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Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia l s1erpma 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) cofam wniosek o stwierdzenie
niezgodności

§ 8 ust.

i Administracji z dnia 2
oraz przebiegu
policjantów

służby

l

i 3

września

rozporządzenia

2002 r. w sprawie

Ministra Spraw
szczegółowych

Wewnętrznych

praw i

obowiązków

policjantów (Dz. U. Nr 151 poz. 1261) w zakresie, w jakim pomija

(mężczyzn)

wychowujących

dziecko

wspólnie

z

kobietą

niebędącą

funkcjonariuszem Policji z art. 79 ust. l ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) w zw. z art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz z art. 33 w zw. z art. 32, a także
z art. 92 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz

wnoszę

o umorzenie

postępowania

Konstytucyjnym

stosownie do

treści

art. 39 ust. l pkt 2 ustawy o Trybunale

2

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22
s1ę

do

Trybunału

l i3

rozporządzenia

2002 r. w sprawie

października

2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich

Konstytucyjnego
Ministra Spraw

szczegółowych

o

stwierdzenie

Wewnętrznych

praw i

niezgodności

oraz przebiegu

służby

(Dz. U. Nr 151 poz. 1261) w zakresie, w jakim pomija policjantów
wychowujących

dziecko wspólnie z

§

i Administracji z dnia 2

obowiązków

kobietą niebędącą

zwrócił

8

ust.

września

policjantów
(mężczyzn)

funkcjonariuszem Policji z art. 79

ust. l ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.)
w zw. z art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 ze zm.) oraz z art. 33 w zw. z art. 32, a

także

z art. 92 ust. l Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej
W toku

postępowania

utraciła

regulacja

rozporządzenie
szczegółowych

praw i

20

przysługuje

ciągu

służby

weszło

w

życie

policjantów (Dz. U. poz. 644).
przynajmniej jedno

roku kalendarzowego zwolnienie od

zajęć

w wymiarze 2 dni. Sformułowanie "policjantowi" obejmuje swoim zakresem

podmiotowym zarówno funkcjonariuszy kobiety, jak i
aktualne brzmienie § 8 nie nasuwa
wniosku skierowanym do

Trybunału

zarówno funkcjonariusze kobiety, jak i
ubiegać się

r.

wychowującemu

policjantowi
w

2013

z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie

oraz przebiegu

rozporządzenia

Konstytucyjnym zakwestionowana

czerwca

Wewnętrznych

obowiązków

dziecko w wieku do 14 lat

Trybunałem

obowiązującą.

moc

Ministra Spraw

Zgodnie z § 8 cyt.

służbowych

przed

o zwolnienie od

wątpliwości

mężczyzn.

Zdaniem Rzecznika

konstytucyjnych, podniesionych we

Konstytucyjnego. Na podstawie nowego przepisu
mężczyźni

zajęć służbowych

(w tym jedyni opiekuni dziecka),

w wymiarze 2 dni.

Przyjęcie

mogą

takiej regulacji

prawnej jest zgodne z oczekiwaniami Rzecznika Praw Obywatelskich.
W niniejszej sprawie nie

występuje również

l ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
Trybunału

"w

ciągu

Konstytucyjnego

przewidziana w art. 39 ust. 3 pkt

przesłanka dająca możliwość,

pełniło funkcję restytucyjną, ponieważ użyty

aby orzeczenie

w przepisie zwrot

roku" wskazuje (zarówno w poprzednim jak i nowym brzmieniu § 8),

że

niewykorzystanie zwolnienia w danym roku nie uprawnia do wykorzystania takich dni

3

w latach kolejnych. Tym samym uprawnienie to wygasa z
Innymi

słowy

uprawnienia do opieki nad dzieckiem za

dezaktualizowały się

z

upływem

upływem

wcześniejsze

chwilą wejścia

Z tego

w życie

względu,

lata

każdorazowo

ostatniego dnia danego roku. Wobec braku przepisów

przejściowych przyjąć należy, że funkcjonariusze-mężczyźni

2013 z

roku kalendarzowego.

rozporządzenia,

stosownie do

nabyli to uprawnienie za rok

tzn. z dniem 20 czerwca 2013 r.

treści

art. 3 l ust. 2 ustawy o Trybunale

Konstytucyjnym, Rzecznik Praw Obywatelskich uznaje za uzasadnione wycofanie wniosku
z dnia 14 marca 2011 r., a w konsekwencji

także

umorzenie pastepowania w niniejszej

sprawie na podstawie art. 39 ust. l pkt 2 tej ustawy.
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