Warszawa, dnia __ listopada 2018 r.
Imię i nazwisko
Dane teleadresowe

Komendant ………. Policji
Pan …………

WNIOSEK
w sprawie: wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Na podstawie art. 145 a) kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje
możliwość wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji, jeśli została ona oparta
na przepisie uznanym za niezgodny z Konstytucją, wnoszę o wydanie decyzji i wypłatę
wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany przeze mnie urlop wypoczynkowy w latach
……………..
Uzasadnienie
Według posiadanych przeze mnie informacji, w dniu mojego odejścia na emeryturę
należny ekwiwalent za niewykorzystany urlop obejmował łącznie …….. dni, w tym:
- …… dni urlopu wypoczynkowego za ……. r.
- …… dni urlopu odpowiednio wypoczynkowego i dodatkowego za …….. r.
- …… dni urlopu odpowiednio wypoczynkowego i dodatkowego za …….. r.
Według postanowienia Trybunału Konstytucyjnego wypłacony ekwiwalent jest niepełny.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 115a ustawy o Policji w zakresie, w jakim ustala
wysokość ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu
wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest
niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP (Sygnatura
akt: K 7/15 z dnia 30.10.2018 r.).
Od 19.10.2001 r. przedmiotowy ekwiwalent jest wypłacany funkcjonariuszom w zaniżonej
o ponad 1/4 wysokości. Powodem jest nowelizacja ustawy o Policji z dnia 27 lipca 2001 r.,
która zmieniła zasady udzielania funkcjonariuszom urlopu wypoczynkowego. Wcześniej
funkcjonariusz Policji miał do dyspozycji 30 dni kalendarzowych. Po wejściu w życie
nowelizacji ma prawo do wolnego w wymiarze 26 dni roboczych. Przez te lata nie zmienił się
jednak art. 115a ustawy o Policji, dotyczący obliczania ekwiwalentu za każdy dzień
niewykorzystanego urlopu, który po zmianie przepisów wynosił 1/30 uposażenia zasadniczego

wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku.
Trybunał zaznaczył, że: „obowiązujące zasady obliczania ekwiwalentu powodują, że policjanci
za każdy dzień niewykorzystanego urlopu otrzymują tylko 73% dziennego uposażenia,
a więc nie jest to pełna rekompensata poniesionej straty”. Prowadzi to do naruszenia istoty
corocznego płatnego urlopu chronionego przez Konstytucję.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o weryfikację poprawności przesłanych
przeze mnie informacji dot. liczby dni niewykorzystanego urlopu oraz wypłatę wyrównania
wypłaconego ekwiwalentu na konto: ………………………..

Załączniki:
Zał. 1 – kopia świadectwa służby z dnia ………………… r.

Z poważaniem,
……………………………….

