
...,  dnia  ... 2019 r.

SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE
plac Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

za pośrednictwem:

SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
Sekcja ds. odwołań (...)
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa      

Odwołujący się:

imię nazwisko  PESEL: 

ul. ... , ..-...  ...

Pozwany:
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa

Sygnatura akt: ...
Wartość przedmiotu zaskarżenia: ... zł (część zagrabiona – różnica z kwot brutto świadczeń
przed obniżeniem i po obniżeniu x ilość miesięcy).

ZAŻALENIE ODWOŁUJĄCEGO SIĘ

 na postanowienie o zawieszeniu postępowania

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 394 § 1 pkt 6 k.p.c., zaskarżam w
całości postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, z dnia ... 2019 r., doręczone mi w
dniu ... 2019 r., w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przeciwko Dyrektorowi
ZER  o  wysokość  policyjnej  renty  inwalidzkiej  nr  KRI  .../SG  i  emerytury  policyjnej  nr
KRW .../SG oraz wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości. 

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia ... 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 177
§ 1 pkt  31  k.p.c.,  zawiesił  postępowanie  w mojej  sprawie  przeciwko  Dyrektorowi  ZER o
wysokość policyjnej renty inwalidzkiej nr KRI .../SG i emerytury policyjnej nr KRW .../SG.

Przedmiotem postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie jest roszczenie o
przywrócenie mi policyjnej  renty inwalidzkiej  nr KRI .../SG i  emerytury policyjnej nr KRW
.../SG  w dotychczasowej wysokości,  poprzez zmianę w całości decyzji  Dyrektora Zakładu
Emerytalno – Rentowego MSWiA  nr ZER-SW1-.../17/01 z  dnia ... 2017 r. o ponownym
ustaleniu wysokości renty inwalidzkiej nr KRI .../SG  oraz decyzji nr ZER-SW1-.../17/02 z
dnia ... 2017 r. o ponownym ustaleniu wysokości emerytury nr KRW 1202670/SG.
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W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy w Warszawie wskazuje:
1. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r., w sprawie o

sygnaturze akt XIII 1U 326/18, w którym zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału
Konstytucyjnego (Sygn. akt P 4/18 z dnia 27 lutego 2018 r.)  o zgodność art. 15c, art.
22a,  art.  13 ust.  1  lit.  1c,  w związku  z art.  13b  ustawy z dnia  18 lutego 1994 r.  o
zaopatrzeniu  emerytalnym  funkcjonariuszy  (…),  w  brzmieniu  nadanym  przez  art.  1
ustawy  z  dnia  16  grudnia  2016  r.  o  zmianie  ustawy  o  zaopatrzeniu  emerytalnym
funkcjonariuszy (…) oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu  emerytalnym  funkcjonariuszy  Policji  (…)  z  Konstytucją  Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Analogię roszczeń w sprawach o sygnaturze akt XIII 1 U 326/18 gdzie jedynym zarzutem
zawartym w obydwu odwołaniach było twierdzenie, iż zaskarżane decyzje zostały wydane
na podstawie  przepisów ustawy niezgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2
kwietnia 1997 r. oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
sporządzoną w Rzymie 4 listopada 1950 r. (dalej: EKPC) oraz moich roszczeń w sprawie
o sygnaturze akt XIII 1U .../18 (nr WOP: ZER PR .../18/KK).

Nie  można  podzielić  stanowiska  Sądu  Okręgowego  w   Warszawie  w  przedmiocie
zawieszenia  postępowania,  szczególnie  w  kontekście  przysługującego  obywatelowi
Rzeczpospolitej,  prawa  do  możliwie  szybkiego  i  w  pełni  sprawiedliwego  procesu
gwarantowanego art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. 

Określone w tym przepisie prawo do Sądu jest jednym z praw osobistych obywatela
gwarantującym jego godność, wolnościowy status, poczucie bezpieczeństwa i stwarzającym
poczucie opieki prawa, na którego straży stoją właśnie sądy - „Celem istnienia prawa do
sądu  jako takiego  jest zapewnienie jednostce ochrony przed arbitralnością władzy” (wyrok
SK 38/02 TK z 12 maja 2003 r.).

