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PoSTAl§o\ryIEi§Itr
Dnia 17 pażdziernlka 2019 r.

ąd Apelacyjny rv Białymstoku, Iil Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 składzie:

rzewodniczący: SSA Marek i (spr.)

ędziowie: SA Dorota Elżbieta Zarzecka

A Alicja Solowińska

o tozpoznaniu na posiedzenirt niejawnym w d.niu I7 paździetnika 2019 r. w Białvmstoku

pra\Ą,_y z odwołania Dariusza Wróblerł,skiego

rzecirvko Dyrektorowi Zakładu Emervtalno-Rentowego N4inisterstw,a Sprarv Wewnętrzrrych

rv warszarł-ie

 wysokość emer}tul,),policlnej i policyjnej renty inwalidzkiej

a skutek zażalęnta Dariusza Wróblervskiego od postanowienia Sądu Okręgowego w

Olszt,vnie z dnia 5,uvrześnia 2019 roktr (s},gn.ąkt III U-2l77ll91

ostanałvia :

uchylić zaskarżone postan owienie.

uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 5 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie

zawiesił na podstawie ar1. 177 § 1 pkt 31 k.p.c. postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu

postanowierria Sąd Okręgowv wskazał, iz stosownie do treści ar1. 177 § 1 pkt 3 lk.p.c. Sąd

rnożę zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od r,vyniku

postepowania toczącego się przecl Tt,ybrrnałem Konstytucyjnym albo Trybunałenr

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powyższa norma prawna stanowi podstanę do

zawieszenia postępowania cywilnego w sytuacji, w ktorej rozstrzygnięcie sprawy zależlr od

wyniku postępowarria toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Podstalva ta

obejmuje zarówno przypadek, w któryrn wystąpiono z pylaniem plawnym do Trybunału
Konstytucyjnego co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową
rniędzynarodową lub ustawą (art. I93 Konstytucji RP w zw. z art. 4 ustawy o TK), jak i
przypadek, w ktorym postępowanie przed Trybunałem, od którego wyniku zależy



rozstrzygnięcie sprarr1,. zostało \\,szczet. przez inn1, podntiot rv drodze wniosktl lub skar-gi

konsty'trrcl,jrre,i. l{ozrriazarrje to r.tlrzgiedtlia polr-szechrrie olrowiązujący charakter lvyrokórv
TK (art. 190 ust. 1 Konstvtucji RPl. a iakze unortrrołvanie zawańe rv ań. 190 ust, 4
konstlztucji Rp. zart,lcszetrie postcpo\\ania na poclstarrvie tcgo przctrrisrr jcst clopttszczalne.

ieżeli postępor.r'anie przeci Tt,lbunałenr Konstyttrcr jnrm jrrz się toczy jak rór,r,niez -w sytuacji,
lv którei sąd dopiero \\,szczvna postepowanie lv przerimiocie kontroli kclrrstytucy,jności.
rvysteptljąc z pytaniern \,,-t\nl zlkre:ie . \a gruncic niniejszej :iplawy Sąci Okręgowy lIurzędu
posiaclł lvieclzę o toczticl-nr sie 1;ostcpollaniu przed I'il,bunaielrl KonstytLrc_vjnynr. którego
w}'nik moze mieć wpłyr,v tra prze dtrriotorve rozstrzl gtlięcie, Z inlbrrnacii zrla.iclrr!ąe ;rclr się na
sttcxie internetowej Trybunału Kollsir iLrcl jnego .jeclntlznacznie rłl,nika, że przecl lynr §ąclełi
zawisła spra\Ą/a sygnatutze P 4,'18. kttircj przccimiotcnr jest trdzieleirie oclpclrvieclzi na pytarrie
plcwne. czy arL.l5c. att. Ż2aonz ari. 13 ilst. 1 lit. ic rt,711,i37ku z art. 13b ustanl,z 1B lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emer,vtalnl rrr lunkcjotlerrus;lr, Polic.ii. ;\gcrrcji Bczpieczcństu,a
\\'e',r'nelrzllerro. Agenc._ji Wyrviadu. Słiizbi, I{.ontrrlr,.,riaclu \ł'o,jskorvego. Słuzby Wywiacltr
\\'olskortego. C]entralnceo Bitlra l\,ntr koiupcl,jnego. Straz1, Graniczne.j, Birrra Ochrorry
Rzadu. Pańslri,oivei Straz,v Pozarrrrj i Siuzby \Ąiiezicnnej oraz iclr rodzin w brznrie:nił.t

