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W ślad za informacją z dn. l4.IV.b.r. ' w załączeniu przesyłam

szczegółową relac ję z przebiegu procesu przed sądem cywilnym w dwóch
instancjach, przedstawioną przez pełnomocnika powoda Panią mecenas

mgr Ewę Majewską _ Machaj, która reprezentuje powoda Macieja Z.
w sprawie o zapłatę za ponadnormafiny czas służby.

Sprawa ta figurowała również na wokandzie Sądu Najwyższego
(być może trafi jeszcze do Strasburga).

PRzEwoD*r/".,t."
oolnoŚusrurc,o złnzĄou/oJEwoDZ KlEG0

Ź*i.r'ru zu"oao*ęo stizlArow -FLoRIAN.@*y/
/



Rekompensata za służbe funkcionariuszv Państwowei Strażv Pożarnei w

godzinach nłdliczbowych - postepowanie sadowe.

Zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Palistwowej Strazy Pozarnei

czas słuzby straŻaka nie mclze przekraczac przeciętnie 40 godzin tygodniowo w tr-ll.z1,jętym

okresie rozliczeniowym' rrieprzekraczającyrn 6 rniesięcy. W związku z ty:m. iż r'vielu

stl.azirkow pełrriło stuzbę ponacl ttstawowe 40 godzin' a ustawa. ani wYclane clo niej

rozporząclzerria wykonawcze nie wskazywaty sposobtr rekompensaty za pracę rv goclzinach

nadliczbowyclr' jeclen Ze strazakorv z Komerldy Miejskiej PSP w Wa,łbrzycłru. po

wykorzystarritt drogi s'lużbowej' wystąpi,ł dnia 4.l0.2006 r. do Sąc1u Rejonorvego w

Wałbrzychlr - Sądr"r Pracy Z pt]Zwem cl wypłacerrie ekwiwalerrtu pienięznegO Za

przepracowarre rradgodziny. W toktr pclstępowania przed Sądem I irrstarrcji sąd przeprclrvadził

dclkładne i wyczerpujące postępowanie dowcldclwe powofując dwóclr biegłych sądowyclr z

zakresu księgowoŚci, f-rnarrsów, raclrunkclwclści i zarządzania. ktorzy wydali clpinię Ila tenlat

liczby przepracowanych przęz powocla godzin rlaclliczbowych oraz nalezne illll Z tego tYtułtr

wyrlagrodzenie na poclstawie ewidencji miesięcznej cZaSLl słuzby i list obectlości rv placy.

Drria ó czerwca 2007 t. Sącl Rejonowy w Wałbrzychu wydał wyrok. ktorym zasądził na rzecz

1lorvocla wynagroclzętie za stuzbę w godzinach nadliczbowych. Jako uzasaclnier.Lie srvojego

rclzstr.zy.unięcia Sąd wskazał' że przepisy ustawy cl Palistwowej Strazy Pozarnej orźIz

Rozporządzęnia w sprawie pełnienia słuzby przez strazakow PSP rrie zawieraią regulacji

prawnyclr dotyczącyclr wynagrtldzenia Za przepracowane przez strazakiiw gcldzlny

lradliczbclwe, stąd Sąd rozstrzygający nirliejszą Sprawę uznał. iz wirrny mieć zasttlsor,variie

przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie, tym bardziej ze kodeks placy rcirvniez

przervic1Llje 40-godzinrly tydzier'r placy' Zasada lowności prawa. nakazuje w Sytuacji braku

szczegolnej. odtniennej legl'rlacji prawnej dla danej gnlpy zawoclowej, stosować przepisy

ilolvszechnie oborviązujące' zawafie w kodeksie pracy' Ustawodawca. zclatrienr Sąclu. rrie

precyzując w ustawię o PSP zasad wynagradzania za pracę w godzinach rradliczbclwyclr

przepfacowanyclr przez strazakow, nadto poddając kwestię rozstrzygania rclszczeli

nra.iątktlrvyclr cl świadczenia pienięzrre wynikające Ze stclst-tnków sfuzbclwyclr strazaktir'r,

kognicji sądów pracy, nrusiał uwzględniac mclzliwoŚc a niekiedy koniecznośc sttlst.lwania

przy rozstrzygarrir-r tych spraw zasad określclnych w kodeksie pracy, zasad powszeclrnie

oborviązujących. Uwzględniając powyZSZe. Sąd wy|iczył wynagrodzenie powclcla Za

oclsiuzone goclziny nadliczbowe wecltug zasacl zawarlych w ar1. 1,5 | t N I i -l kp.



