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Uprzejmie informuję, że od pewnego czasu do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

wpływają skargi funkcjonariuszek samotnie wychowujących dzieci, dotyczące wyznaczania im 

służb w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Zdaniem skarżących niniejsza praktyka stoi 

w kolizji z obowiązującymi w tym zakresie przepisami pragmatyki służbowej oraz narusza ich 

prawa i wolności obywatelskie.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 

1687 ze zm.) policjantowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem 

określone w Kodeksie pracy, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli oboje 

rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami, z uprawnień może korzystać tylko jedno z nich. 

Stosownie do art. 178 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94 ze zm.) pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie 

wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu 

pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. Niniejszy 

przepis nie ma jednak zastosowania do funkcjonariuszy Policji w zakresie służb w porze nocnej 

oraz w niedziele i święta, bowiem przepisy pragmatyki służbowej przewidują inne, bardziej 

korzystne regulacje.

Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy o Policji - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

wydał rozporządzenie z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów 

(Dz.U. Nr 131, poz. 1471). Zgodnie z § 16 pkt 2 cyt. rozporządzenia - ze służby w porze nocnej 

w godzinach od 2200 do 6°° oraz w niedziele i święta zwalnia się policjanta będącego jedynym 

opiekunem dziecka w wieku do lat ośmiu lub osoby wymagającej stałej opieki. Użycie zwrotu
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„zwalnia się” oznacza, że funkcjonariusz będący jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat ośmiu 

lub osoby wymagającej stałej opieki powinien zostać obligatoryjnie zwolniony ze służby w porze 

nocnej oraz w niedziele i święta. Uzyskiwanie od funkcjonariuszy oświadczenia/zgody (czy to 

w formie dorozumianej czy wyraźnej) na planowanie służb w tym czasie - wobec kategorycznego 

brzmienia przepisu - jest prawnie bezskuteczne.

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz.U z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) zwracam się do Pana Komendanta 

z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska oraz ewentualnie, w razie podzielenia argumentacji 

Rzecznika o zwrócenie się do podległych jednostek Policji z informacją o bezwzględnej 

konieczności stosowania - obowiązujących w niniejszym zakresie - przepisów prawa.

Z upoważnienia  
Rzecznika Praw Obywał
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