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Przemysław Szustakiewicz

Zagadnienie unifikacji przepisów regulujących stosunek służbowy 
funkcjonariuszy służb mundurowych

Określenie	 s ł użba 	 mundurowa 	 używane	dla	 takich	 formacji,	 jak:	Agencja	Bez-
pieczeństwa	Wewnętrznego,	Agencja	Wywiadu,	Centralne	Biuro	Antykorupcyjne,	Pań-
stwowa	Straż	Pożarna,	Policja,	Straż	Graniczna,	Służba	Więzienna,	Służba	Wywiadu	
Wojskowego,	Służba	Kontrwywiadu	Wojskowego,	Straż	Marszałkowska	oraz	Służba	
Ochrony	 Państwa,	 wydaje	 się	 nie	 budzić	 wątpliwości.	Występuje	 ono	 powszechnie	
w	orzecznictwie1	oraz	w	doktrynie2.	Jednak	znacznie	trudniej	jest	wskazać	na	konkret-
ne	elementy,	które	pozwalają	odróżnić	wyżej	wymienione	formacje	od	innych	formacji	
umundurowanych,	takich	jak	straże	miejskie	i	gminne	działające	na	podstawie	Ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych3, pilnujące	porządku	w	gminach,	 lub	
Straż	Ochrony	Kolei	powołana	Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejo-
wym4,	do	której	kompetencji	należy	ochrona	porządku	na	obszarach	kolejowych	oraz	
w	pociągach.	Zarówno	straże	miejskie,	jak	i	SOK,	choć	wykonują	zadania	w	zakresie	
szeroko	pojętej	ochrony	bezpieczeństwa	i	porządku	publicznego,	a	osoby	zatrudnione	
w	tych	formacjach	są	zobowiązane	do	noszenia	specjalnego	uniformu	podkreślającego	
ich	funkcję,	to	nie	są	zaliczane	do	służb	mundurowych.	Natomiast	Centralne	Biuro	Anty-
korupcyjne,	którego	funkcjonariusze	nie	noszą	umundurowania,	jest	zaliczane	do	służb	
mundurowych.	Również	pozostałe	cywilne	służby	specjalne,	których	funkcjonariusze	
działają	głównie	w	sposób	niejawny,	bardzo	rzadko	mają	okazję	do	noszenia	munduru5.

1	 Zob.	postanowienie	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	(WSA)	w	Łodzi	z	26	VI	2018	r.,	
sygn.	akt	III	SA/Łd	1121/17	(dotyczące	zwolnienia	ze	służby	celnika);	wyrok	NSA	z	6	III	2018	r.,	
sygn.	akt	I	OSK	2050/17	(dotyczący	kary	dyscyplinarnej	wymierzonej	policjantowi);	wyrok	NSA	
z	19	I	2018	r.,	sygn.	akt	II	OSK	781/16	(wydany	w	sprawie	pozwolenia	na	broń	palną	myśliw-
ską)	–	opublikowane	w	Centralnej	Bazie	Orzeczeń	Sądów	Administracyjnych	(dalej:	CBOSA);	
wyrok	SA	w	Warszawie	z	4	XI	2015	r.,	III	AUa	1475/14,	LEX	nr	1934404	(dotyczący	uprawnień	
do	emerytury).

2 Zob.	np.	M.	Wieczorek,	Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundu-
rowych,	Toruń	2017;	M.	Liwo,	Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych,	
Warszawa	2013;	S.	Maj,	Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych,	Warszawa	2008.

3 Tekst	jednolity:	DzU	z	2018	r.	poz.	928,	ze	zm.
4 Tekst	jednolity:	DzU	z	2019	r.	poz.	710,	ze	zm.
5 Zob.	rozdział	4	Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie 
umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego	(DzU	nr	174	poz.1180),	
oraz	 rozdział	 4	Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z  dnia  8  stycznia  2004  r. w  sprawie  
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Zdaniem	Mariana	Liwo	(…)	definiując zatem termin „służby mundurowe”, na-
leży stwierdzić, że są to wskazane przez ustawodawcę podmioty publiczne o szczegól-
nej organizacji – na wzór wojskowy – podlegające naczelnym organom administracji 
rządowej, realizujące ustawowo określone zadania w ramach służby publicznej zwią-
zane  z  zapewnieniem określonego  rodzaju bezpieczeństwa  i porządku na podstawie 
przyznanych  uprawnień  i  prawnych  form  działania  właściwych  administracji6.	 Po-
jęcie	 s ł użba 	 mundurowa	 jest	więc	wyjaśniane	 przez	wskazanie	 specyficznych	
zadań	z	zakresu	ochrony	bezpieczeństwa	wewnętrznego	lub	zewnętrznego	państwa,	
powierzonych	do	wykonywania	tego	typu	formacjom,	ich	usytuowania	w	strukturze	
administracji	publicznej	oraz	szczególnej	zmilitaryzowanej,	wzorowanej	na	strukturze	
organizacji	wojskowej,	co	determinuje	sposób	uregulowania	praw	i	obowiązków	osób	
pełniących	 służbę.	 Zgodnie	 z	 orzecznictwem	 Naczelnego	 Sądu	Administracyjnego	
(…)	osoby pełniące służbę, w odróżnieniu od osób podejmujących pracę na podstawie 
umownego stosunku pracy, pozostają z władzą służbową w takim stosunku podporząd-
kowania, który charakteryzuje się wysoką dyspozycyjnością, zarówno co do sposobu 
wykonywania służby, w tym pod względem pory i miejsca świadczenia pracy, jak i in-
nych warunków należących do treści tego stosunku prawnego7.	Można	zatem	wyróżnić	
dwa	elementy,	które	odróżniają	służby	mundurowe	od	innych	formacji	mundurowych.	
Pierwszym	z	nich	są	szczególne	zadania	z	zakresu	ochrony	bezpieczeństwa	państwa	
przed	zagrożeniami	o	charakterze	zewnętrznym	i	wewnętrznym,	spowodowanymi	za-
zwyczaj	działaniem	człowieka8.	Drugim	elementem	jest	sposób	uregulowania	sytuacji	
prawnej	osób	pełniących	służbę.	Charakter	zadań	wykonywanych	przez	te	osoby	po-
woduje,	że	ich	obowiązki	i	prawa	przybrały	postać	„stosunku	służbowego”,	przy	czym	
ze	względu	na	to,	że	stosunki	służbowe	występują	również	w	prawie	pracy,	nazywa	się	
je	niekiedy	„stosunkami	służbowymi	służb	mundurowych”9.	W	orzecznictwie	Trybu-
nału	Konstytucyjnego	podkreśla	się,	że	stosunki	służbowe	zarówno	żołnierzy	zawo-
dowych,	jak	i	funkcjonariuszy	służb	mundurowych	nie	są	stosunkami	pracy,	lecz	mają	
charakter	 stosunków	 administracyjnoprawnych,	 powstających	w	 drodze	 powołania, 
w	związku	z	dobrowolnym	zgłoszeniem	się	do	służby.	Kandydat	do	publicznej	służby 

umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu	(DzU	nr	13	poz.113,	ze	zm.).
6	 M.	 Liwo,	 Służby  mundurowe  jako  kategoria  języka  prawniczego,	 „Przegląd	 Prawa	 

