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Funkcjonariusze Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby 

Ochrony Państwa skarżą się, że nie otrzymują ekwiwalentu pieniężnego 

za niewykorzystany urlop. Taka sytuacja jest wynikiem niewykonania 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. Narusza 

to prawa i wolności obywatelskie funkcjonariuszy, którzy wytaczają  

z tego tytułu procesy – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. 

 

30 października 2018 r. TK (sygn. akt K 7/15) zakwestionował niekorzystne 

dla policjantów zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.  

TK orzekł, że artykuł art. 115a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji – w zakresie, 

w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pierwszy dzień 
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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. Wyrok wszedł w życie 6 listopada 2018 r. 

Z informacji Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że wyrok ten do dziś 

nie został wykonany. Co do zasady – zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o Policji – policjant zwalniany ze służby otrzymuje ekwiwalent pieniężny  

za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe. 

Wyrok oznaczał wyeliminowanie pewnego zakresu znaczeniowego art. 115a 

ustawy. Jak głosi uzasadnienie wyroku, „przyjęcie w art. 115a ustawy o Policji 

wskaźnika 1/30 części miesięcznego uposażenia policjanta oznacza, że wypłacanej 

policjantowi należności za jeden dzień niewykorzystanego urlopu nie można 

nazwać rekompensatą ekwiwalentną, co prowadzi do naruszenia istoty corocznego 

płatnego urlopu chronionego przez art. 66 ust. 2 Konstytucji". Głosi on: 

"Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy  

i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa". 

W takim zakresie Trybunał uznał normę wynikającą z art. 115a za niezgodną 

z Konstytucją. Możliwe pozostaje zastosowanie ekwiwalentnego mechanizmu 

wypłaty policjantowi rekompensaty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

proporcjonalnie do wymiaru urlopu wypoczynkowego, wynikającego  

z art. 82 ustawy o Policji. Z obiegu prawnego wyeliminowana została określona, 

niekonstytucyjna norma prawna. Przepis pozostał w mocy. 

Zaniechaniu ustawodawcy w wykonaniu wyroku Trybunału towarzyszy 

wstrzymanie wypłat ekwiwalentu policjantom zwolnionym ze służby  

po 6 listopada 2018 r. 

- W mojej ocenia praktyka taka, w zakresie, w jakim uniemożliwia 

skorzystanie z prawa do ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 

odchodzącym ze służby policjantom, narusza ich prawa i wolności obywatelskie, 

w tym w szczególności art. 66 ust. 2 Konstytucji – podkreśla RPO. 

Identyczne przepisy istnieją w ustawie o Służbie Ochrony oraz  

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie urlopów funkcjonariuszy 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 



Rzecznik zwrócił się do Mariusza Kamińskiego – ministra spraw 

wewnętrznych i administracji oraz koordynatora służb specjalnych – o wyjaśnienie 

zwłoki w podjęciu inicjatywy ustawodawczej dla wykonania wyroku Trybunału. 

Poprosił też o podanie powodów wstrzymania wypłaty ekwiwalentu 

funkcjonariuszom odchodzącym z policji po 6 listopada 2018 r. RPO chce też 

wiedzieć, ile postępowań sądowych o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany 

urlop wytoczyli policjanci zwolnieni po 6 listopada 2018 r. 
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