Prawo do rzetelnego procesu jest  również  przedmiotem regulacji  ustawowych  oraz
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i jej art. 6, który stanowi:
„Każdy  ma  prawo  do  rzetelnego  i  publicznego  rozpatrzenia  jego  sprawy  w  rozsądnym
terminie przez niezawisły i bezstronny sąd”. 

Wprawdzie sformułowanie „rozsądny termin” jest nieprecyzyjne, jednakże długość tego
terminu warunkują: stopień skomplikowania sprawy, zachowanie skarżącego, ale także, co
bardzo istotne, znaczenie sprawy dla skarżącego.

W moim przypadku,  od wniesienia odwołania (...  2017 r.)  upłynęło ponad 2 lata, a
łączne świadczenie - emerytura i jej 5% podwyższenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w
związku ze służbą - zostało mi obniżone o kwotę ...,... zł (październik 2017 r.), czyli o ...%.
Przywrócenie  świadczenia  ma  więc  dla  mnie  znaczenie  o  charakterze  absolutnie
egzystencjalnym.

Faktem jest, że art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c. daje Sądowi możliwość - ale tylko możliwość -
zawieszenia postępowania z urzędu w sytuacji, gdy, zdaniem Sądu, rozstrzygnięcie sprawy
zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 kwietnia 1998 r. (sygn. akt I PKN 90/98) stwierdził
wprost, że: „sąd powszechny może dokonywać oceny konstytucyjności przepisów mających
mieć  zastosowanie  w  sprawie,  bowiem  nie  prowadzi  to  do  naruszenia  konstytucyjnie
utrwalonego podziału kompetencji między sądami a Trybunałem Konstytucyjnym.

Sąd powszechny nie orzeka o zgodności przepisu prawa z Konstytucją, lecz jedynie
odmawia zastosowania przepisu prawa niezgodnego, jego zdaniem, z Konstytucją. Uznanie
[…], że sądy powszechne nie są uprawnione do badania zgodności ustaw z konstytucją […]
jest  wyraźnie  sprzeczne  z  przepisem  art.  8  ust.  1  Konstytucji,  który  zobowiązuje  do
bezpośredniego  stosowania  jej  przepisów,  przy czym pod  pojęciem „stosowanie”  należy
rozumieć w pierwszym rzędzie sądowe stosowanie prawa”.
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Ustawa  z  16  grudnia  2016  r.  o  zmianie  ustawy  o  zaopatrzeniu  emerytalnym
funkcjonariuszy Policji (…), jako podstawa prawna wydania skarżonych decyzji,  w sposób
oczywisty  jest  niezgodna  z  szeregiem  norm  konstytucyjnych,  zarówno  w  wymiarze
materialnym,  jak  i  formalnym,  tym  samym  nie  może  pozostać  w  przestrzeni  prawnej
demokratycznego państwa prawnego jako podstawa orzekania w takich sprawach jak moja.
Tezę potwierdza jednoznacznie negatywne stanowisko Sądu Najwyższego wobec przyjętej
w dniu 16 grudnia 2016 r. nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
(…),  dotychczasowe  orzecznictwo  Trybunału  Konstytucyjnego  oraz  poglądy  licznych
przedstawicieli doktryny prawa.

Zapytanie  do  Trybunału  Konstytucyjnego  zostało  skierowane  24  stycznia  2018  r.
(zarejestrowane 27 lutego 2018 r. pod sygnaturą P 4/18). W sprawie stanowisko przedstawił
jedynie Sejm RP (pismo nr BAS-WAKU-462/18 z dnia 23 listopada 2018 r.), natomiast drugi
podmiot  postępowania  –  Prokurator  Generalny  -  do  chwili  obecnej  nie  przedstawił
stanowiska. Uwzględniając, nieokreślony w czasie stan spoczywania sprawy w Trybunale
Konstytucyjnym, uzasadniony jest wniosek aby Sąd korzystając z kompetencji wynikającej z
art. 8 w związku z dyspozycjami art. 173 i 178 ust. 1 Konstytucji RP, odmówił zastosowania
niekonstytucyjnych przepisów ustawy.