Publicznego”	2015,	nr	2,	s.	20.
7	 Wyrok	NSA	z	23	XI	2017	r.,	 sygn.	akt	 I	OSK	269/16,	podobnie:	wyrok	NSA	z	24	V	2018	r.,	

sygn.	akt	I	OSK	2875/17,	CBOSA.
8 Wyjątkiem	jest	Państwowa	Straż	Pożarna,	zgodnie	bowiem	z	art.	1	ust.	1	ustawy	z	24	VIII	1991	

r.	o	Państwowej	Straży	Pożarnej	 jest	 to	 formacja	przeznaczona	do	walki	z	pożarami,	klęskami	
żywiołowymi	i	innymi	miejscowymi	zagrożeniami.

9	 Tak	proponuje	P.	Wojtunik,	którego	zdaniem	kryterium	rozróżniającym	stosunki	służbowe	służb	
mundurowych	od	„(...)	pracowniczych	stosunków	służbowych	jest	intensywność	nasycenia	każ-
dego	z	nich	elementami	prawa	pracy	lub	prawa	administracyjnego”.	Zob.	P.	Wojtunik,	Pojęcia, 
źródła i przedmiot stosunków służbowych,	„Przegląd	Bezpieczeństwa	Wewnętrznego”	2013,	nr	8,	
s.	204	i	nast.
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mundurowej	 od	 momentu	 powołania	 jest	 zobowiązany	 do	 poddania	 się	 regułom	
pełnienia	 służby,	 nacechowanej	 istnieniem	 zarówno	 specjalnych	 uprawnień,	 jak	
i	 obowiązków.	Wśród	 szczególnych	 warunków	 uzasadniających	 korzystniejsze	 za-
sady	nabywania	przez	 funkcjonariuszy	 służb	mundurowych	uprawnień	emerytalno- 
-rentowych	oraz	ustalania	ich	rozmiaru	można	wymienić	m.in.:	pełną	dyspozycyjność	
i	zależność	od	władzy	służbowej,	wykonywanie	zadań	w	nielimitowanym	czasie	pra-
cy	 i	 trudnych	warunkach,	 związanych	 nierzadko	 z	 bezpośrednim	narażeniem	 życia	
i	zdrowia	(np.	udział	w	obronie	kraju	lub	ochronie	bezpieczeństwa	obywateli),	wysoką	
sprawność	fizyczną	 i	psychiczną	wymaganą	w	całym	okresie	pełnienia	 służby,	nie-
wielkie	możliwości	wykonywania	dodatkowej	pracy	i	posiadania	innych	źródeł	utrzy-
mania,	ograniczone	prawo	udziału	w	życiu	politycznym	i	zrzeszania	się10.

Cechą	stosunków	służbowych	służb	mundurowych	niebudzącą	wątpliwości	jest	
ich	charakter	administracyjny,	zaliczany	do	przepisów	prawa	publicznego11.	Zauważa	
się,	że	(…)	istotą administracyjnoprawnego stosunku zatrudnienia w służbach mundu-
rowych jest występowanie cechy podporządkowania organom wojskowym i możliwość 
jednostronnego kształtowania statusu osób zatrudnianych w służbach mundurowych12.	
Osoba,	która	wstępuje	do	służby,	nie	może	„negocjować”	warunków	pełnienia	służ-
by	(np.	wysokości	uposażenia	lub	godzin	wykonywania	obowiązków	służbowych	–	 
zarówno	na	początku	służby,	jak	i	w	jej	trakcie).	Warunki	służby	są	dokładnie	określo-
ne	przez	przepisy	prawa	administracyjnego,	a	ewentualne	osiągnięcie	celów	zakłada-
nych	przez	funkcjonariusza,	np.	wyższego	uposażenia	czy	zmiany	miejsca	pełnienia	
służby,	jest	uzależnione	od	spełnienia	przez	niego	przesłanek	określonych	w	przepi-
sach	kształtujących	stosunek	służbowy.	

Zadania	postawione	przed	służbami	mundurowymi	powodują,	że	istnieje	w	nich	
znacznie	bardziej	rozwinięty	element	ścisłej	podległości	służbowej	niż	w	stosunkach	
służbowych	prawa	pracy,	ponadto	osoba	pełniąca	służbę	musi	być	gotowa	do	poświę-
cenia	zdrowia,	a	nawet	życia,	w	celu	ochrony	wartości	i	dóbr	związanych	z	bezpieczeń-
stwem	państwa.	Wskazuje	się	bowiem,	że	(…)	element ofiarności w publicznoprawnych 
stosunkach służbowych łączy się z dyspozycyjnością jako warunkiem sprawnego wyko-
nywania zadań doniosłych dla państwa i jego obywateli. Wyjątkowość tej cechy w po-
równaniu z podległością służbową pozostałych stosunków zatrudnieniowych wyraża 
się w pełnym podporządkowaniu poleceniom służbowym oraz uprawnieniu organów 
administracyjnych  do  jednostronnego  kształtowania warunków  służby w  zależności 
od potrzeb danej formacji mundurowej13.	Funkcjonariusz	nie	może	chronić	własnego	

10 Wyrok	TK	z	14	XII	1999	r.,	sygn.	akt	SK	14/98,	OTK	ZU	1999,	nr	7,	poz.	163;	podobnie	wyrok	
TK	z	21	XII	2004	r.,	sygn.	akt	SK	19/03	OTK-A	2004,	nr	1,	poz.	118;	wyrok	TK	z	6	IV	2016	r.,	
P/14,	OTK-A	2016,	poz.	8.

11 Podnosi	 to	M.	Wieczorek,	w:	Charakter  prawny  stosunków  służbowych  funkcjonariuszy  służb 
mundurowych,	Toruń	2017,	s.	75.