od pclwyzszego wyroku Kclnrenda Miejska PSP w Wałbrzyclru wniclsła apelację w

dniu 28 0ó 2Oa7 r zaskarzĄąc wyrok w całości. Pełnomocnik Komendy wywodził. ze Sąd I

instancji nie przyjfi, powszechnie przyjmowanej w doktrynie prawa pfacy' oclrrrierrności

stosutrku pracy od stosunku słuzbowego strazaka i nie wywiodt z tego faktu konsekrvencji. co

do zakresu zastosowania przepisow kocleksu pracy do strazakow. Zdaniem strony pozwanej.

zgodnie z tradycją i wymoganli zadań w zni|itaryzowanych słl'rzbach parlstworvych.

firnkcjonarir:szę nie Są pracownikarr'ri' a ich prawa i obclwiązki są regulowane przepisanri

LlStaw' zwanymi pragmatykarni słuzbowymi, zaliczarrymi do dziedzirly prawa

adnrinistracyjnego i poddanyrni rygorom tej dzied'zil.ly prawa. Zgodnie z pt.lwołanym

orzeczenietn NSA z 29.01.1993 r., sygn. akt II SA f468192 ONSA 1g94l2l5y st.sr-rnek

sfuzborvy strazaka PSP jest administracyjnym stosunkiem ttregulowanym w pe'łrri plzepisarrli

tlstawy tl PSP. Tak więc zgodnie z pogląclarni doktryny pracownikami nie są zołllierze
zarvodorvi. policjanci' ftrnkcjonariusze ABW. Strazy Granicznej, S-łuzby Więzierrne1 onz
ftrnk cj onariusze pozami ctwa.

Sąd okręgowy w Swidnicy rclzpozrrając apelację na rozprawie w dr'riu l l .qrudnia 2007
r. pc.lwziął powazną wątpliwość i pclstanowił przedstawic Sądowi Najwyzszenrr-r dcl

rozstrzygnięcia następĄące zagadnienie prawne: Czy strazakowi z tyttrfu zatntdnierria ptllrad

norn]ę czasu sŁrzby wskazaną w ustępie 9 i 10 art, 3'5 Llstawy o PSP przysłrrgują roszczenia
plzervidziatte w Rozdzta|e Y Działu Szostego Koclekstr Pracy w związku z art. 5 kp

Sącl Najwyźlszy rozpozna'ł sprarvę w dniu l8 marca 2008 r. z udzia,tem Plokur.atorii

Generalnej Skarbu Par'rstwa. Raclca Prokuratorii wniost o udzielenie odmownej oclporvieclzi na

pytailie S4du okręgowego w Swiclnicy poclzie|ając stanowisko Konlenc|y Miejskiej PSP w
Wałbrzychlt cldnośnie statusu firnkcjclnariusza pozanrictwa i moz1iwości stosowanla }V

zakresie rrieuregulowanym Llstawą cl PSP odpowiedrrich przepisów kodeksll pracY Strona
pt]wtldclrva równiez przedstawiła swoje starrowisko wnosząc o udzielenie pozy.tywnej

odpowiedzi argunrentując' iz zgcldrrie z art. 35 ust.1 ustawy o PSP czas słr-lzby strazaka nie

llloze przektaczac przeciętrrie 40 godzin tygoclniowo w pzyjętym okresie toz|iczetriowyllt.

llieprzekraczającym ó miesięcy. od tej zasacly ustawoclawca wprowadzit clwa wyjątki. Po

1lielrvsze. CZaS stuzby lnoze by" przeclłuzotly clo 48 godzin tygoc|niowo' w okresie
rozliczeniowym' jeze|i jest to uzasaclnione koniecznoŚcią zapewnietria ci4głości słuzby (art'

.]5 Lrst. 9) Po clrtlgie' w przypaclktt lvprowaclzerlia poclwyzszonej gotowoŚci operacyjrlej rv

PaIistwowej Strazy Pozarnej czas sŁtzby strazaka mozna przedłuŻyc ponad 48 gcldzin (aft j.5

t-tst l0 Lrstawy). W art. 7l a ustawy o PSP wprowadzono prawo do dodatkowego ptatne-9ir

ttrlclpt-t rvypoczynkowego w wynriarze dcl l8 dni rocznie' z tytuŁr:



l. pełnienia słuzby w warunkaclr szkodliwych dla zdrowia (tzw. ,wy1azdy boiowe'')

2' pełnienia słrrzby w wantnkach szczegó|nie uciąz|iwyclr ze względu na przedłuzclny

czas s-łuzby do 48 godzin tygoclniowo.