nltciili'lrt:l p|złz art. 1 ustau-,,, z Ctl"l i6 grudnia 2016 r, o ztlliallic ustalvy o zaop;ttrzcniu
cneirlalnl in lunkcjoniirir.rszr Po]ic.ii. .\_uenc,ji Bczpiecze/rstrva We\,vnęilż1-1ego. Agencji
\\.'rlliadu. Słrrzb) Konirrltrviaciu \\ oiskc\\,ego. Słuzby Wywiadu Wojskov,,cgo_ Centraltiegtl
Biura Antykorupcyjnego, Strazy Grarricznej, Birtla Oclron.,, RzaCtr. ['aństrło-wcj Strazi.
i}clzarnej i Słuzby S'iezierrnej oraz ich roclzin rł zr.,iazku z arl.2 Llslau} z clnia 16 grtldnia
2016 r. są zgodtre z art. r. art, j0. afi. 32 Lrst. 1 i rtst. 2, ań. 67 ltst 1 rv z\y. z art. 31 ust. 3

Itorrstv'ilrcji RP - z ulvagi na ukszlałttrrl,ilnie rcgulacji ustłrrvor,vej lv sposó'n ogranieza!ący
rr'l'sol:oŚc enlcrvturv i rctltl,. lninro ocipoiviednicgo okrcsu słr.lzi:y, rv zakresie, rv jakim
ci,-.lktuano ta rcglriacja naluszenia zasaclv ochronl,prarv nablrt,vclt, zaufłnia oby,,r,łttela c!i:
palistrr-a pl,1,wŁ'l i stanolrionego l]Izez lriego pralł,a. rliedziałania prarvłi tv§tccz, por,,,ocltł!ąccgo

nietóx,ne tiakltłr,vanie części filnkcjonariusz;,,. w po1,o\\11ilnitl z tymi. kti:rzy rozp-oczęli słuz_bę

l.ao faii, pierłvszy po elnirr ] l rvrześliier 1939 r., sklrtkrłjac ich ci;,skr.vllrinacją. jak rórvnicż, czy
efi, 1 i 2 usĘrrvy z dnia 16 grucllria 2t]i6 r. o złniłnie ilsta\\,_l,o zaoi;:ttrzenitl enrerylalnyrn
funlłcjonariuszy Poiicji, r\gerrcji l}ezpieczeństrvrt Weqllętrztrego. r\geneji \ł-yrviaclr.r, Siuzby
l{clntrwyłviadu lVojsko-we go. Słuzby, WywiaclLr Wojskowcgo, Ce;itr-ahrego Biura
Ant,vkorupoyiilego, Stra;iy Grarricznej. Biirra Ocirlony liządrr. Paltstrvtrrvej Straży }'ożalrrei i
Słuzb;, Więziennej oraz iclr rodzin są zgodne z ań.2,,ćtrt. ?, ar1. 95 ust. 1, art. 9ó ti§t. 1, art,

i04. art, 106, art. 109 rrst" 1, art, 119, art. 120, alt. 61 r.lst. 1 iust,2 Kclnstyttrcii iłP, z uwagi ira

sposób i tryb uchlvalenia ziiskarzon,l,ch przepisó\,v craz wątpliwośe i, ezy spcłnione zostały

nler_vtoi]ycźne przesł alrki clo ich ltchr,r,aienia.

Bii,irac pocl uvvagę olłoliezność. ze zaskatzone clccyzje zostały w rtiniejszym
postępowarriu dec5,r.ia zo§tał& lvydatra rv {lpat,cirt o p*orxoł;r.ue przepisy pl,rl.va" Sąr1 Oklęgorvy
dclaretił clcl przckonania" żc w niniejszej spt'&r.";i; :_litszl_v putlstlrw;r do znwienz*nin

Płstqii,o"oł,atlie"