12 J.	Taczkowska-Olszewska,	Modele przebiegu służby wojskowej,	w:	Prawo wojskowe,	W.	Kitler,	
D.	Nowak,	M.	Stepnowska	(red.),	Warszawa	2017,	s.	633.

13 P.	Wojtunik,	Pojęcia, źródła i przedmiot…, s.	205.
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życia	lub	zdrowia	kosztem	wartości,	których	zobowiązał	się	strzec,	wstępując	do	służ-
by14.	Natomiast	 całkowite	 podporządkowanie	 się	 poleceniom	 służbowym	wiąże	 się	
z	obowiązkiem	poświecenia,	który	jest	najbardziej	charakterystyczną	cechą	stosunku	
służbowego	funkcjonariuszy	służb	mundurowych.	Osoba	wykonująca	zadania	w	służ-
bie	mundurowej	powinna	bowiem	wykonywać	polecenia	służbowe,	nawet	jeżeli	ich	
wykonanie	może	spowodować,	że	jej	życie	lub	zdrowie	może	być	narażone	na	niebez-
pieczeństwo.

Przepisy	regulujące	stosunek	służbowy	funkcjonariuszy	służb	mundurowych	za-
wierają	wiele	 rozwiązań	 dotyczących	 praw	 i	 obowiązków	 funkcjonariuszy	 związa-
nych	z	wykonywaniem	powierzonych	im	zadań.	Są	w	nich	zawarte	zarówno	warunki	
i	tryb	przyjmowania	do	służby,	jej	przebieg,	zasady	odpowiedzialności	dyscyplinarnej,	
jak	i	uprawnienia	funkcjonariuszy	związane	z	uposażeniem,	mieszkaniami	służbowy-
mi	oraz	 innymi	świadczeniami	związanymi	ze	służbą,	a	 także	ograniczenia	związa-
ne	z	charakterem	wykonywanych	zadań.	W	zamian	za	obciążenie	warunkami	służby	
funkcjonariusze	mają	jasno	określone	zasady	wykonywania	obowiązków	służbowych	
oraz	reguły	dotyczące	zwolnienia	ze	służby.	Przepisy	regulujące	stosunek	służbowy	
mają	zatem	również	charakter	ochronny,	ponieważ	jasno	określone	reguły,	w	tym	tak-
że	dotyczące	zwolnienia	ze	służby,	dają	funkcjonariuszom	pewność	co	do	tego,	 jak	
wygląda	ich	sytuacja	prawna,	a	więc	–	jakie	mają	uprawnienia	związane	z	pełnieniem	
służby.	W	ten	sposób,	chroniąc	stabilność	stosunku	służbowego,	ustawodawca	pozwa-
la	funkcjonariuszom	skoncentrować	się	na	realizacji	postawionych	im	zadań.

W	 Polsce	 obecnie	 istnieje	 dziesięć	 służb	 mundurowych,	 w	 których	 stosunek	
służbowy	jest	statuowany	w	odrębny	sposób	przez:	Ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji15	(dalej:	u.p.),	Ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej16 
(dalej:	u.s.g.),	Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej17	(da-
lej:	u.p.s.p.),	Ustawę z dnia 24 maja 2012 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Agencji Wywiadu18	(dalej:	u.a.b.w	i	a.w.),	Ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Cen-
tralnym Biurze Antykorupcyjnym19	(dalej:	u.c.b.a.),	Ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. 
o  służbie  funkcjonariuszy  Służby Kontrwywiadu Wojskowego  oraz  Służby Wywiadu 
Wojskowego20	(dalej:	u.s.k.w.	i	s.w.w.),	Ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Wię-
ziennej21	(dalej:	u.s.w.),	Ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej22 

14 Por.	wyrok	WSA	w	Warszawie	z	11	XII	2009	r.,	sygn.	akt	II	SA/Wa	1216/09,	CBOSA.
15 Tekst	jednolity:	DzU	z	2019	r.	poz.	161,	ze	zm.
16 Tekst	jednolity:	DzU	z	2017	r.	poz.	2365,	ze	zm.
17 Tekst	jednolity:	DzU	z	2018	r.	poz.	1313,	ze	zm.
18 DzU	z	2017	r.	poz.	1920,	ze	zm.
19 Tekst	jednolity:	DzU	z	2018	r.	poz.	2104,	ze	zm.
20 Tekst	jednolity:	DzU	z	2018	r.	poz.	1516,	ze	zm.
21 Tekst	jednolity:	DzU	2019	poz.	1427,	ze	zm.
22 Tekst	jednolity:	DzU	z	2018	r.	poz.	729,	ze	zm.
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(dalej:	u.s.m.)	i	Ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa23	(dalej:	
u.s.o.p.).	Taka	sytuacja	powoduje,	że	stosunek	służbowy	służb	mundurowych	został	
określony	w	prawie	polskim	aż	w	dziewięciu	ustawach	nazywanych	„pragmatykami	
służbowymi”	 lub	 „ustawami	pragmatycznymi”.	Wydaje	 się,	 że	 rozproszony	 system	
pragmatyk	służbowych	regulujących	stosunek	służbowy	służb	mundurowych	nie	jest	
uzasadniony	i	rodzi	wiele	problemów	związanych	z	interpretacją	i	stosowaniem	prze-
pisów	odnoszących	się	do	funkcjonariuszy,	a	różnice	w	przepisach	pragmatycznych	
dotyczących	poszczególnych	służb	mundurowych	nie	mają	uzasadnienia.

Warto	wskazać,	że	stosunek	służbowy	niemal	we	wszystkich	służbach	munduro-
wych	został	unormowany	w	ten	sam	sposób.	Pragmatyki	służbowe	obejmują	przepisy:

1)	 określające	przebieg	służby,	w	tym	zasady	przyjęcia	do	służby	oraz	warunki,	
jakie	powinien	spełniać	kandydat,	dotyczące	przebiegu	służby	oraz	przesłan-
ki	jej	zakończenia	(rozdział	5	u.o.p.,	rozdział	8	i	9	u.s.g.,	rozdział	5	u.p.s.p.,	
rozdział	5	u.a.b.w	i	a.w.,	rozdział	5	u.c.b.a.,	rozdział	1	u.s.k.w.	i	s.w.w.,	roz-
dział	4	u.s.m.,	rozdział	4	u.s.o.p.).	Nieco	inaczej	tę	problematykę	statuowano	
w	ustawie	o	Służbie	Więziennej,	w	której	 sprawy	związane	z	przebiegiem	
służby	zostały	opisane	aż	w	dziesięciu	rozdziałach	(6–7a	oraz	8–16	u.s.w.);

