Wyboista droga do wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Pomimo paru tysięcy pozytywnych wyroków wydanych przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne i setek oddalonych kasacji wniesionych do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez organy Policji – komendanci Policji wydają decyzję odmowne.
Jak wiadomo wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sygn. akt K 7/15 opublikowanym dnia 06 listopada 2018 r. (Dz. U. poz. 2102) dotyczącym art. 115a ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2020 poz. 360) Trybunał Konstytucyjny, wyeliminował z obrotu prawnego fragment art. 115a ustawy o Policji określający wymiar 1/30 części miesięcznego uposażenia jako stanowiący ekwiwalent za urlop, wskazując jednocześnie w uzasadnieniu techniczne przesłanki do prawidłowego dokonania naliczenia ekwiwalentu.
Po wyroku Trybunału komendanci Policji zostali zasypani tysiącami wniosków o wyrównanie ekwiwalentu. Wydawałoby się, że ta prosta czynność materialno-techniczna jest tak oczywista, że bez jakichkolwiek kontrowersji spowoduje rychłą wypłatę należności. Wbrew oczekiwaniom tysięcy policjantek i policjantów okazało się jednak, że władza polityczna otworzyła kolejny front walki z policyjnymi emerytami i rencistami. Jasny i precyzyjnie prosty wyrok Trybunału Konstytucyjnego dla władz politycznych i organów Policji to za mało aby należne świadczenie odzyskać.
Początkowo komendanci stosowali obstrukcję miesiącami przewlekając wydanie decyzji ponad terminy wyznaczone przez k.p.a. Następnie zalały nas decyzje odmawiające wyrównania z powodu oczekiwania na odpowiednią ustawę. Na skutek skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych setkami zapadały wyroki, w miażdżącej niemal stuprocentowej przewadze korzystne dla emerytów i rencistów. Sądy stwierdzały, że nie ma potrzeby oczekiwania przez organy Policji na nową ustawę regulującą kwestię wyrównania ekwiwalentu, gdyż istota sprawy i sposobu naliczenia wyrównania zostały wskazane w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Spodziewaliśmy się, że te wyroki zakończą cały proces dochodzenia przez nas do sprawiedliwości. Tak się jednak nie stało. Komendanci odwoływali się i odwołują od tych wyroków składając skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargi te NSA oddala. Pomimo tego stanu rzeczy – komendanci odmawiają wypłaty wyrównania ekwiwalentu.
Dlaczego tak się dzieje? Otóż wykorzystują przepis art. 153 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu - Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.
Oznacza to, że jeśli zmianie uległy przepisy regulujące wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy, to orzeczenie sądu nie wiąże organu czyli komendant nie musi zastosować się do wyroku sądu.
Zmiana przepisów to wejście w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610). Zgodnie z art. 1 pkt 16 ustawy tej ustawy - art. 115a ustawy o Policji otrzymał brzmienie - „Ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego ustala się w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.”
A w myśl art. 9 ust. 1 - przepis art. 115a (…) stosuje się do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych i niezakończonych przed dniem 6 listopada 2018 r. oraz do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy policjantowi zwolnionemu ze służby od dnia 6 listopada 2018 r. W tej sytuacji komendanci uznają, że wobec policjantów zwolnionych ze służby przed dniem 6 listopada 2018 r. wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ustala się na zasadach wynikających z przepisów ustawy o Policji (art. 115a) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 listopada 2018 r., czyli przelicznikiem 1/30 części miesięcznego uposażenia za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego – a co za tym idzie wyrównanie nie należy się.
Należy dodać, że w WSA nawet po wejściu w życie tych przepisów zapadają korzystne idące w tysiące wyroki. Aby nadmiernie nie wchodzić w problemy interpretacyjne dodam, że idzie o to, iż ustawa o szczególnych rozwiązaniach (…) to przykład wtórnej niekonstytucyjności – czyli przepis uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny zostaje zmieniony tak, że nadal powiela niekonstytucyjne przepisy.
Reasumując art. 153 p.p.s.a. będący podstawą do odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu z powodu zmiany przepisów i będący pretekstem do nie stosowania się do orzeczeń sądu jest możliwy do stosowania wówczas, gdy:
- WSA wydał wyrok przed zmianą przepisów czyli przed 1 października 2020 r. (wejście w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…),
- skarga kasacyjna organu Policji została złożona przed w/w datą i nie zawierała odniesienia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…) – NSA nawet jeśli orzekał po 1 października 2020 r. to i tak nie uwzględniał w swoim rozstrzygnięciu tej ustawy bo na podstawie art. 183 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej (…) – a więc NSA odnosi się tylko do tego co zastało zawarte w skardze.
Ważne jest jak zachowa się Naczelny Sąd Administracyjny, gdy przyjdzie mu orzec w sprawie skargi kasacyjnej wniesionej już pod rządami ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…).
Uwaga! W tekście nie uwzględniono praktyki wydawania przez niektóre Wojewódzkie Sądy Administracyjne postanowień o zawieszeniu spraw. Zagadnienie to zostanie omówione w odrębnym opracowaniu.
Poniżej link do WZORU Odwołania od ponownej decyzji odmownej komendanta do komendanta nadrzędnego po pozytywnym wyroku WSA (bądź WSA i NSA):
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Wz%C3%B3r%20odwo%C5%82ania%20od%20ponownej%20decyzji%20odmownej%20komendanta%20do%20komendanta%20nadrz%C4%99dnego%20po%20pozytywnym%20wyroku%20WSA%20(b%C4%85d%C5%BA%20WSA%20i%20NSA)..docx 
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