
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Senat

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Senat

Materiał porównawczy

do projektu ustawy

o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej

oraz ustawy o Służbie Więziennej

(druk nr 919 S)

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.

zm.)

Art. 114.
1. Policjant zwalniany ze służby otrzymuje, z zastrzeżeniem ust. 2-4:

1) odprawę;
[2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz

za niewykorzystany czas wolny od służby przyznany na podstawie art. 33 ust. 3, nie
więcej jednak niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe;]

<2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub
dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby przyznany na
podstawie art. 33 ust. 3;>

3) zwrot kosztów przejazdu policjanta i członków jego rodziny oraz przewozu
urządzenia domowego do nowego miejsca zamieszkania w kraju, w zakresie i na
zasadach obowiązujących przy przeniesieniach z urzędu.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przysługują policjantowi, jeżeli w dniu
zwolnienia ze służby spełniał warunki do uzyskania świadczenia z zaopatrzenia
emerytalnego.

[3. Policjant zwalniany ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4a oraz ust. 2 pkt 8
otrzymuje 50 % odprawy oraz ekwiwalent pieniężny za urlopy wypoczynkowe lub
dodatkowe, niewykorzystane w latach poprzedzających rok zwolnienia ze służby, nie
więcej niż za okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.]

<3. Policjant zwalniany ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4a oraz ust. 2 pkt 8
otrzymuje 50 % odprawy oraz ekwiwalent pieniężny za urlopy wypoczynkowe lub
dodatkowe, niewykorzystane w latach poprzedzających rok zwolnienia ze służby.>

4. Policjantowi zwalnianemu ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2
Komendant Główny Policji lub upoważniony przez niego przełożony może w
przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb rodziny policjanta przyznać nie więcej
niż 50 % odprawy.
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USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2005 r. Nr

234, poz. 1997, z późn. zm.)

Art. 118.
1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 3-8

i 12 oraz ust. 3 otrzymuje:
1) odprawę;
[2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy

wypoczynkowe lub urlopy dodatkowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany czas
wolny od służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3, nie więcej jednak niż za
ostatnie 3 lata;]

<2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy
wypoczynkowe lub urlopy dodatkowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany czas
wolny od służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3;>

3) zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd, ze
środków właściwego organu Straży Granicznej;

4) zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie, małżonka
oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów przewozu
urządzenia domowego według zasad obowiązujących przy przeniesieniach
służbowych;

5) niewykorzystane w danym roku świadczenia pieniężne przysługujące stosownie do
przepisów wydanych na podstawie art. 77 ust. 4;

6) nagrody, o których mowa w art. 11a ust. 1.
2. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 otrzymuje

ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy
wypoczynkowe lub dodatkowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od
służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3, nie więcej jednak niż za ostatnie 3 lata.

2a. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2
otrzymuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany czas wolny od służby udzielany na
podstawie art. 37 ust. 3, nie więcej jednak niż za 3 ostatnie lata.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub upoważniony przez niego przełożony
może w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie przyznać, z uwagi na
uzasadnione potrzeby rodziny funkcjonariusza, odprawę w wysokości nieprzekraczającej
50 % w razie zwolnienia go ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt
2 i 9-11.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób
obliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez
funkcjonariusza urlopy wypoczynkowe i dodatkowe oraz ekwiwalentu za
niewykorzystany czas wolny od służby, podmioty właściwe w tych sprawach, a także
terminy wypłaty, uwzględniając składniki uposażenia stanowiące podstawę ekwiwalentu
oraz powiązanie jego wysokości z liczbą dni niewykorzystanego urlopu lub godzin
ponadnormatywnego czasu służby.
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USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ (Dz. U. Nr 79, poz. 523)

Art. 137.
[1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby, który przed dniem zwolnienia nie wykorzystał czasu

wolnego od służby za pełnienie służby ponad ustawowy wymiar, otrzymuje ekwiwalent
pieniężny, nie więcej jednak niż za 3 lata.]

<1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby, który przed dniem zwolnienia nie wykorzystał
czasu wolnego od służby za pełnienie służby ponad ustawowy wymiar, otrzymuje
ekwiwalent pieniężny.>

2. Ekwiwalent pieniężny za każde rozpoczęte 8 godzin niewykorzystanego czasu wolnego
od służby ustala się w wysokości 1/21 miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z
dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym.

Art. 151.
[1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego lub urlopu

dodatkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku
służbowego funkcjonariuszowi przysługuje ekwiwalent pieniężny, nie więcej jednak niż za
ostatnie 3 lata kalendarzowe.]

<1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego lub
urlopu dodatkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia
stosunku służbowego funkcjonariuszowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.>

2. Ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub
dodatkowego ustala się w wysokości 1/21 miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z
dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku
służbowym.