2)	 o	 prawach	 i	 obowiązkach	 funkcjonariuszy	 (rozdział	 7	 u.o.p.,	 rozdział	 11	
u.s.g.,	rozdział	7	u.p.s.p.,	rozdział	7	u.a.b.w	i	a.w.,	rozdział	6	u.c.b.a.,	rozdział	
3	u.s.k.w.	i	s.w.w.,	rozdział	6	u.s.o.p.,	rozdział	17	u.s.w.);

3)	 dotyczące	 uprawnień	 funkcjonariuszy	 do	mieszkań	 służbowych,	 zasad	 ich	
przyznawania	oraz	innych	świadczeń	związanych	z	prawem	do	lokalu	miesz-
kalnego	(rozdział	8	u.o.p.,	 rozdział	12	u.s.g.,	 rozdział	8	u.p.s.p.,	 rozdział	8	
u.a.b.w	i	a.w.,	 rozdział	4	u.s.k.w.	 i	s.w.w.,	 rozdział	 rozdział	8	u.s.o.p.,	 roz-
dział	18	u.s.w.).	W	Centralnym	Biurze	Antykorupcyjnym	nie	przewidziano	
szczególnych	 rozwiązań	 związanych	 z	 prawem	 funkcjonariuszy	 do	 lokalu	
mieszkalnego,	nie	określono	bowiem	tak	szerokich	uprawnień,	jak	w	innych	
formacjach,	 poza	przyznawanym	na	podstawie	 art.	 93d	u.c.b.a.	 dodatkiem	
mieszkaniowym.	Z	kolei	w	Straży	Marszałkowskiej	funkcjonariuszom	przy-
sługuje	 tylko	 zwrot	 kosztów	 dojazdu	 do	miejsca	 pełnienia	 służby	 (art.	 79	
ust.	1	pkt	2	u.s.m.);

4)	 określające	 przesłanki	 przyznawania	 i	 wypłaty	 uposażenia	 oraz	 innych	
świadczeń	związanych	ze	służbą	 (rozdział	9	u.o.p.,	 rozdział	13	u.s.g.,	 roz-
dział	 9	 u.p.s.p.,	 rozdział	 9	 u.a.b.w	 i	 a.w.,	 rozdział	 6	 u.c.b.a.,	 rozdział	 5	
u.s.k.w.	i	s.w.w.,	rozdział	7	u.s.o.p.,	rozdział	19	u.s.w.);

5)	 statuujące	przesłanki	odpowiedzialności	dyscyplinarnej	funkcjonariuszy	oraz	
tryb	 postępowania	 dyscyplinarnego	 (rozdział	 10	 u.o.p.,	 rozdział	 14	 u.s.g.,	
rozdział	11	u.p.s.p.,	rozdział	10	u.a.b.w	i	a.w.,	rozdział	7	u.c.b.a.,	rozdział	6	
u.s.k.w.	i	s.w.w.,	rozdział	7	u.s.m,	rozdział	9	u.s.o.p.,	rozdział	21	u.s.w).

23 Tekst	jednolity:	DzU	z	2019	r.	poz.	828,	ze	zm.
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Podobieństwo	 między	 pragmatykami	 służbowymi	 jest	 dość	 oczywiste,	 obej-
muje	bowiem	te	same	elementy	stosunku	służbowego,	niekiedy	nawet	systematyka	
poszczególnych	ustaw	jest	taka	sama24.	Natomiast	różnice	w	budowie	przepisów	do-
tyczących	pragmatyki	służbowej	zawartych	w	ustawie	o	Służbie	Więziennej,	w	po-
równaniu	z	tego	samego	rodzaju	przepisami	zawartymi	w	ustawach	odnoszących	się	
do	innych	służb	mundurowych,	w	istocie	dotyczą	swego	rodzaju	podzielenia	prze-
pisów	o	przebiegu	służby	na	kilka	jednostek	redakcyjnych.	Jednak	taka	różnica	nie	
powoduje,	 że	w	przypadku	 strażników	więziennych	można	uznać,	 że	przebieg	 ich	
służby	w	Służbie	Więziennej	ma	charakter	zupełnie	inny	niż	w	pozostałych	służbach	
mundurowych.

Tymczasem,	mimo	 tak	wielu	podobieństw	każda	z	ustaw	regulujących	organi-
zację	 i	kompetencje	poszczególnych	służb	mundurowych	zawiera	odrębne	przepisy	
dotyczące	stosunku	służbowego.	Uzasadnienia	takiego	rozwiązania	można	się	doszu-
kiwać	w	historii.	W	Polsce	międzywojennej,	a	następnie	w	Polsce	Ludowej	przepi-
sy	pragmatyczne	zawsze	stanowiły	część	przepisów	ustaw	powołujących	daną	służ-
bę.	W	Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji 
Państwowej25,	Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o  Straży  Granicznej26	 oraz	 Rozporządzeniu  Prezydenta  Rzeczypospolitej  z  dnia 
23 sierpnia 1932 r. o Straży Więziennej27	były	wymienione	zasady	przyjmowania	do	
tych	służb,	przebieg	służby,	 liczne	zakazy	i	ograniczenia	nałożone	na	funkcjonariu-
szy	 (np.	 nakaz	 uzyskania	 zezwolenia	 przełożonego	 na	 zawarcie	 małżeństwa)	 oraz	
przesłanki	i	tryb	rozwiązania	stosunku	służbowego.	Podobnie	było	w	okresie	Polski	
Ludowej	po	1956	r.,	gdy	stosunek	służbowy	funkcjonariuszy	Milicji	Obywatelskiej	
oraz	Służby	Bezpieczeństwa	został	szczegółowo	określony	najpierw	w	Ustawie z dnia 
31 stycznia 1959 r. o stosunku służbowym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej28 
(pisownia	oryginalna	–	dop.	red.),	zastąpionej	następnie	przez	Ustawę z dnia 31 lip-
ca 1985  r.  o  służbie  funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa  i Milicji Obywatelskiej 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej29.	W	przypadku	strażaków	przebieg	ich	służby	był	
przedmiotem	regulacji	Dekretu z dnia 27 grudnia 1974 r. o służbie  funkcjonariuszy 
pożarnictwa30.	Stosunek	służbowy	strażników	więziennych	był	w	tym	okresie	statu-
owany	w	Ustawie  z  dnia  10  grudnia  1959  r.  o  Służbie Więziennej31.	Nie	 dziwi	 za-
tem,	że	w	nowej	sytuacji	społeczno-gospodarczej,	jaka	powstała	w	Polsce	po	1989	r.,	 

24 Tak	jest	w	przypadku	ustaw:	o	Policji,	Państwowej	Straży	Pożarnej	oraz	Agencji	Bezpieczeństwa	
Wewnętrznego	i	Agencji	Wywiadu.

