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Uprzejmie informuję, że do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są skargi 

dotyczące skutków wynikających z treści przepisów art. 60 ust. 2 pkt 7 ustawy 

z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby 

Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 ze zm.) w zakresie, w jakim odbierają one ich 

funkcjonariuszom prawo do odprawy pieniężnej oraz innych świadczeń należnych odpowiednio 

na podstawie art. 128 ww. ustawy z dnia 24 maja 2002 r. oraz art. 88 ustawy z dnia 9 czerwca 

2006 r., w przypadku zwolnienia ze służby z powodu dwukrotnego niestawienia się bez 

usprawiedliwienia przed właściwą komisją lekarską, na którą zostali skierowani w celu 

określenia stanu zdrowia. 

Skarżący zarzucają tym przepisom, że wynikające z nich skutki finansowe dla zwolnionych ze 

służby funkcjonariuszy, na wyżej wskazanej podstawie prawnej, są nadmierne w stosunku do 

stopnia szkodliwości czynu stanowiącego podstawę zwolnienia. Dwukrotne, nieusprawiedliwione 

nie stawienie się przed komisją lekarską zdaniem skarżących, nie może być traktowane, jako 

równorzędne np. ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego, które zgodnie z treścią ww. art. art. 60 pkt 4 oraz 19 ust. 1 pkt 4 skutkują 

pozbawieniem prawa do tych świadczeń. 

Zwrócić należy uwagę, że na podstawie art. 129 ww. ustawy z 24 maja 2002 r. szef 

Agencji, każdy w zakresie swego działania, lub upoważnieni przez nich przełożeni, mogą 

w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie przyznać, z uwagi na uzasadnione 
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potrzeby rodzin funkcjonariuszy, odprawę w wysokości nieprzekraczającej 50% jej wysokości, 

w razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz inne przestępstwo. Na podstawie 

art. 89 ww. ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. szefowie SKW i SWW mogą również przyznać 

świadczenie na analogicznych warunkach. Nie istnieje taka możliwość jedynie w stosunku do 

funkcjonariuszy zwolnionych z powodu utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa 

innego państwa oraz właśnie z powodu dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed 

komisją lekarską do której zostali skierowani w celu określenia ich stanu zdrowia. 

O ile do zaakceptowania wydają się rozwiązania prawne pozbawiające omawianych świadczeń 

funkcjonariuszy, których podstawą zwolnienia jest popełnienie przez nich przestępstwa, o tyle 

zwolnienie z powodu dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na komisję lekarską 

wiąże się dla zwolnionego, w ocenie Rzecznika z nadmierną restrykcją finansową. 

Uznając prewencyjną rolę tych przepisów, dyscyplinujących funkcjonariuszy w zakresie 

konieczności poddania się badaniom lekarskim, przewidziana nimi możliwość zwolnienia ze 

służby, wydaje się dostatecznie zapewniać realizację prawa i obowiązku pracodawcy do zbadania 

przydatności do służby jego funkcjonariuszy. 

Z uwagi na powyższe, wskazane skutki finansowe dla zwalnianych funkcjonariuszy na 

podstawie art. 60 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu i art. 19 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. 

o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, 

w mojej ocenie należy uznać, jako nadmiernie restrykcyjne wobec przewidzianych wyłączeń prawa 

do tych świadczeń. 

Na podstawie art. 16 pkt 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) uprzejmie proszę 

o zbadanie przedstawionych problemów oraz ewentualne podjęcie działań zmierzających do ich 

wyeliminowania. 

Będę wdzięczny za przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 