W świetle  powyższych  argumentów uprawnione  jest  stanowisko,  iż  Sąd   powinien
ocenić, czy zawieszenie postępowania, a tym samym przedłużenie czasu jego trwania w
wymiarze bliżej nie określonym - prawdopodobnie na lata - było w pełni uzasadnione?

Powyższe  stanowisko  potwierdzają  orzeczenia  np.  Sądu  Okręgowego  w
Częstochowie,  który oddalił  wnioski  pozwanego -  Dyrektora  ZER MSWiA o  zawieszenie
postępowań, i przeprowadził rozprawy zakończone wyrokami pozytywnymi dla odwołujących
się  (z dnia 31 maja 2019 r.: sygn. akt IV U 202/19, IV U 241/19).

Również Sąd Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu postanowienia z dnia 8 lipca
2019  r.  uchylającego  zaskarżone  postanowienie  sądu  okręgowego  zawieszające
postępowanie w sprawie przeciwko Dyrektorowi ZER (sygn. akt  III AUz 236/19)  przywołał
art. 8 Konstytucji, stwierdzając że jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej
przepisy stosuje się bezpośrednio. Wskazał ponadto, że na Sądzie  spoczywa szczególny
obowiązek  rozpoznawania  spraw  bez  nieuzasadnionej  zwłoki,  o  czym  stanowi  art.  45
Konstytucji RP.

Podobną  argumentacje  przedstawił  Sąd  Apelacyjny  w  Rzeszowie  w  uzasadnieniu
postanowienia  z  dnia  30  maja  2019  r.  uchylającego  zaskarżone  postanowienie  sądu
okręgowego zawieszające postępowanie w sprawie przeciwko Dyrektorowi ZER (sygn. akt
III AUz 41/19) oraz w postanowieniu z dnia 13 sierpnia 2019 r. (sygn. akt III AUz 130/19). 

Nie znajduje również potwierdzenia twierdzenie Sądu Okręgowego,  o niewątpliwej
analogii   i  zależności  prawnej  moich  roszczeń  (sygn.  akt  XIII  1U  .../18,  nr  WOP:  ZER
PR  .../18/KK) z  roszczeniami  w  sprawach  o  sygnaturze  akt  XIII  1U  326/18,  w  których
odwołująca  się  nie  kwestionowała  służby  w  instytucji  i  formacji  wymienionej  w  art.  13b
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…).

W  moim  przypadku,  (opis  stanu  faktycznego  dot.  kwestionowanego  uzasadnienia
postanowienia SO) z dniem ... r. rozkazem personalnym nr ... dowódcy ... Brygady Wojsk
Ochrony  Pogranicza  w  ...  zostałem  powołany  do  zawodowej  służby  wojskowej  (z
zastosowaniem 12-miesięcznego okresu próbnego) i wyznaczony na stanowisko służbowe
podoficera rozpoznawczego Strażnicy WOP w ... - tzw. lądowej strażnicy rozwiniętej.
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Zawodową służbę wojskową pełniłem do dnia 15 maja 1991 r., przez cały okres w
Strażnicy WOP w ..., na stanowiskach służbowych: podoficera rozpoznawczego (do dnia …
r.), pomocnika dowódcy strażnicy (do …  r.).

W  moim  odwołaniu  kwestionowałem,  jako  bezpodstawne  zaliczenie  przez  IPN
(informacja  Nr  .../17  z  dnia  ...  2017  r.) części  mojej  zawodowej  służby  wojskowej  (w
okresie ... – ... r.) na stanowisku podoficera rozpoznawczego w Strażnicy WOP w ... Brygady
WOP w ... (od przyjęcia do zawodowej służby wojskowej do daty przyjętej przez IPN – tj.
zmian  organizacyjnych  wprowadzonych  Etatem  nr  44/091  Batalionu  Granicznego  w  …
Brygady WOP ).