25 DzU	z	1928	r.	nr	28	poz.	257.
26 DzU	z	1928	r.	nr	37	poz.	349.
27 DzU	z	1932	r.	nr	74	poz.	667.
28 DzU	z	1959	r.	nr	12	poz.	69.
29 DzU	z	1985	r.	nr	38	poz.	181.
30 DzU	z	1974	r.	nr	50	poz.	321.
31 DzU	z	1959	r.	nr	69	poz.	436.



88 	 	 	 	 																	PRZEGLĄD	BEZPIECZEŃSTWA	WEWNĘTRZNEGO	21/19

ustawodawca,	 tworząc	 nowe	 służby	 mundurowe,	 automatycznie	 przejął	 znane	 mu	
rozwiązania.	 Jednak	 doświadczenia	 historyczne	 nie	 muszą	 być	 zgodne	 z	 realiami	
współczesnej	Polski.	Podobieństwa	między	poszczególnymi	przepisami	dotyczącymi	
pragmatyki	służbowej	wskazują	na	to,	że	w	istocie	odnoszą	się	one	do	jednego	rodzaju	
stosunku	prawnego.	Te	podobieństwa	 szczególnie	mocno	 są	podnoszone	w	orzecz-
nictwie	 sądów	 administracyjnych,	 które	 wraz	 z	 wejściem	 w	 życie	Ustawy z dnia 
24 maja 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego32	otrzy-
mały	uprawnienie	do	kontroli	decyzji	z	zakresu	stosunku	służbowego33.	Naczelny	Sąd	 
Administracyjny,	a	po	2004	r.	również	wojewódzkie	sądy	administracyjne,	dokonując	
oceny	decyzji	organu	administracji	publicznej	wydanej	w	stosunku	do	funkcjonariusza	
w	jednej	ze	służb,	wielokrotnie	odnosiły	się	do	orzeczeń	opublikowanych	w	związku	
z	zastosowaniem	tak	samo	brzmiącego	przepisu	innej	ustawy	pragmatycznej34.	Sprzy-
ja	to	ujednoliceniu	stosowania	przepisów	dotyczących	funkcjonariuszy.

Zdarza	się	jednak,	że	podobnie	brzmiące,	czy	nawet	takie	same,	przepisy	są	in-
terpretowane	w	odmienny	sposób	w	zależności	od	tego,	w	odniesieniu	do	której	ze	
służb	są	stosowane.	Taka	sytuacja	miała	miejsce	w	przypadku	rozpoznawania	skarg	
na	 decyzje	 o	 odmowie	 przyznania	 równoważnika	 za	 remont	 lokalu	 mieszkalnego	
lub	za	brak	lokalu	mieszkalnego,	składanych	przez	osoby	uprawnione	do	świadczeń	
na	podstawie	Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy  Policji,  Agencji  Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Agencji Wywiadu,  Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej  i Służby Więziennej oraz  ich 
rodzin35.	W	większości	służb	–	poza	CBA,	wojskowymi	służbami	specjalnymi	oraz	
ówcześnie	istniejącym	Biurem	Ochrony	Rządu	–	takie	uprawnienie	przyznano	eme-
rytom	i	rencistom	na	podstawie	przepisów	wykonawczych.	Następnie,	od	początku	
2000	 r.,	 w	 poszczególnych	 służbach	 mundurowych	 uchylano	 stopniowo	 przepisy	

32 DzU	nr	34	poz.	201.
33 Warto	wskazać,	że	mimo	zmian	na	początku	lat	90.	XX	w.	niektóre	naczelne	i	centralne	organy	ad-

ministracji	kwestionowały	uprawnienie	NSA	do	kontroli	decyzji	z	zakresu	stosunku	służbowego.
Por.	I.	Dąbrowska,	J.	Kube,	Zasada państwa prawnego w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu 
Administracyjnego,	Warszawa	1997,	s.	26	i	nast.

34 Por.	wyrok	NSA	 z	 4	XI	 2015	 r.,	 sygn.	 akt	 I	OSK	1617/14,	 LEX	nr	 2094046,	w	 którym	 sąd,	
dokonując	wykładni	pojęcia	 m i e j s c owo ś ć 	 p o b l i s k a,	określonego	w	art.	88	ust.	1	u.o.p.,	
odwołuje	się	do	przepisów	u.s.g.	oraz	u.a.b.w.	i	a.w.	Z	kolei	w	postanowieniu	WSA	w	Białym-
stoku	z	26	XI	2015	r.,	sygn.	akt	II	SA/Bk	105/15,	LEX	nr	1649791,	oceniając	skuteczność	skargi	
policjanta	na	akt	odmawiający	przyznania	mu	zapomogi,	sąd	odwołał	się	do	podobnie	brzmiących	
przepisów	u.a.b.w.	i	a.w.	wraz	z	dotyczącym	ich	orzecznictwem.	W	wyroku	WSA	w	Warszawie	
z	 7	XII	 2017	 r.,	 sygn.	 akt	 II	 SA/Wa	495/17,	CBOSA,	 podkreślono,	 że	 skoro	w	orzecznictwie	
sądów	administracyjnych	przesądzono	–	na	 tle	 spraw	związanych	ze	 strażnikami	więziennymi	
i	funkcjonariuszami	cywilnych	służb	specjalnych	–	że	opina	służbowa	nie	jest	decyzją	administra-
cyjną,	to	tak	samo	postępuje	się	w	stosunku	do	opinii	służbowych	wydanych	na	podstawie	u.p.s.p.

35 Tekst	jednolity:	DzU	z	2019	r.	poz.	288,	ze	zm.
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uprawniające	emerytów	i	rencistów	służb	mundurowych	do	otrzymywania	wyżej	wy-
mienionych	równoważników36.	Tymczasem	przegląd	orzeczeń	NSA	i	wojewódzkich	
sądów	administracyjnych	wskazuje,	że	mimo	podobieństwa	sytuacji	prawnej	emery-
towanych	funkcjonariuszy	Policji,	Straży	Granicznej	 i	Państwowej	Straży	Pożarnej	
oraz	cywilnych	służb	specjalnych,	w	różny	sposób	są	interpretowane	przepisy	doty-
czące	osób	znajdujących	się	w	takiej	samej	sytuacji	prawnej.