3 osiągnięcia przez strazaka okreŚlonego wieku.

4. osią',snięcia przęz strazaka określonego stazu sfuzby

War.t.7latrst' f.3i4ltstawyoPSPzostałaokreślonaliczbadnitegozltrlopttprzys,łrrgLrjąca

na pcldstawie poszczegolnyclr tytułow. W razie zbiegu uprawnieti do dodatkowegt.l urlclpl"t

rvyptlczynkowęgo zroznyc|^l ty.tułow' drri przysłtrgującyclr dodatkclwych urlclptiw sr-rnruje się'

jednak łączny wyrniar dodatkowego urlclpu wypt.lczynkowego nie nroze przekroczyc 18 dni rv

roku (ań. 7la r-rst. 4 r-rstawy o PSP). Z powyŻszego wynika, zdaniem strclny pt.lwcldclr,vej' ze

cloclatkorły urlop wypoczyrrkowy jest jeclynie swoistą rekompensatą za pełnierrie słttzby rv

rvartltlkaclł szczegolnie tlciązliwych ze wzglęcltt na przedłuzony do 48 godzin czas słuzby.

Zwłaszcza' ze rrabycie prawa clo pierwszego doclatkowego urlopu wypoczynkowego następlie

1lo rclktt shrzby pełnionej w warunkach szczegolnie uciązliwych ze wzglęclu na przecihrzony

czas słuzby (aft. 7la ust.6 pkt l ustawy), a nie po zakoriczerriu, czy w trakcie okreslt

rclzliczeriit.lwego, Jeśli jednak przyjmiemy załt>Żelrie, ze jest to jedyna rekclmpensata za.,pracę

w godzinach rradliczbowyclr'' strazaka (bez dodatkowego wynagrodzenia określane.qcl

przepisarni kodeksu pracy), moze mieć miejsce taka sy.tuacja. w ktorej dqdzie do nantszenia

zasady rćlrvności rvobec prawa. Albowiem biorąc pocluwagę fakt' iz tączny czas dodatkoweqt)

ttrloplt nie moze przekroczyc l8 dni (a przysługtrje on w tynl wymialze iza shrzbę iv

przedłllzotrytn czasie 1 za s,łrrzbę w wartlnkach szkoclliwych dla zdrowia). jeclen

ttrnkcjonaritrsz PSP tylko za pracę w wan-tnkach szkodliwych dla zdrorvia (30 ''rvyjazdorv

bc'ljorvyc1r..) będzie miał prawo do l8 dni dodatkowego urlopu, a drugi cltrzyma tyle sanlo drri

urloptt 1Za ptacę w wantnkaclr szkcld|iwych d|a zdrowia (spełniony warunek .i0 wyjazdów) i

Zii pracę lv wydŁrzonynr czasie' jeś|i pełnił jednocześrrie sŁrzbę w wytniarze do 48 goclzin

ty.qtldniowt.l w prz-yjętym okresie rclzliczeniowym. Zgodnie z art' 32 Kclrlstytrrcji

RzeczYpclspolitej Polskiej wSZyScy są rvobec prawa rowni' Wszyscy rnają prawo c1o rownego

tral.'tclrvania przęZ w-łaclze ptrb1iczrie. Nikt rrie moze byc clyskryrnirrowally w zycitl

polityczrlyln. spotecznym 1trb gospoclarczyln z jakiejkolwiek przyezyny. Nielvątplilvie

opisanzt rvyzej sytuacja nanlsza zasadę rowności wobec prawa.

Natorniast w przypaclku przecltuzenia czasu stuzby ponad 48 goclzin tygoctniowo. rv

zatnian za azas słuzby strazakowi przysłr"rguje czas wolny od sfuzby w ty|11 Samynl okresie

rozliczenit.twym (art. 35 ust. 10 zd' 2 r-rstawy o PSP). Zgcldnie z $ 10 rozporządzerria MSWiA

z dnia 2q l2 2005 r. w sprawie pełnierria sł'tlzby przez strazaków Państwowej Strazy Pclzarnej