Złożyłem również  Sądowi  (pismo procesowe  z  ...  r.)  wniosek  o  przeprowadzenie
dowodu stwierdzającego  bezpodstawność  zaliczenia  przez Archiwum Oddziałowe  IPN w
Katowicach wymienionego okresu jako służbę w instytucji i formacji wymienionej w art. 13b
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…) uzasadniając następująco:
1. Strażnica WOP w ... była lądową strażnicą rozwiniętą składającą się głównie z żołnierzy

zasadniczej  służby  wojskowej  (ok.  20)  i  4  -  6  żołnierzy  zawodowych  wykonujących
zadania  określone  w  art.  18  dekretu  z  dnia  23  marca   1956  r.  o  ochronie  granic
państwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 51): ochrona nienaruszalności i bezpieczeństwa granic
państwowych  poprzez:  pełnienie  służby  granicznej,  zabezpieczenie  bezpieczeństwa
publicznego  w  rejonie  odpowiedzialności  (w  zakresie  niezbędnym  do  zabezpieczenia
granicy państwowej przed jej naruszeniem)  i  zabezpieczenie nienaruszalności znaków i
urządzeń granicznych - w zakresie zwalczania przestępstw pospolitych określonych w
art. 269 i 288 ustawy z dnia 16 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 13 poz. 94 z
poźn. zm.).

2. W okresie ... r. - ... r. pełniłem zawodową służbę wojskową na podstawie § 8. zarządzenia
Ministra  Obrony  Narodowej  Nr  32/MON  w  sprawie  powoływania  podoficerów  do
zawodowej służby wojskowej na czas określony, tj.  z zastosowaniem 12. miesięcznego
okresu próbnego. 

3. Strukturą organizacyjną Wojsk Ochrony Pogranicza, w której służba traktowana jest jako
pełniona  „na  rzecz  totalitarnego  państwa”  jest  „Zwiad  Wojsk  Ochrony  Pograniczaˮ
wymieniony  w  art.  13b  ust.  1  pkt  5:  lit.  b  ustawy  o  zaopatrzeniu  emerytalnym
funkcjonariuszy (...).  

Sam IPN KŚZpNP, w opinii do projektu ustawy ocenił  nazwę „Zwiad Wojsk Ochrony
Pogranicza” jako tę, która nie pozwala na właściwe określenie struktur tego organu i nie
pozwala  na  odpowiedzialne  kwalifikowanie  osób   do  służby  w tym  organie.  Również
Dyrektor Archiwum IPN  w piśmie nr BU IV-3-5374-92(2)/2017 z dnia 17 marca 2017 r.
[http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/odpowiedz-ipn-na-nasze-zapytania-dotyczace-zwiadu-
wop/]) stwierdziła, że „na potrzeby realizacji przez IPN wniosków złożonych przez Organ
w trybie art. 13a ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…) „... nie
opracowano  dokumentu  wewnętrznego  zawierającego  instrukcje,  wytyczne  lub
wskazówki dla osób realizujących ustawę.”

 Według Dyrektor Archiwum IPN w Warszawie (pismo nr BU IV-3-5374-92(2)/2017 z
dnia 17 marca 2017 r.) podstawę „do prawidłowego kwalifikowania służby w Zwiadzie WOP”
stanowią „dwa artykuły dotyczące struktury i organizacji Zwiadu WOP:
- Jacek Wygoda - „Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza jako organ bezpieczeństwa państwa w

rozumieniu ustawy lustracyjnej”,
- Łukasz Grabowski, Marcin Maruszak - „Zarys struktur oraz zadania Zwiadu Wojsk Ochrony

Pogranicza i Kontroli Ruchu Granicznego w latach 1945-1991”.
Autorzy wymienionych opracowań, nie uwzględniali faktu, że:

1) struktury (etaty)  jednostek organizacyjnych i pododdziałów Wojsk Ochrony Pogranicza
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określano Zarządzeniami Organizacyjnymi Ministra Spraw Wewnętrznych,
2) stanowiska żołnierzy WOP kwalifikowano według Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej

nr  23/MON  z  4  lutego  1976  w  sprawie  zatwierdzenia  i  wprowadzenia  do  użytku
służbowego wykazu specjalności wojskowych żołnierzy Sił Zbrojnych PRL - który w żaden
sposób nie uwzględniał specyfiki WOP - stąd podoficerów rozpoznawczych Strażnic WOP
i  Strażnic  WOP  na  cz.  „P”  kadrowych  kwalifikowano  do  korpusu  „podoficerów
zawodowych Wojskowej Służby Wewnętrznej”, w grupie o jednej specjalności wojskowej
„SX 11-203-63”  pomimo,  że  strażnice  WOP nigdy nie  wchodziły  w skład   Wojskowej
Służby Wewnętrznej, a Strażnica WOP w ... w czasie mojej zawodowej służby wojskowej
(... r. - ... r.) nie stanowiła struktury Zwiadu WOP,