W	przypadku	emerytów	i	rencistów	Policji	oraz	Państwowej	Straży	Pożarnej 
sądy administracyjne przyjęły, że jeśli decyzja o przyznaniu równoważnika 
została wydana przed dniem wejścia w życie regulacji uchylających przepisy, 
będące podstawą przyznania jednego z równoważników, to do czasu skutecznego 
uchylenia decyzji nadal wywołuje ona skutki prawne37.	 Natomiast	w	 sytuacji,	
gdy	 decyzja	 została	 wydana	 w	 stosunku	 do	 funkcjonariuszy,	 którzy	 otrzymali	
uprawnienie	do	równoważników	na	podstawie	bezterminowych	decyzji	jeszcze	jako	
funkcjonariusze,	 a	następnie	przeszli	 na	 emeryturę	 i	 rentę,	 to	po	wejściu	w	życie	
przepisów	uchylających	prawo	do	świadczenia	takie	decyzje	nie	wywołują	skutków	
prawnych38.

W	przypadku	emerytowanych	funkcjonariuszy	cywilnych	służb	specjalnych	oraz	
emerytowanych	strażników	granicznych	sądy	administracyjne	w	ogóle	nie	różnicowa-
ły	sytuacji	skarżących	w	zależności	od	tego,	w	jakim	okresie	została	wydana	decyzja	
o	przyznaniu	im	prawa	do	równoważnika.	W	uzasadnieniach	orzeczeń	podkreślano	je-
dynie,	że	jeśli	pragmatyki	służbowe	nie	określają	prawa	do	równoważnika	dla	emeryta	
lub	rencisty,	a	przepisy	ustawy	emerytalnej	dają	im	tylko	uprawnienie	do	mieszkania	
służbowego,	to	decyzja	o	odmowie	przyznania	im	równoważnika	jest	prawidłowa39.

Inny	 przypadek	 rozbieżności	 w	 orzecznictwie	 sądów	 administracyjnych	 doty-
czy	możliwości	 zaskarżania	pism	przełożonych	odmawiających	przeniesienia	 funk-
cjonariusza	do	służby	w	 innej	miejscowości	na	 jego	wniosek.	W	sprawach	związa-
nych	ze	strażnikami	granicznymi	sądy	administracyjne	uznają,	że	pismo	odmawiające	
przeniesienia	nie	może	zostać	zaskarżone	do	sądu	administracyjnego,	ponieważ	jest	
ono	 traktowane	 jako	 akt	wewnętrzny	 z	 zakresu	podległości	 służbowej40.	Natomiast	 
w	przypadku	 strażaków	Państwowej	Straży	Pożarnej	 uznaje	 się,	 że	 rozstrzygnięcia	

36 Szerzej	zob.	P.	Szustakiewicz, Świadczenia pieniężne związane z prawem do lokalu mieszkalnego 
emerytów i funkcjonariuszy służb mundurowych w orzecznictwie sądów administracyjnych,	„Ius	
Novum”	2013,	nr	3,	s.	167–183.

37 Por.	wyroki	NSA:	z	17	VI	2010	r.,	sygn.	akt	OSK	3/10;	z	25	XI	2008	r.,	sygn.	akt	I	OSK	1773/07;	
z	25	XI	2008	r.,	sygn.	akt	I	OSK	1710/07	oraz	wyrok	WSA	w	Gorzowie	Wielkopolskim	z	2	XII	
2010	r.,	sygn.	akt	II	SA/Go	763/10,	CBOSA.

38 	Por.	wyrok	NSA	z	14	XII	2011	r.,	sygn.	akt	I	OSK	1668/11;	wyrok	WSA	w	Gliwicach	z	15	V	
2012	r.,	sygn.	akt	IV	SA/Gl	790/11,	CBOSA.

39 Por.	wyroki	NSA	z	26	V	2004	r.,	sygn.	akt	OSK	268/04;	z	25	VI	2008	r.,	sygn.	akt	I	OSK	1012/07;	
z	9	II	2009	r.,	sygn.	akt	I	OSK	1031/09	oraz	wyroki	WSA	w	Warszawie	z	22	X	2009	r.,	sygn.	akt	
II	SA/Wa	787/09	z	19	XI	2009	r.,	sygn.	akt	II	SA/Wa	1038/09,	CBOSA.

40 Por.	postanowienie	WSA	w	Gorzowie	Wlkp.	z	5	X	2017	r.,	sygn.	akt	II	SA/Go	47/17,	CBOSA.
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przełożonych	 dotyczące	 przeniesienia	 na	wniosek	mogą	 być	 przedmiotem	 kontroli	
sądu	administracyjnego41.

Rozproszenie	 przepisów	 dotyczących	 stosunku	 służbowego	 powoduje	 często	
niezrozumiałe	traktowanie	funkcjonariuszy,	którzy	znajdują	się	w	tej	samej	sytuacji	
prawnej.	Najlepiej	widać	 to	w	 odniesieniu	 do	 przepisów	 określających	 zasady	 od-
powiedzialności	dyscyplinarnej	w	poszczególnych	służbach.	Ustawodawca	nawet	nie	
sformułował	jednolitego	katalogu	czynów,	za	które	odpowiadają	funkcjonariusze.	Co	
prawda	wszystkie	ustawy	pragmatyczne	statuują	ogólną	klauzulę	odpowiedzialności	
dyscyplinarnej,	według	której	funkcjonariusz	ponosi	odpowiedzialność	dyscyplinarną	
za	 dwa	 rodzaje	 czynów:	 naruszenie	 dyscypliny	 służbowej	 oraz	w	 innych	 przypad-
kach	określonych	w	ustawach.	Niemniej	 jednak,	gdy	chodzi	o	szczegółowy	katalog	
czynów,	to	w	przypadku	policjantów,	funkcjonariuszy	ABW	i	wojskowych	służb	spe-
cjalnych,	strażników	więziennych,	funkcjonariuszy	SOP	oraz	strażaków	Państwowej	
Straży	Pożarnej	przewinienia	dyscyplinarne	wymienione	w	pragmatykach	nie	stano-
wią	 zamkniętego	 katalogu	 czynów,	 a	wyliczenie	 czynów	 podane	w	 przepisach	ma	
charakter	tylko	przykładowy.	Z	kolei	w	przypadku	funkcjonariuszy	Agencji	Wywiadu,	
CBA	oraz	strażników	granicznych	katalog	przewinień	dyscyplinarnych	jest	zamknię-
ty,	co	oznacza,	że	funkcjonariusze	tych	trzech	służb	mogą	być	pociągnięci	do	odpo-
wiedzialności	dyscyplinarnej	tylko	za	czyny	enumeratywnie	wskazane	w	przepisach	
pragmatycznych.	Trudno	jest	znaleźć	uzasadnienie	takiego	zróżnicowania.	Charakter	
służby	funkcjonariuszy	ABW	i	wojskowych	służb	specjalnych	nie	różni	się	w	istotny	
sposób	od	zadań	powierzonych	takim	służbom	specjalnym,	jak	Agencja	Wywiadu	lub	
CBA,	a	mimo	to	katalog	przewinień	dyscyplinarnych	został	w	nich	określony	w	inny	
sposób.