(Dz. I]. Nr 266. poz. ?f47) czas wolny od s,tLrzby w zamian Za czas stuzbY przekraczający

llonnę okreŚlorrą w ustawie o PSP (48 h) moze byc udzielony w okresie bezpoŚredlrio

pclprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego ukończeniu. Czas wcllny strazak jest

clbowiązany wykorzystac w okresie rclz|iczenic.lwym. albo do dnia zwclltrienia ze słuŹbY

następrrjącegcl przed zakańczeniern tegcl okresu, a przełoiol1y uprawniony dcl nrianowatria

(polvołania) ma obowiązek mu to ułatwic. Nalezy w tym miejscu zauwazyc. iŻ ani ustar,va cl

PSP" ani cytowane rozporządzenie nie reguluje uprawnień strazaka w przypadku

niervykorzystania ptzez niego czasu wolnego w okresie rozliczeniowym.

Pelnotnocnik powoda zauwaŻyl. ze w obu wyzej wymierrionych pr.zypadkach nlalnY

cLr czvnienia z brakiem uregulowania pewnej sytuacji prawnej ftlnkcjonariuszy PSP.

Wpr.au,dzie ustawa o PSP rniała byc z załclienia aktem zupełnynr, regulującyrrr lv całclsci

stosutnek słr"rzbowy strazakow, niernniej jednak w wyzej opisanyclr sytuacjacłr ustawodawca

nie spełnił swojegcl zadania. W sprawie rozpatrywarrej rowniez na t1e ustawy o PSP oraz

t.ozpt:lrządzeli dotyczącyclr czasu słuzby strazaków (wyrok TK z dnia 12 maja 1998 r. LJ

1]l97. oTK 199813134) Trybunał Konstyttrcyjny lvyszedłprzede wszystkim z poclstarvort,ryc}r

clla kontroli konstytrrcyjności załozei. a mianowicie domniematria konstytucyjnosci ustaw i

racjorlalrroŚci clziałania ttstawodawcy oraz związanego z tym ostatnim postrrlatl.r zrrpełności

sYstetnu prawlle.qo. JeŻe|i więc ani w-laściwa cila clanych stosilnkow prawnych tlstawa. w tylll

rvypadklr LlStawa cl Patistwowej Strazy Pożarrrej, ani właŚciwe tozporządzer-ria' nie zawierają

regtrlacji dcltyczącej wynagradzania pracy w gcldzinach ponad ustaloną (w ań. j5 r"rst. l

r'rstawy) normę 40 godzin tygodrriowo w 6 nriesięczllym okresie rozliczeniowylx. to rodzi się

rvątplir,vośc' czy nie występrrje tu lr-rka prawna tetyczna (rzeczywista). W takim' jak zautvaza

TlrybLlrlał Konstyttrcyjny' wypaclku w doktrynie przyjmuje się mozliwośc ustlrlięcia luki w

drocize analogii. Dlatego tez Trybuna-ł Konstytucyjny stanął na stanowisku we rvskazatrej

rvvze.i sprarvie. ze tnimo odrębności stosttnku adrninistracyjnego. przy braktl clkreślerria w

ttstarvie o Strazy Pozarnej maksymaltrych norm czasll pracy' wątpliwośc w tytłl zakresie

lllt)Zlla r,vyjaśnic w drodze analo.qii przez cldwołar'rie się do odpowiedniclr przepisclrt,ktldeksu

pracY. te zawiera1ą bowiern okreś|enie takich norm' odpowiednie zastosowanie t-vch

przepistiw dcl strazakow znajduje swoje oparcie w domnielnaniu konstytucyjntlŚci ustaw i

racjorralnclści dziatania ustawcldaway oraz zupełnclści systemu prawnego. Trybr-rnał zavwaŻył.

ze rv dtlktrynie dopttszcza się w sttlsltnkach sŁrżbowyclr stosowanie przepistiw prawa pracy

tlie tla pocistawie art. '5 kp. a ''jedyrrie per analogiam'' Nalezy zgodzic się ze stanorviskiem

Try[11po1.' i przyjąl ze skoro więc" ani ustawa o PSP' ani wydane na jej podstarvie

t.ozporządzenie w sprawie petnienia sttrzby strazakow PSP nie reguluje kwestii rekotrrpetrsatv



Za pracę ponad Llstawowe 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie roz|iczenitrwym, a

zgcldrrie z art.3f konstytucji wszyscy są wobec prawa rowni, naleŻy w tynr zakresie sttlsor,vac

odpor,viednio przepisy kodekstl pfacy clotyczące wynagroclzenia za pracę w godzirlach

rladliczbowyclr. zwłaszcza art' I.5|' kp okleŚlający wysokośc clodatkrr Za pralę rv goctzirlach

łracilicz[lorvych.

