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W związku z planowanym posiedzeniem Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 2651), a w szczególności w związku z omawianiem
zagadnienia urlopów wychowawczych, które w przypadku niektórych matek
zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej traktowane są jako okresy
składkowe, a w przypadku innych jako okresy nieskładkowe, proszę o
zasygnalizowanie istniejącego problemu na posiedzeniu Komisji.
Mimo że poza sporem pozostaje, iż art. 32 ust. 2 ustawy zasadniczej wyłącza
dyskryminowanie obywateli, to jednak matki-Polki korzystające z urlopów
wychowawczych są tego wyraźnym zaprzeczeniem. Pozbawienie przez ustawodawcę
prawa do równego traktowania matek, które wychowywały swoje dzieci i korzystały z
urlopów przed wprowadzeniem ustawy o emeryturach i rentach z FUS w 1998 r. z tymi,
które wychowywały dzieci po wejściu ustawy w życie, nie jest możliwe do
zaakceptowania w państwie zapewniającym równe traktowanie obywateli.

Bezspornym pozostaje również fakt, że przed wejściem w życie cytowanej powyżej
ustawy, urlop wychowawczy był udzielany przez pracodawcę w oparciu o ustawę z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Zgodnie z art. 186 §1 tej ustawy „Pracownik
zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze
do 3 lat w celu sprawowania opieki nad dzieckiem nie dłużej jednak niż do ukończenia
przez nie 5 roku życia”.
Do wykorzystywanych wówczas urlopów wychowawczych miały zastosowanie przepisy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów
wychowawczych. Zgodnie z §17 tego rozporządzenia „Okres urlopu wychowawczego
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traktuje się jako okres zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym pracownica korzystała z
tego urlopu”. Natomiast zgodnie z §18 „Okresy urlopu wychowawczego w wymiarze
nieprzekraczającym 6 lat uważa się za okres zatrudnienia w rozumieniu przepisów o
powszechnym zaopatrzeniu pracowników i ich rodzin oraz przepisów o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”.

Nie jest możliwe wykazanie, że urlopy wychowawcze z okresu sprzed wprowadzenia
ustawy mogą być traktowane w oderwaniu od przepisów obowiązujących w czasie
nabywania przeze mnie uprawnień emerytalnych, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
2. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.
Zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ubezpieczony to między
innymi osoba, która przed dniem wejścia w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu
społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu. Żaden przepis prawny nie wskazuje, by
istniały dodatkowe uwarunkowania ubezpieczenia, czyli nie jest uzależnione od tytułu
jego zaistnienia.

Zgodnie z obowiązującym, w chwili ustalania mi świadczeń emerytalnych, art. 13 ust. 1
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, każdy pracownik pozostający w
zatrudnieniu podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu,
chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego
ustania. Daje to podstawę do stwierdzenia, że ciągłość ubezpieczenia ze stosunku
pracy została zachowana. Płatnikiem składek, niezależnie od tego czy przed
wprowadzeniem, czy po wejściu ustawy w życie, był zawsze pracodawca. Różnica
polegała jedynie na tym. że przed wejściem ustawy, ze względu na brak indywidualnych
kont zatrudnionych, pracodawca sporządzał listy zbiorowe opłat ubezpieczeniowych.

O konieczności ubezpieczenia stanowi art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym: „Obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej są osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych”.
Wskazana podstawa prawna wyłącza możliwość zawężenia go do tylko niektórych osób
przebywających na urlopach wychowawczych, zamieszkujących na terenie naszego
kraju.

Zgodnie zaś z art. 9 ust. 6, cytowanej ustawy, „Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 8 oraz osoby pozostające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu jeżeli nie mają ustalonego prawa do
emerytury i renty i nie mają innych tytułów rodzących ubezpieczenie społeczne”.
Bezpośredni związek z powyższym przepisem ma art. 13 ust. 13 zgodnie z którym:
„Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i



wypadkowemu podlegają osoby pozostające na urlopach wychowawczych od dnia
spełnienia warunków, o których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia ich zaprzestania”.

Przebywając więc na urlopie wychowawczym i zamieszkując na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej podlegałam formom ubezpieczenia określonym w art. 1
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, co prowadzi do stwierdzenia, że zgodnie
z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS okresy te powinny być
traktowane jako okresy składkowe obliczane ze wskaźnikiem 1.3, a nie 0.7 jak
dotychczas.

Podkreślenia wymaga również stosowanie przez ZUS, przy obliczaniu kapitału
początkowego, druku Rp-6, w którym okresami składkowymi są okresy ubezpieczenia –
zatrudnienia. Jest to więc ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia.

W związku z przedstawionym stanem prawnym dotyczącym urlopów wychowawczych
oraz brakiem akceptacji dla dyskryminacji matek wychowujących dzieci, proszę o
wystąpienie z wnioskiem w tej sprawie na forum obradującej Komisji.

Z wyrazami szacunku
(podpis)
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