Podobnie	 jest	z	wymierzaniem	kar	dyscyplinarnych.	Właściwie	każda	z	ustaw	
pragmatycznych	ma	własny	katalog	kar,	które	mogą	być	wymierzone	funkcjonariu-
szowi.	 W	 przypadku	 funkcjonariuszy	 cywilnych	 i	 wojskowych	 służb	 specjalnych	
przełożeni	 dyscyplinarni	 dysponują	 największym	 katalogiem	 kar	 dyscyplinarnych.	
W	art.	146	ust.	1	u.a.b.w.	i	a.w.	oraz	109	ust.	1	u.s.k.w.	i	s.w.w.	określono,	że	funkcjo-
nariuszy	można	ukarać	jedną	z	dziesięciu	kar	dyscyplinarnych:	upomnieniem,	naga-
ną,	surową	naganą,	naganą	z	ostrzeżeniem,	ostrzeżeniem	o	niepełnej	przydatności	do	
służby	na	zajmowanym	stanowisku,	wyznaczeniem	na	niższe	stanowisko	służbowe,	
obniżeniem	 stopnia,	 pozbawieniem	 stopnia	 oficerskiego,	 ostrzeżeniem	 o	 niepełnej	
przydatności	do	służby,	wydaleniem	ze	służby.	Z	kolei	art.	113	ust.	1	u.c.b.a.	określa,	
że	funkcjonariuszom	CBA,	wykonującym	podobne	zadania	i	stosującym	takie	same	
metody	pracy	niejawnej,	jak	funkcjonariusze	cywilnych	i	wojskowych	służb	specjal-
nych,	wymierza	 się	 tylko	cztery	kary:	naganę,	ostrzeżenie	o	niepełnej	przydatności	
do	służby	na	zajmowanym	stanowisku,	wyznaczenie	na	niższe	stanowisko	służbowe	
i	wydalenie	ze	służby42.	Powyższa	sytuacja	powoduje,	że	jeżeli	dwóch	funkcjonariuszy 

41 Por.	wyrok	WSA	w	Warszawie	z	3	X	2005	r.,	sygn.	akt	II	SA/Wa	1167/05,	LEX	nr	188757.
42 Szerzej	na	temat	postępowania	dyscyplinarnego	w	służbach	specjalnych	zob.	P.	Szustakiewicz,	
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razem	popełni	przewinienie	dyscyplinarne,	przy	czym	ich	wina	oraz	okoliczności	ob-
ciążające	każdego	z	nich	będą	takie	same,	to	mogą	na	nich	być	nałożone	odmienne	
kary,	a	w	skrajnych	przypadkach	–	jeden	może	zostać	ukarany,	a	drugi	nie.	Przyczyna	
takiego	postępowania,	jawnie	sprzecznego	z	zasadami	sprawiedliwości,	będzie	leżała	
tylko	w	odmiennym	brzmieniu	przepisów	pragmatycznych	każdej	ze	służb.

Inne	niezrozumiałe	rozbieżności	występują	w	treści	przepisów	dotyczących	sto-
sunku	służbowego	funkcjonariuszy	Służby	Więziennej.	Nie	znajduje	uzasadnienia	to,	
że	w	przeciwieństwie	do	innych	służb	mundurowych,	w	przypadku	ostatecznego	orze-
czenia	przez	komisję	lekarską	całkowitej	niezdolności	do	służby	lub	wydania	wobec	
strażnika	więziennego	 prawomocnego	 orzeczenia	 o	wymierzeniu	 kary	 dyscyplinar-
nej	–	wydalenia	ze	służby,	rozwiązanie	stosunku	służbowego	następuje	w	drodze	wy-
gaśnięcia	stosunku	służbowego,	a	nie	przez	wydanie	decyzji	administracyjnej	o	cha-
rakterze	konstytutywnym.

Rozproszenie	przepisów	regulujących	stosunek	służbowy	funkcjonariuszy	służb	
mundurowych,	wynikające	–	jak	się	wydaje	–	z	pewnej	tradycji	historycznej,	nie	ma	
we	współczesnej	 Polsce	 uzasadnienia.	 Co	 więcej,	 rodzi	 problemy	 ze	 stosowaniem	
pragmatyk	 służbowych	 przez	 sądy	 administracyjne	 oraz	 prowadzi	 do	 niemającego	
podstaw	zróżnicowania	sytuacji	prawnej	funkcjonariuszy	każdej	ze	służb.	Niedopusz-
czalne	jest	bowiem	w	państwie	prawa	to,	że	następuje	zróżnicowanie	praw	i	obowiąz-
ków	osób	znajdujących	się	w	takiej	samej	sytuacji	prawnej	i	wykonujących	takie	same	
czynności.	 Oczywiście	 konieczne	 jest	 pewne	 zróżnicowanie	 niektórych	 elementów	
stosunku	 służbowego	 funkcjonariuszy,	 co	 wynika	 z	 tego,	 że	 zadania	 wykonywane	
przez	strażaków	znacznie	się	różnią	od	czynności	wykonywanych	przez	policjantów,	
nie	mówiąc	już	o	zadaniach	powierzonych	funkcjonariuszom	służb	specjalnych.	Na-
leży	jednak	podkreślić,	że	podobieństwa	między	zasadniczymi	elementami	stosunku	
służbowego	każdej	ze	służb,	czyli:	warunkami,	jakie	powinien	spełniać	kandydat,	za-
sadami	 rekrutacji,	 przebiegiem	 służby	 funkcjonariusza,	 jego	prawami	 i	 obowiązka-
mi,	w	tym	również	prawem	do	lokalu	mieszkalnego,	przesłankami	odpowiedzialności	
dyscyplinarnej	i	trybem	postępowania	dyscyplinarnego,	a	także	podstawami	rozwią-
zania	stosunku	służbowego	–	powinny	się	znaleźć	w	jednym	akcie	prawnym	regulują-
cym	zasadnicze	instytucje	stosunku	służbowego	wszystkich	omawianych	służb.	Taki	
akt	prawny,	będący	w	zakresie	stosunku	służbowego	odpowiednikiem	kodeksu	pracy,	
niewątpliwie	przyczyniłby	się	nie	tylko	do	ujednolicenia	stosowania	przepisów	o	sto-
sunku	 służbowym	 funkcjonariuszy	 służb	mundurowych	 przez	 organy	 administracji	
publicznej	i	sądy	administracyjne,	lecz	także	ułatwiłby	zarządzanie	służbami,	ponie-
waż	konieczne	zmiany	byłyby	wprowadzane	tylko	w	jednym	akcie	prawnym.	Dosto-
sowanie	ram	stosunku	służbowego	funkcjonariuszy	służb	mundurowych	do	potrzeb	
związanych	z	wykonywanymi	przez	nie	zadaniami	byłoby	znacznie	ułatwione,	ale	jed-
nocześnie	zmuszałoby	ustawodawcę	do	głębszych	rozważań	nad	zmianami,	ponieważ 