Oczywiście na|ezy zgodzić się z tezą iz tlstawodawca nie ma oborviązku iderltyczrtego

trakttlwania w prawie kazdego z adresatów norln prawnyclr i w kazdej sytuacji (orzeczenle z

18 tnarca 1c)91 r.. sygn. K 15196. OTK ZU Nr l/1997, s 68) Jezeli kontrolorvana nr)nna

trakttrje odllrielrnie adresatow, którzy clrarakteryzują się wspolrrą ceclrą istcltrrą to trratnv c1t.l

czynierria z odstępstwern cld zasadY rowności. nie zawsze iest to jednak rtiwnozlraczne Z

istnieniern clyskryrninacji lub uprzywilejowania. Konieczna jest jeszcze ocer)a kryterium. na

podstarvie ktorego dokonano owego zroznicowania ''Rownośc wobec prawa to takze

zasadttosc rvybrania takiego. a nie innego krryterium roznicowania poclmiotorv prawa.

TIrybLrrral Konstytucyjrly wielokrotnie poclkreŚlał rownieŻ związek zasacly rorvnosci z zasadą

sprawiedliwclŚci' dclpuszcza1ąc zrt^lzltict-lwaLlie w prawie, tl i|e jest ono Llsprawiedliwiclrre'' (np

trrzeczenie z 28 listopada 1995 r, sygn. K. 11195, OTK w 1995 r., cz. II). W niniejszej

sprarvie trttdno jednak, zdaniem Strony powodowej. zna|eżc uzasadnienie dla cldmiennegtl

traktowania firnkcjclnarir"rszy PSP (pomiędzy samymi firrrkcjorrariuszarni w zakresie

rvydłtlzellia czastl słuzby do 48 godzin i przysługlrjącego Z tego tyttrhl clodatkolvego ł-tllopLr

lvypclczytlkowego olaz pomiędzy strazakatni i pozostałyrrli pracowrlikarni w zakresie

r,vynauraclzania pracy w godzinach nadliczbowych w ogole). ktorzy (choc przez rvielu w

doktn''nie ur,vazani są za osoby pełniące s-łtrzbę' a nie Świadczącę pracę)' spełniają rvszystkie

cechy kottieczne do uznania danej osoby za pracownika w rozumieniu art. 2 kodekslr pracy.

Sttlsltnek prawny łączący ich z pcldnricltenr zatnrdniającym mozna natclmiast uznac za

sttlsl-tnek pracy. Zgcldrrie przecieŻ z art' 22 kp przez nawiązaIrie stclsunku pracy pracclwnik

zclbtlrviązuje się do.

l lvykotryrvatria pracy określonego rodzajtr (strazak Spełnia tetr rvarutrek. rvszak

rvykonuje pracę określorrą przepisarni ustarvy o PSP i akteni rrrianowania)'

2. na tzęcz pracoclawcy i pod jego kierownictwem (art. 30 ustawy o PSP określa treśc

slltbowania składanego przez strazaka podejmującego ShZbę - ....ś1ubt4ę przestrzegac

prawa. clyscypI iny słuzbowej oraz wykonywac polecenia przełozonych. . . )"

]. w lniejscu i czasie wyznaczonYm przez pracodawcę (akt mianclwaltia strazaka

pc.lwinien w szczegó|rroŚci clkreślac stanowisko i miejsce stuzby' termitr rt)ZpOCZęCia



słuzby, rodza1mianowania oraz uposazenie lub zasady jego usta|ania - ar.t. 33 r-rstawy

o PSP)

a pracodawca zobowiąztrje się do zatrrrclniatria pracownika Za wynagl.odzerriem (an, 33

ustawy o PSP) Tylko ze wzglęcltr na fakt bezpieczeństwa państwa oraz pewlle odrniennosci

(większe podporządkowanie przełozonym niżz w stosttnkach pracy) clokorrrrje się

wyoclrębrlienia w cloktrynie t orzecznictwie kategorii stosunkow shzbowych reetllorvatrvcil

prawen adnrinistracyjrryrn, do których kcldeks pracy stosuje się na mocy wyraŹnegt.l odesł'ania

przez akt prawny regulujący daną fbrniację, a nie na zasadzie art. 5 kp. Nierrrniej iedrlak nie

jest ttl krvestia jednclznacznie rozstrzygnięta i jest równiei wyraź:ane stanowisktl, z.ulodnie z

kttirym nie ma powodow, aby nie poddawac stosunkow sfuzbowych zarvodowych

rvojskowych i flrnkcjotrariuszy organizacji pararnilitarnych regulacji przepisow prawa pracy.

