
Dezyderat nr 195 

Komisji do Spraw Petycji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie terminu i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 30 października 2018  r. (sygn. akt K 7/15) w odniesieniu do wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu 

wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy 

z 11 września 2019 r. 

 

Komisja do Spraw Petycji, na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2019 r., 

rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie wypłacania ekwiwalentu 

za niewykorzystany urlop (BKSP–145–544/19). 

Przedmiotem petycji było żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

w zakresie art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w związku 

z wydanym przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 30 października 

2018  r. (sygn. akt K 7/15). 

W wyroku z dnia 30 października 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, 

że art. 115 a ustawy o Policji – w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu 

pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub 

dodatkowego w wymiarze jednej trzydziestej części miesięcznego uposażenia 

– jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie 

Konstytucji RP. Ponadto na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. 

Jak wynika z sentencji wymienionego wyroku TK, ekwiwalent pieniężny za 

jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego 

oraz za każde rozpoczęte 8 godzin niewykorzystanego czasu wolnego 

przysługującego na podstawie art. 33 ust. 3 ustala się w wysokości jednej 

trzydziestej części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami 



o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku 

służbowym. 

Komisja do Spraw Petycji ocenia, że petycja jest zasadna i nie budzi 

zastrzeżeń. Mając zaś na uwadze wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 

proponowana zmiana powinna zostać włączona do porządku prawnego jak 

najszybciej.  

W związku z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Komisja zwraca się 

z prośbą o wskazanie, kiedy zostanie przedstawiony i skierowany do Sejmu RP 

projekt stosownych rozwiązań ustawowych w zakresie realizacji 

wymienionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a także o określenie ich 

kosztów. 
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