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Funkcjonariusze i Pracownicy KAS
Koleżanki i Koledzy.

Dot. informacja o kolejnej wygranej w sprawie ucywilnienia
Informujemy, że otrzymaliśmy informację o kolejnej wygranej sprawie w Sądzie
Okręgowym w Legnicy z 23 marca 2021 r. sygn. akt V Pa 9/21 (sygn. akt I instancji IV P
113/19). Sąd ocenił, że przeprowadzony proces ucywilniania naruszał konstytucyjne normy.
Nasz kolega został przywrócony do służby.
Gratulujemy Koledze i Panu Mecenasowi !!!!!
Polecamy wszystkim lekturę wyroków.
Sąd zauważył, że Ustawodawca wprawdzie nie wprowadził mechanizmu kontrolnego, aby
uniknąć możliwości kontroli podejmowanych de facto decyzji wobec funkcjonariuszy.
Funkcjonariusze znaleźli się w sytuacji patowej, bez możliwości odwołania się, „ucywilnieni” de
facto jedynie wolą urzędnika państwowego, zawartym w piśmie nadzorczym, realizującym cele
pozaustawowe redukcji etatów. Jednakże prawo do sądu chroni Konstytucja RP.
Jak zauważył też:
„Funkcjonariusz publiczny, zwłaszcza noszący mundur z odznakami państwowymi, jest jego
reprezentantem. Wykonuje każdego dnia zadania państwa, reprezentuje jego godność, a także
etos służby. W interesie każdego państwa, a tym bardzie Rzeczypospolitej Polskiej jest, aby
zadania służb mundurowych wykonywali funkcjonariusze spełniający najwyższe kryteria,
oddani służbie, krajowi, o wysokim morale i poczuciu przynależności do służby oraz żywiących
szacunek do munduru, uosabiającego wartości demokratycznego państwa prawego i honor
funkcjonariusza. W zamian za cenę oddania, niejednokrotnie z poświęceniem życia osobistego
i rodzinnego, w strukturze hierarchicznego podporządkowania i wysokiej dyspozycyjności,
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państwo powinno zatroszczyć się o własnych funkcjonariuszy, zapewniając im godne i należyte
warunki służby, co powinno sprzyjać naborowi i utrzymaniu w formacjach najlepszych
kandydatów. Etos służby buduje się bowiem poprzez całokształt warunków technicznych,
materialnych, a także i prawnych w jakich funkcjonariusze wykonują powierzone im zadania.
Wysokich standardów można zatem oczekiwać od funkcjonariuszy wówczas, gdy równie
wysokie standardy ich traktowania będzie realizować samo państwo.”

Pozostałe sprawy:
Obecnie czekamy jeszcze na rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w sprawie wypłaty odprawy
za zwolnienie (ucywilnienie) ze Służby, które ma nastąpić 11 maja 2021 r.
Są też pozytywne wyroki w sprawie o zasądzenia odszkodowania za niezgodne z prawem
ucywilnienie funkcjonariusza SCS – na razie są to wyroki sądów rejonowych.
Sąd Okręgowy rozstrzygnął o prawie do renty z systemu zaopatrzeniowego funkcjonariusza
ucywilnionego tj. zwolnionego przed 1.01.2018r. Kolejne sprawy czekają na rozstrzygnięcie.
Sąd Apelacyjny potwierdził prawo emerytowanego funkcjonariusza SCS do uwzględnienia
w podstawie emerytury mundurowej uposażenia za okres urlopu wychowawczego.
Także Sąd Apelacyjny uznał prawo do waloryzacji świadczeń przypadających między
zwolnieniem ze służby a ustaleniem prawa do emerytury – brak takiej waloryzacji obniżał
świadczenie głównie wygaszonych i ucywilnionych.
Są też skierowane do sądu odwołania od decyzji emerytalnej w sprawie zaliczenia do wysługi
emerytalnej lat przed 15.09. 1999r., ale na razie wyroki w I instancji są niekorzystne.
- w sprawach emerytalnych każde rozstrzygnięcie dotyczy indywidualnej sprawy.
Wielu wygaszonych funkcjonariuszy wygrało z ZUS prawo do zasiłku w okresie
chorobowego po 31.08.2017r. tj. wygaszeniu.
Otrzymaliśmy także informację o wygranej sprawie o świadczenie przedemerytalne dla
wygaszonego w 2017r. funkcjonariusza tuż przed emeryturą ZUS- nawet w tej sprawie sąd
musiał wydać wyrok.
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Są

także

pozytywne

wyroki
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sprostowanie

świadectwa

służby

wydawanych

funkcjonariuszom ucywilnionym tj. zwolnionym w 2017r., - otrzymali oni świadectwo wg.
wzoru wprowadzonego dopiero w 2020r, a jako podstawę zwolnienia DIAS podają
„przekształcenie stosunku służbowego” zamiast zwolnienia ze służby, mimo że Sąd Najwyższy
potwierdził, iż było to niewątpliwie zwolnienie ze służby. Tutaj orzecznictwo sądów
rejonowych jest rozbieżne.
W trybie administracyjnym nadal toczą się sprawy o przywrócenie do służby funkcjonariuszy
wygaszonych. Niektóre dotąd są na poziomie rozstrzygnięcia DIAS lub SKAS, a inne już
w sądach administracyjnych. Przypominamy, że wcześniej każda z tych spraw musiała przejść
cały tryb postępowania sądowego o prawo do sądu, aż do rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd
Administracyjny.
Mamy także przypadki przywrócenia do pracy pracowników cywilnych, w tym z US, którym
również nasz Związek udziela pomocy. Niestety nadal jeszcze wielu pracowników nie ma
rozstrzygnięcia.
Nadal jest także w toku wiele spraw przez sądami pracy o powrót ucywilnionych do służby.

Raz jeszcze gratulujemy!!!
Z poważaniem
Z up. /-/ Maria Mrugała
Wiceprzewodnicząca
ZZ Celnicy PL
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