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Kielecki sąd administracyjny jest zasypany wnioskami byłych 

policjantów, którzy domagają się ponownego naliczenia 

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. I jak na razie niemal 

zawsze wygrywają. 

 

Wniosków jest naprawdę dużo - do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach trafiło ich w tym roku, według danych z czwartku, 

już 184. Dla porównania wydział, w którym są rozpatrywane, średnio miesięcznie 

otrzymuje około 100 wszystkich wniosków. 
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Wnioski byłych policjantów dotyczą tego samego - to skargi na decyzję 

komendanta wojewódzkiego policji, który odmówił "wypłaty wyrównania 

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop" i tym samym utrzymał  

w mocy odmowne decyzje komendantów powiatowych. 

 

Skargi policjantów na zasadzie kopiuj-wklej 

 

Wszystkie skargi wyglądają praktycznie tak samo, niemal na zasadzie 

kopiuj-wklej, różnią się jedynie nazwiskami i datami odejścia ze służby byłych 

funkcjonariuszy. 

Wyroki WSA też praktycznie są za każdym razem takie same.  

- W 116 sprawach sąd uwzględnił skargę. Tylko w trzech przypadkach  

były one odrzucone ze względów formalnych - mówi sędzia Sylwester Miziołek, 

wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. 

Skargi to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 roku. 

Na wniosek m.in. policyjnych związkowców zajmował się on zasadami 

naliczania ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla funkcjonariuszy,  

którzy opuszczają szeregi policji. 

 



Poszło o współczynnik, czyli większe pieniądze 

 

W praktyce chodziło o współczynnik, na podstawie którego naliczano  

ten ekwiwalent. Otóż zgodnie z ustawą o policji z 2002 roku wynosił on 1/30 

miesięcznego wynagrodzenia za dzień zaległego urlopu. Związkowcy podnosili, 

że przecież w miesiącu jest mniej dni roboczych, a w innych służbach  

jest on korzystniejszy dla pracowników i wynosi 1/21. 

Faktycznie Trybunał uznał, że kontrowersyjny art. 115a ustawy o policji  

w zakresie ustalenia ekwiwalentu w wymiarze 1/30 części miesięcznego 

uposażenia jest niezgodny z konstytucją. 

W efekcie ustawę częściowo znowelizowano, a nowe przepisy obowiązują 

od 1 października 2020 roku. Zgodnie z nimi współczynnik wykorzystywany przy 

naliczaniu ekwiwalentu wynosi 1/21 części miesięcznego uposażenia. 

 

Od kiedy należy naliczać wyższy współczynnik? 

 

Ale co ważne, zdaniem policji zmiana nie dotyczy to ekwiwalentów 

naliczanych przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. I w efekcie 

komendanci wojewódzcy odmawiają ponownego naliczenia ekwiwalentu według 

korzystniejszego współczynnika, a byli policjanci masowo piszą skargi.  

Jak na razie wygrywają przed sądami administracyjnymi, m.in. w Kielcach. 

- W ocenie sądu regulacje ustawy nowelizującej, które uniemożliwiają 

zastosowanie nowych korzystnych współczynników do urlopów 

niewykorzystanych przed 6 listopada 2018 r. [data ogłoszenia wyroku TK], 

dotknięte zostały wtórną niekonstytucyjnością i nadal nie odpowiadają 

standardom konstytucyjnym zakreślonym w wyroku Trybunału z 2018 roku - 

mówi sędzia Miziołek. 

 

Niektóre sądy zawiesiły wydawanie wyroków 

 

Co istotne, podobne stanowiska jak sąd w Kielcach wydają sądy 

administracyjne w innych miastach, m.in. Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, 

Opolu i Bydgoszczy. Ale są też sądy, które zawiesiły wydawanie wyroków  

w takich sprawach, a WSA w Białymstoku zapytał Trybunał Konstytucyjny,  

czy nowelizacja z 2020 roku jest zgodna z konstytucją. - Wyroki wydawane przed 

WSA w Kielcach nie są jeszcze prawomocne i strona [policja] nadal ma czas  



na złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego - zaznacza 

sędzia Sylwester Miziołek. 

 

Policja: Ekwiwalent naliczamy zgodnie z prawem 

 

Czy komendant wojewódzki policji w Kielcach skorzysta z prawa do 

odwołania?  

- Otrzymujemy już pierwsze wyroki (...). Wydawane są w odrębnych 

sprawach. Każda z nich jest analizowana indywidualnie. Nie wykluczamy 

składania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie - odpowiada Kamil Tokarski, rzecznik prasowy świętokrzyskiej 

policji. 

Zapewnia, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest naliczany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. - Ustawa jasno określa, według jakich zasad należy 

to robić. Na nowej podstawie prawnej wydano też decyzje - odpowiada rzecznik 

policji. 

Podkreśla, że naliczania ekwiwalentów wykonywane są jedynie na wniosek 

byłych policjantów. Jedynie część funkcjonariuszy z nimi się nie zgodziła i poszła 

do sądu. 

 

Ile to będzie kosztowało podatników? 

 

Nie wiadomo, jakie mogą być konsekwencje dla budżetu, jeżeli okaże się, 

że trzeba będzie wypłacić dodatkowe pieniądze za niewykorzystany urlop, 

ponieważ kwoty, jakie mogą przysługiwać byłym policjantom, są bardzo różne,  

a sąd ich nie oblicza. 

- Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Dotyczy on 

różnej liczby niewykorzystanych dni urlopu, a także innej wysokości uposażenia 

każdego funkcjonariusza, na podstawie której powinien być wypłacony - 

tłumaczy Kamil Tokarski. 

 