Dowody (w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie 71-210, ul. Żołnierska 4):
1)  Etat  Nr  44/047  Górnośląskiej  Brygady  Wojsk  Ochrony  Pogranicza,  zatwierdzony

zarządzeniem organizacyjnym MSW nr 05 z dnia 29 stycznia 1976 r.
2)  Etat  nr  .../...  Batalionu  Granicznego  w ...  Brygady  WOP,  zatwierdzony  zarządzeniem

organizacyjnym Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 112/Org z dnia 8 września 1984 r.

Dowody (w aktach sygn. XIII 1U 17985/18 ):
1) kopia Rozkazu personalnego Dowódcy Górnośląskiej  Brygady WOP nr ... z dnia ... r.
2) kopia Opinii  specjalnej za ...  r.  - ...  r. wystawianej na okoliczność zakończenia okresu

próbnego służby zawodowej.
3)  kopia Opinii  specjalnej  za okres ...  r.  -  ...  r.  wystawianej  na okoliczność zwolnienia  z

zawodowej służby wojskowej.

Dobitnym przykładem trudności w interpretacji i kwalifikowaniu materiałów dotyczących
służby  w  „organach  bezpieczeństwa  państwa”  i  „na  rzecz  totalitarnego  państwa”,
znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN jest następujące porównanie: 
1) na podstawie informacji Nr .../... z dnia ... r.  [ decyzja nr ZER SW1-.../.../SG/11 z dnia ... r.

- do służby w organach bezpieczeństwa państwa zaliczono mi ... lat ... miesiące;
2) na podstawie informacji Nr .../... z dnia ... r.  [decyzje nr ZER-SW1-.../17/01 i 02 z dnia ...

r. - do służby na rzecz totalitarnego państwa zaliczono mi ... lata ... miesięcy.

Ponadto,  Sąd  wydając  postanowienie  nie  uwzględnił,  że  zarzuciłem  Dyrektorowi
Zakładu  Emerytalno-Rentowego  MSWiA,  iż  decyzją  z  dnia  ...  r.  o  ponownym  ustaleniu
wysokości  renty  inwalidzkiej  nr  ewid.  KRI  .../SG bezpodstawnie  pozbawił  mnie
podwyższenia emerytury do 80% podstawy jej wymiaru, w związku z orzeczeniem trwałego
inwalidztwa III grupy pozostającego w związku ze służbą po sierpniu 1990 r., ustalając że
stanowi 0,00% podstawy wymiaru i wynosi kwotę 0,00 zł !

Wymienione podwyższenie emerytury, przyznane decyzją nr ZER SW1-.../.../SG/10 z
dnia ...  r. o zmianie policyjnej renty inwalidzkiej wynikało wprost z faktu, że moje inwalidztwo
jest trwałe i pozostaje w związku ze służbą w Straży Granicznej – formacji utworzonej w
1991 r. i działającej w  RP, a nie w służbie na rzecz „totalitarnego państwa”!

Takie postępowanie  jest  dla  mnie  szczególnie  upokarzające,  odbierane  jako forma
niczym nieuzasadnionej,  rażąco niesprawiedliwej  represji  stanowiącej  próbę pozbawienia
mnie godności.

Ufam,  że  Sąd  rozpoznając  moje  zażalenie,  uwzględniając całość  przedstawionych
wyżej  argumentów,  uzna  uchylenie  zaskarżonego  Postanowienia  Sądu  Okręgowego  w
Warszawie za w pełni uzasadnione. 
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Załączniki:
1. Odpis zażalenia dla strony pozwanej.

2. Dowód wniesienia opłaty sądowej w kwocie 30 zł. 

_______________________________

6


