
Ekwiwalent - najnowsze informacje

Na stronie ZG SEiRP zaktualizowane zostały informacje dot. wypłaty ekwiwalentu /wyrównania
ekwiwalentu/. Część z nich znajdzie się również w najnowszym wydaniu BI.

  

Polecamy informacje zatytułowane "WPROWADZENIE - 20.02.2020. Uzupełnienie -
23.11.2020"  https://www.
seirp.pl/a_-wprowadzenie

  

Wszystkim zainteresowanym polecamy dwa nowe wzory zamieszczone w rozdziale II:  https://
www.seirp.pl/ii_-mapa-drogowa-%E2%80%93-wzory-pism

  

uzupełnione odniesieniami się do stanu faktycznego jaki zaistniał po 30 września 2020 roku, a
mianowicie umieszczony w pkt 5 "wzór odwołania od decyzji odmownej do komendanta
nadrzędnego" i umieszczony w pkt 7 "wzór skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
na decyzję w sprawie wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop".

  

Koleżankom i Kolegom którzy odeszli ze służby po 5 listopada 2018 roku polecamy omówienie
aktualnej sytuacji związanej z wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i
dodatkowy funkcjonariuszom zamieszczone w VI części zakładki

  

https://www.seirp.pl/stan-po-wejsciu-w-zycie-ustawy-z-14_08_2020r_-o-szczegolnych-rozwiaz
aniach-dot_-wsparcia-sluzb-mundurowych,

  

zatytułowane "Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy po
5.11.2018. Omówienie",

  

https://www.seirp.pl/wyplata-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy-i-dodatkow
y-po-5_11_2018_-omowienie
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Do opracowania został załączony wniosek o wypłatę wyrównania błędnie naliczonego
ekwiwalentu.

  

Został również zamieszczony materiał zatytułowany: "Bezprawie ustawodawcy nie ma
znaczenia dla dochodzenia prawa do wyrównania ekwiwalentu".

  

https://www.seirp.pl/bezprawie-ustawodawcy-nie-ma-znaczenia-dla-dochodzenia-prawa-do-wy
rownania-ekwiwalentu

  

, gdzie zostały umieszczone sentencje i cytaty z uzasadnień wyroków jakie zapadły w paru
ostatnich tygodniach /wszystkie korzystne dla skarżących policjantów/.

  

Wszystkie dokumenty przekazuję w załącznikach.

  

Z poważaniem

  

Jan Gaładyk

  

  

Do pobrania:

  

1.  WPROWADZENIE - 20.02.2020.Uzupełnienie 23.11.2020

  

2.  wzór odwołania od decyzji odmownej do komendanta nadrzędnego
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3.  wzór skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w sprawie wyrównania
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

  

4.  Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy po 5.11.2018.
Omówienie

  

5.  Wzór wniosku o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla funkcjonariuszy,
którzy odeszli ze służby po 5 listopada 2018 r.

  

6.  Bezprawie ustawodawcy nie ma znaczenia dla dochodzenia prawa do wyrównania
ekwiwalentu
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