Postępowanie dyscyplinarne w służbach specjalnych w świetle orzecznictwa sądów administra-
cyjnych,	„Przegląd	Bezpieczeństwa	Wewnętrznego”	2013,	nr	8,	s.	218–236.
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nowelizacje	określałyby	sytuację	prawną	nie	jednej	grupy	funkcjonariuszy,	ale	wszyst-
kich.	Natomiast	w	przypadku	spraw	dotyczących	szczególnych	unormowań	wynika-
jących	ze	specyfiki	każdej	ze	służb,	można	by	było	je	zawrzeć	w	rozporządzeniach	
wykonawczych.

Warto	wskazać,	 że	 rozwiązaniem,	 które	 częściowo	 już	 istnieje	 i	mogłoby	 być	
wzorem	dla	nowej	ustawy	o	stosunku	służbowym	funkcjonariuszy	służb	mundurowych	
dotyczącej	tego	obszaru,	są	regulacje	prawne	odnoszące	się	do	wojskowych	służb	spe-
cjalnych.	Kompetencje,	sposób	działania	oraz	organizację	Służby	Kontrwywiadu	Woj-
skowego	oraz	Służby	Wywiadu	Wojskowego	określa	Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. 
o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego43.	Stosunek	
służbowy	funkcjonariuszy	obu	służb	specjalnych	jest	z	kolei	w	całości	uregulowany	
we	wspominanej	 wcześniej	 ustawie	 z	 9	 czerwca	 2006	 r.	 o	 służbie	 funkcjonariuszy	
Służby	Kontrwywiadu	Wojskowego	oraz	Służby	Wywiadu	Wojskowego.	Ze	wzglę-
du	na	pewne	szczególne	zadania	powierzone	każdej	z	wojskowych	służb	specjalnych	
ustawodawca	określił	niektóre	elementy	stosunku	służbowego,	takie	jak	np.	wysokość	
uposażenia44	czy	tryb	i	zasady	opiniowania	funkcjonariuszy,	w	rozporządzeniach	wy-
konawczych45.	 Ustawodawca	 uczynił	 zatem	 niewielki	 krok	 w	 kierunku	 stworzenia	
jednej	ustawy	o	 stosunku	 służbowym	funkcjonariuszy	 służb	mundurowych.	Wydaje	
się,	że	podjęcie	prac	nad	takim	rozwiązaniem	uporządkowałoby	uregulowania	prawne	
z	zakresu	stosunku	służbowego	funkcjonariuszy	tych	służb.
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Abstrakt

Obecnie	w	Polsce	działa	dziesięć	służb	mundurowych:	Agencja	Bezpieczeństwa	We-
wnętrznego,	Agencja	Wywiadu,	Policja,	Straż	Graniczna,	Państwowa	Straż	Pożarna,	
Służba	Kontrwywiadu	Wojskowego,	Służba	Wywiadu	Wojskowego,	Centralne	Biuro	
Antykorupcyjne,	Służba	Ochrony	Państwa	oraz	Straż	Więzienna.	

Stosunek	prawny	łączący	funkcjonariuszy	z	poszczególnymi	służbami,	regulują-
cy	zasady	przyjmowania	kandydatów	do	tych	służb,	prawa	i	obowiązki	funkcjonariu-
szy	oraz	zasady	odpowiedzialności	dyscyplinarnej	jest	nazywany	stosunkiem	służbo-
wym.	Polski	ustawodawca	zdecydował	się	–	mimo	wielu	podobieństw	–	uregulować	
przepisy	dotyczące	stosunków	służbowych	dla	każdej	ze	służb	oddzielnie.	Powodu-
je	 to	problemy	w	 interpretacji	 tych	przepisów	zarówno	przez	organy	 administracji,	
jak	i	sądy.	Dlatego	też	lepszym	rozwiązaniem	byłoby	zawarcie	przepisów,	o	których	
mowa,	dotyczących	wszystkich	służb	mundurowych,	w	jednym	akcie	prawnym.

Słowa kluczowe: służby	 mundurowe,	 stosunek	 służbowy,	 prawo	 administracyjne,	
prawo	pracy,	sądy	administracyjne.

Abstract

In	 modern	 Poland	 there	 are	 ten	 uniformed	 services:	 Internal	 Security	 Agency,	
Foreign	 Intelligence	 Agency,	 Police,	 Border	 Guard,	 State	 Fire	 Service,	 Military	
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Counterintelligence	 Service,	Military	 Intelligence	 Service,	 Central	Anti-Corruption	
Bureau,	State	Protection	Service	and	Prison	Guard.

The	legal	relationship	between	officers	and	individual	services	regulates	the	rules	
of	 admission	 to	 these	 services,	 the	 rights	 and	 duties	 of	 officers	 and	 the	 principles	
of	disciplinary	liability	–	and	it	is	called	a	service	relationship.	The	Polish	legislator	
decided,	 despite	 many	 similarities,	 to	 regulate	 the	 service	 relationship	 for	 each	
of	the	services	separately.	This	causes	problems	in	the	interpretation	of	these	regulations	
by	both	administrative	authorities	and	courts.	Therefore,	a	better	solution	would	be	to	
regulate	the	service	relationship	for	all	uniformed	services	in	one	legal	act.

Keywords: uniformed	 services,	 service	 relationship,	 administrative	 law,	 labor	 law,	
administrative	courts.


