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Szanowna Pani Dyrektor.
W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z uprzejmą prośba o przekazanie opinii
uzasadniającej stanowisko, iż za okres korzystania przez funkcjonariusza Służby Celnej,
Służby Celno-Skarbowej z urlopu wychowawczego należy przyjąć do podstawy obliczenia
emerytury uposażenie zero. Takie stanowisko zostało zawarte w piśmie nr ZER-WOP-0764/2019.
Z dniem 1 lipca br. nastąpiła zmiana art. 5 ust. 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji (…) W obecnym brzmieniu przy ustalaniu podstawy wymiaru
emerytury lub renty inwalidzkiej nie uwzględnia się zmniejszenia wysokości uposażenia, o
którym mowa w ust. 1 i 1a, w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, urlopie
macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim oraz
urlopie wychowawczym.
Zmiana dot. urlopu wychowawczego została wprowadzona w wyniku uwagi zgłoszonej przez
ZZ Celnicy PL i została uwzględniona.
Należy ponadto odwołać się do art. 18c w/w ustawy zaopatrzeniowej, który ma następujące
brzmienie: Do okresów służby, od których uzależnione jest nabycie prawa do emerytury lub
dalszych okresów służby, za które wzrasta podstawa wymiaru emerytury, zalicza się okres
urlopu wychowawczego, udzielonego w trakcie pełnienia służby, w wymiarze łącznym nie
większym niż 3 lata.
W komentarzu do wskazanego przepisu Innety Janosik-Jędrowskiej można przeczytać, że
„ograniczenie urlopu wychowawczego do 3 lat wliczanych do wysługi ma zastosowanie tylko
do funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31.12.2012 r. Urlop ten uwzględnia się w
wysłudze „do prawa”, a jeżeli był wykorzystany po 15 latach służby, to w wysłudze
zwiększającej wymiar świadczenia” (kom. do art. 18 ustawy zaopatrzeniowej, LEX 2019)
Powyższa treść przepisu wskazuje na to, że w efekcie przyjmuje się fikcję prawną, że urlop
wychowawczy był okresem pełnienia służby. Jeśli tak, to tym bardziej należy przyjąć fikcję
prawną przy obliczaniu emerytury, że za ten okres było wypłacane uposażenie. Ponadto, należy
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tu posłużyć się intencjami ustawodawcy1 wyrażonymi w uzasadnieniu projektu (druk nr 3604),
który chciał poprzez wprowadzoną zmianę wyrównać sytuacje prawną funkcjonariuszy Służby
Celno-Skarbowej z uprawnieniami funkcjonariuszy innych służb mundurowych.
Niezależnie od powyższego wniosku dotyczącego urlopu wychowawczego, prosimy
także o wyjaśnienie dlaczego w rozdziale III pkt.5 na str. 5 ww. opinii ZER MSWiA wskazano,
że za okres pozostawania poza służbą, przekraczający 6 miesięcy, za który funkcjonariusz nie
otrzymał uposażenia, należy przyjąć uposażenie zerowe. Chodzi o art.184 ust.3 ustawy o KAS.
Prosimy o tę opinię (wyjaśnienie), gdyż zgodnie z art.184 ust.4 ustawy o KAS cały okres
pozostawania poza służbą, wlicza się do okresu służby, od którego zależą uprawnienia i
świadczenia należne funkcjonariuszowi. Nie ma zatem uzasadnienia, by funkcjonariusz ponosił
negatywne skutki niesłusznego zwolnienia ze służby. W naszej ocenie powinno zostać
uwzględnione uposażenie na ostatnio zajmowanym stanowisku, przed zwolnieniem, za cały
okres pozostawania poza służbą.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane w
piśmie ZZ Celnicy PL-72/19 z dnia 21.08.2019r.
Zał. Uwaga ZZ Celnicy PL do projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy
Z poważaniem:
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy

1

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3604
Związek Zawodowy- Celnicy PL
Adres dla doręczeń: 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50
e-mail slawomir.siwy@celnicy.pl, tel: 668-438-041