Stosrrrrki prawne' w ramach ktorrych Świaclczoria jest sfuzba przez zawoclowyclr zołrlielzy oraz

rvvkonyrval]a praca przez ftrnkcjonariuszy organizacji paramilitar.nvch' opierają się na tvch

sturlych korrcepcjach prawrrych' ktore lezą tr poclstaw stosunktt pracy. Jak wykazano rvyzej, rv

zanrian za wynagrodzenie, zwane w przypadku funkcjonariuszy uposazeniem, zawodowi

woiskilrvi oraz tlrrkcjonariusze organizacji pararnilitarr-ryclr zobowiązrrją się rvykorrywac

tlkresltlne czynnoŚci. Podstawę nawiązania więzi prawnej' w ramac|r kttirej powYZSZe

czyrlttości wykclnują stanclwi decyzja adrninistracyjna - mianowanie, ktore nie riizni się cld

nlianorvania regulowanego przepisem alt 7ó kp (Koc{ak's pt.dcy. Kontenturz., A. ,\:l,ią/kr,łyt,'s'ki,

[Vttt.'llrll'tt 2a0ó, 's. 330). A zatem przy tak przyjętyln załoientv mozna byłoby uznac" lz

clopLlszczalrre jest rowniez zastosowanie na zasadzie oclesłania Zawartego rv aI1. 5 kp

plzepisćlrv dotyczących wynagrodzenia za ptacę w godzinach nadliczbowych dcl sytuacji

strrrzaków świadczących pracę pclnad 40 godzirr (do 48 godzin) tygcldrriowo w przy.jętynl

okresie rozliczeniowym oraz ponad 48 godzin. iezeli nie r"rdzielono im czasll r.volnego rv

zanliatl za pclnadwymiarowy czas słl"rzby do kolica okresu rozliczeniowego. NaleŹy zgtldzic

się r.u' tl'rlr rrriejscu ze stanclwiskiem SądLr okręgowego w Swidnicy' ze skoro ustarvodar,vca

rvprowaclził nolnry czasu słuzby Strazakow' to konsekwencją tego winien być oborviązek

jecinostki organizacyjnej Państwowej Strazy Pozarnej ich wynagradzania Za słrrzbę

przekraczającą te nonny'

Sąd Najrvyzszy nie zgodzit się Ze stanowiskiem przeclstawianym przez stronę

por,vodorvą. W trchwale podjętej po rozpoznanitt sprawy Sąd rozstrzygnął zagaclniellie prawlle

przedstarvione przez Sąd okrę.qowy w Swidnicy stwierdzając' Że strazakowi rrie przysłrrgują

roszczettia przewtdziane w kodeksie pracy z t1tułu zatrudnienia ponad normę cZaSLl słuzby

rvskazaną w ustawie o PSP. W ustnynr uzasadnieniu Sąd podniosł. iz z utnvaltlnegcl



otzecznictwa wynika' ize stosunek słuzbowy strazaków jest stosunkiem

administracyjnoprawnym, a funkcjonariusz pozanrictwa nie jest pracownikiem, stąd jeśli nie

ma wyraźnego odesłania w ustawie o PSP clo stosowania Kodeksu pfacy" to nie moztra do

rliego sięgac na zasadzie art. 5 kp" który stosrrje się jedynie do pracownikow' Luka wskazana

pfzez petnomocnika powoda" zdaniem Sądu moze byc jedynie luką aksjologiczną ktor.ą

LrStIwa się w drodze zmiany ustawy" a nie analogii' albowiem ustawa o PSP jest z załoienia

aktem zupełnym.

Ze wzg|ędu lla występujące nierówne traktowanie funkcjonariuszy PSP w zakresie

rekompensaty za słuzbę w ponadwymiarowym czasie w ustawie o PSP' po otrzylnanilt

pisemnegcl uzasadnienia podjętej przez Sąd Najwyzszy uchwały zostanie rozwazona kwestia

wniesienia skargi konstytucyjnej w niniejszej sprawie.

RADCAPlą,Ą!ĄrNY

n'Ą{--
rivl.;ł Ma iew ska-ll achat


