach jednego artykułu. Problematyka ta jest za-
gadnieniem trudnym i złożonym, bowiem wymaga odniesienia się zarówno 
do pragmatyki służbowej, jak i do przepisów kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego. Ten drugi z wymienionych aktów pełni wyłącznie rolę uzu-
pełniającą w kwestiach nieuregulowanych przepisami ustawy o Policji oraz 
aktów do niej wykonawczych. Konieczność sięgania do regulacji pozostają-
cych poza pragmatyką służbą może rodzić wiele wątpliwości, w szczególno-
ści w przypadku konieczności dostosowania przepisów kodeksu postępowa-
nia administracyjnego do konstrukcji prawnych uregulowanych w ustawie 
o Policji. Wynika to przede wszystkim z hierarchicznej struktury organizacji, 
jaką jest Policja oraz relacji, jakie zostały określone pomiędzy poszczególny-
mi podmiotami usytuowanymi w ramach tej struktury. Dotyczy to przede 
wszystkim relacji przełożony podwładny oraz szczególnego rodzaju kana-
łu komunikacyjnego, jaki obowiązuje w kontaktach między nimi, tj. drogi 
służbowej. Obowiązek jej zachowania przez każdego funkcjonariusza może 
powodować to, że konstrukcje prawne wypracowane na gruncie procedury 
administracyjnej będą mniej przydatne lub też mało pomocne dla uzupeł-
nienia procedury związanej z wniesieniem odwołania od rozkazu personal-
nego o nawiązaniu, zmianie albo rozwiązaniu stosunku służbowego. Stąd też 
należałoby de lege ferenda postulować rozwinięcie, uzupełnienie przepisów 
odnoszących się do tego zagadnienia albo w ustawie o Policji albo w rozpo-
rządzeniu z 14 maja 2013 r. Z pewnością byłoby to duże ułatwienie dla sto-
sujących przedmiotowe przepisy, jak również usprawniłoby samą procedu-
rę, o której mowa. Korzystanie z regulacji znajdującej się poza pragmatyką 
służbową na zasadzie § 19 ust. 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. zawsze 
narażone jest na błąd, wynikający zarówno ze zmian w ramach danego aktu 
prawnego, jak również wynikający wskutek wątpliwości interpretacyjnych 
dotyczących kwestii nieuregulowanych daną pragmatyką służbową.

�Słowa  klucłowe:� Policja, ustawa 
o Policji, funkcjonariusz Policji 
(Policjant),stosunek służbowy, 
droga służbowa, przełożony (wyższy 
przełożony), rozkaz personalny 
(decyzja administracyjna),odwołanie

�Stwecucwenwe:� W niniejszym artykule 
podjęto problematykę związaną z omó-
wieniem konstrukcji odwołania od decyzji 
administracyjnej (rozkazu personalnego) 

�weołtree:� Police, Act on the Police, 
police officer, labour based on the 
official relationship of the Police 
(service relationship), official service 
way, superior (higher superior), 
personal command (administrative 
decision), appealing

�luuwatee:� In the article there were un-
dertaken issues concerning appealing 
against administrative decision (per-
sonal command) about establishing, 
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o nawiązaniu, zmianie albo rozwiązaniu 
stosunku służbowego funkcjonariusza 
Policji. Stosunek służbowy funkcjona-
riusza Policji jest bowiem stosunkiem 
wyłącznie administracyjnoprawnym. 
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji jest 
regulacją kompleksową. Wszystkie za-
gadnienia dotyczące tego stosunku ure-
gulowane są w tejże ustawie. Odrębne 
regulacje mogą być odnoszone do funk-
cjonariusza Policji, o ile przepis szczegól-
ny ustawy o Policji na to zezwala. Stoso-
wanie przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego, a w szczególności 
norm odnoszących się do tego zagadnie-
nia jest wyłączona. Przepisy k.p.a. mają 
zastosowanie wyłącznie w kwestiach 
nieuregulowanych pragmatyką służbo-
wą albo aktów do niej wykonawczych, 
na zasadzie § 19 ust. 2 rozporządzenia 
z 14 maja 2013 r. ministra spraw we-
wnętrznych w sprawie szczegółowych 
praw i obowiązków oraz przebiegu służ-
by policjantów. Omówiono problematykę 
uprawnień przysługujących funkcjona-
riuszowi w przypadku odwołania od roz-
kazu personalnego, podmiotów upraw-
nionych do rozpoznania odwołania oraz 
charakteru procedury odwoławczej.

transferring and termination of rela-
tionship with police functionary. The 
service relationship of the police officer 
is an exclusively administrative — le-
gal one. The Act of 6 April 1990 on the 
Police is a comprehensive regulation. 
All issues concerning this relationship 
are settled in this Act. Separate regula-
tions can be applied to police officers, 
only in cases when the special provi-
sions of the Act on Police and executive 
acts allow it. The application of provi-
sions of the Code of Administrative Pro-
cedure, in particular norms referring 
to this issue, are excluded. Provisions 
of the Code of Administrative Proce-
dure apply exclusively in issues un-
settled with official practice or in acts 
to its implementation, on the principle 
§ 19 sec. 2 of ruling from 14 May 2013 
of Minister of Internal Affairs of police 
officers on detailed rights and obliga-
tions and the service record. Moreover, 
there were discussed issues of entitle-
ments of police officers concerning the 
appeals against a personal command, 
superiors who can examine the appeal 
and finally character of cancellation 
procedure. 


