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Sygn. akt III AUz 1004/19 

Pan 

Jerzy Grochowalski 

ul.E.Plater 16/ 10 

25-111 Kielce 

DORI;CZENIE 

/. S~d Apelacyjny w Warszawie III Wydzial Pracy i Ubezpieczen Spolecznych 
j 

przesyhtw zal~czeniu odpis orzeczenia z dnia 30 grudnia 2019 r. wraz z uzasadnieniem 

w sprawie Jerzego Grochowalskiego przeciwko Dyrektorowi Zakladu Emerytalno

Rentowego Ministerstwa Spraw Wewn~trznych w Warszawie. 

Powyzsze postanowienie nie podlega zaskarzeniu. 

na zarz<ldzenie S~dziego 

st. sekr. s~dowy 
Monika Olszewska 

''Niniejsze pismo nie wymaga podpisu wtasnor'rcznego na podstawie § 21 ust. 4 zar:z<!dzenia Ministra 
Sprawiedliwosci z dnia 19 czerwca 2019 r . w sprawie organizacji i zakresu dziatania sekretariat6w 
Sl!dowych oraz innych dzial6w administracji Sl!dowej jako wlasciwie zatwierdzone w SC'ldowym systemie 
te le in formatycznym". ~ 
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Sygn. akt III AUz 1004/19 

POSTANOWIENIE 

Dnia 30 grudnia 2019 r. 

SJtd Apelacyjny w Warszawie III Wydzial Pracy i Ubezpieczen 

Spolecznych w skladzie nastt;puj~cym: 

Przewodnicn}cy: S~dzia SA Agnieszka Ambroziak (spr.) 

St;dzia SA Malgorzata Micorek- Wagner 

Strdzia SA Ewa Stryczynska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

w dniu 30 grudnia 2019 r. w Warszawie 

sprawy Jerzego Grochowalskiego 

przeciwko Dyrektorowi Zakladu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa 

Spraw Wewn~trznych i Administracji w Warszawie 

o wysokosc emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej 

na skutek za.Zalenia Jerzego Grochowalskiego 

na postanowienie S~du Okrtrgowego w Warszawie, XIII Wydzial Ubezpieczen 

Spolecznych Sekcji ds. odwolail od decyzji zmniejszaj~cych wysokosc 

emerytur i rent bylym funkcjonariuszom pelni~cym sluzb~ na rzecz 

totalitamego pailstwa 

z dnia 2 wrzesnia 2019 r., sygn. akt XIII 1U 11008/18 

p o s t a n a w i a: 

uchylic zaskarzone postanowienie pozostawiaj~c koszty post~powania 

zai.aleniowego do rozstrzygni~cia w orzeczeniu koncz2fcym post~powanie. 

..... . 

• 

agaa6
Podświetlony

agaa6
Podświetlony

agaa6
Podświetlony

agaa6
Podświetlony

agaa6
Podświetlony

agaa6
Tekst maszynowy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

agaa6
Tekst maszynowy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



5 

S~d Apelacyjny zwaiyl, co nast~puje: 

Zazalenie podlega uwzgl~dnieniu. 

Art. 177 § l pkt 31 k.p.c. dopuszcza mozliwosc 
. . 

zawteszema 

postt;powania, jezeli rozstrzygnit;cie sprawy zaleey od wyniku postt;powania, 

kt6re toczy sit; przed Trybunalem Konstytucyjnym lub Trybunalem 

Sprawiedliwosci Unii Europejskiej. Taka podstawa wstrzymania biegu 

postt;powania moze znalezc zastosowanie zar6wno w6wczas, gdy s~d zwr6ci 

sit; z pytaniem prawnym do jednego z tych Trybunal6w w danym 

postt;powaniu, jak i wtedy, gdy z pytaniem takim wyst~pil inny s~d (tak S~d 

Najwyzszy w wyroku z 28 wrzesnia 1994 r., I PRN 61/94 OSNAPiUS 1995, nr 

1, poz. 6). Zastosowanie powolanej normy procesowej rna charakter 

fakultatywny, o jej zastosowaniu decydowac powinien caloksztalt okolicmosci 

sprawy. 

Wys~pienie z pytaniem prawnym przez S~d Okrt;gowy w sprawte 

prowadzonej pod sygn. akt XIII 1 U 326/18 do Trybunalu Konstytucyjnego o 

zgodnosc z wyrai:onymi w Konstytucji okreslonymi wzorcami kontroli objt;lo 

przepisy art. 15c, art. 22a, art. 13 ust. I pkt 1c w zw. z art. 13b ustawy 

zaopatrzeniowej oraz art. 1 i 2 ustawy zmieniaj~cej z dnia 16 grudnia 2016r. 

Mimo znacznego uplywu czasu od skierowania pytania prawnego sprawa przed 

Trybunalem Konstytucyjnym o sygn. P 4/18, poza tym, ze przez Sejm RP 

zostalo przedstawione pisemne stanowisko, nie otrzymala biegu, co rna 

zasad.nicze znaczenie · dla skarz~cego (i innych uprawnionych bt;d~cych w 

analogicznej sytuacji), kt6ry (kt6rzy) utrzymuje sit; (utrzymuj~ sit;) ze 

swiadczen pienit;:lnych z zaopatrzenia emerytalnego sluzb mundurowych. 

Skar~cy w analogicznych postt;powaniach podnosz~ argumentacjt;, z kt6rej 

wynika, ze ,stan zawieszenia" w ich sprawach odbieraj~ jako utratt; 

konstytucyjnie gwarantowanego prawa do SC!du. 
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Maj'lc wzgl'ld na powyzsze oraz na to, ze pytanie prawne zostalo 

sformulowane przy dorozumianym ujctciu sluzby na rzecz totalitarnego panstwa 

jako slu.Zby w instytucjach, formacjach, jednostkach organizacyjnych i na 

etatach, wymienionych w dodanym art. 13 b ust. 1 i 2 ustawy zaopatrzeniowej, 

a takZe na argumentacjC( podniesion'l w uzasadnieniu za.zalenia, zwa.zyc naleey, 

ze rzeczct S'ldu Okrctgowego w pierwszym rzctdzie bylo odkodowanie 

wyra.zenia ,za sluzbct na rzecz totalitarnego panstwa uznaje sict slu.zbct od dnia 

22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w nizej wymienionych cywilnych i 

wojskowych instytucjach i ... ". SC!d Okrtrgowy tego nie uczynil, co powoduje, 

ze zaskar:Zone orzeczenie nie moze si~ ostac. Od tego bowiem, jakie znaczenie, 

jaka tresc zostanie przypisana u:Zytemu przez ustawodawcct sformulowaniu, 

zale.zy dalsze procedowanie. W ramach SC!dowego stosowania prawa na S<Jdzie 

spoczywa przy tym obowi<JZek dokonania wykladni w zgodzie z Konstytucj<J 

RP (art. 8 ust. 2 Konstytucji), a z reguly kolizyjnej zawartej w art. 91 ust. 2 

Konstytucji wynika nakaz wykorzystania takiej mozliwosci wykladni przepisu 

ustawowego, kt6ra da st~ pogodzic z ratyfikowanymi umowamt 

mictdzynarodowymi i wyznaczonym1 nimi standardami. W ocenie S<Jdu 

Apelacyjnego wyzej przedstawiona kwestia interpretacyjna winna bye 

rozwa:lona jako nie mteszczctca s1~ w materii przedstawionej do oceny 

Trybunalowi Konstytucyjnemu. 

Kieruj<Je sict tymi wzgl~dami S'ld Apelacyjny z mocy art. 386 § 4 k.p.c. 

w zw. z art. 108 § 2 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c. postanowil, jak w sentencji. 

S~dziowie: PrzewodnicDJca: 

Malgorzata Micorek- Wagner -~-~ Agnieszka Ambroziak 
_..,.o'Yi '· ... ' · ~ / • . ~ -· .. ; j " · ., ' ' / "r r_.-~ ..... ' ~' Ewa Stryczynska v .s. 1 ~ __ / ""'i - ··-" -1- >, .. , . . ~ . ·. · 

ci.~~~~) ... 
J - . ,\ . / 

i 

) 

) 
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