We wniesion_,vm na to postanorvieniv zażaleniu odwołrrjący domagał się

i,rchylenia zaskarzonego posta}lorł,ienia i podjęcia postępolvarria. W uzasadnieniu swego

zażalenia oclivołujący nie prec,vzując zarzutorv pocirriósł vr szczegolnośct, tż zawieszęnie

postępowania w okolicznościaclr niniejszej sprawy narusza j.go prawo do Sądtr

gwarantorvanę mu w aft. 45 Konstl.tucji. W jego ocenię nie spclsób podzielić stanowiska

Sądrr Okręgo\Ą,ego w Olsztynie r,v przeclmiocie zar,vieszenia postępowania. szczególnie w

kontekście przysługującego mi, jako obywatelowi tego ldraju, prawa do trrozlirł,ie szybkiego i

sprawiedliwego procesu. Zgodnie z cytor.vanl,trr wyzej art. 45 ust. 1 Konstytucji ,,Kazdy ma

prawo do spralviedliwega i jawnego rozpalrzenia sprdnuy bez nieuzasadnionej zwłolci przez
y,Jaścilr},, niezalezny, bezstronny i niezałvisły -iłd". Określone w tym przepisie pralvo do Sądu

jest jedn1,,rrr z praw osobistych, jako plawo człowieka grł,ararrtujące jego goclność.

rłolnościorłf, status. poczucie bezpieczeństwa i stwarza_jące odczucie przebywania pod opieką

prawa. na którego strazy sto_|ą właśnie sądy. ..Celem istnienia prawa do sqdu, jako lakiego
jest zapewnienie jednostce ochrony przetl arbirralnością włądzy" (wyrok TK z 12 maja 2003

r., SK 38nD, Ponadto, prawo do rzetehlego proce§u jest rówrrież ptzedmiotenr regulacji

ustawowyoh oraz Konlvencji o Oclrronie Prarł, Człowięka i Podstaworłyclr Wolności i jej art.

6, którv stanolvi: ,.Każd1l mq praruo rlo ł,zetelnego i publicznego rozpalrzeniu jego spra]ły \1)

ł,o:sucllryln tarminie przez niezttu,isbl i bezst1,onny sqd". Jakkolwiek klauzula generalna rv

postaci sfonrrułorr-ania ..rozsądny termin" nie zakreśla zadnych konkretnych ternrinów, to

długośc takiego terminu urvarunkowana jest takimi czynnikami jak stopień skomplikowania

spraw},, zachorł,anie skarzącego, ale takze, co balclzo istotne. znaczeniem sprarq, dia

skarzącego. W przypadku skarzącego znaczenle to ma charakter - w jego ocenie -

absolutnie egzystencj aln_v,

Uzasadnionvrn jest zdaniem skarzącego pytanie, czy zawlęszenie postęporł,ania, a

tym samvltl przedłużenie czasu jego trlvania w wynriarze bliżei nieokreśionylrr,

prarvdopodobrrie na lata, było w pełni rrzasadnione. Faktem jest, ze art, 177 § 1 pkt, 3t k.p.c.

daje Sądowi mozliwoś ó, (ale tylko możliwośćl zawieszenia postępowania z urzędu w sy,tuacji,

gdy zdaniem Sądu, rczstrzygnięcie splalł,y zależy o<1 wyniku postępowania toczącego się

ptzed Trybunałem Konstytucyjnym. Niemniej jednak - zdanienr skarzącego - Sąd powinierr

ocenić, czy w obecnych, znanych Sąclowi lealiach sprawy, dotyczących fułrkcjolrowania

T'rybunału, nalężŃo zawięsić to postępowan|e (w-yrok S]{ z dnia 24 lutego 2006 r., II CSK
I4]/05, LEX nr 20]027), Oznacza to zdaniem skarzącego , ze Sąd nie powinien abstrahować

od aktualnej sytuacji i nie dosttzegać, ze autorytet fK ,,został zniszczony i jesteśmy

śyliadkttmi jego pogrzebu',w ocenie skarzącego Tk przestał byc postrzegany, jako zdolny

do orzekania o prarvach i wolnościaclr obywatelskich i nie jest juz traktowany, jako wazne

ogniwo w łańcuchu instytucji mającyclr stać na slraży praworządności. Obecny ,,Trybunał". o

czyl1l powszechnię wiadomo, z ur,vagi na sr,vój skład i zasa<ly dział,ania, nie moze już być
traktowany, jako organ, o któryrn mowa w w\Ą/, art. 193 Konstytucji RP oraz w cytowanym
uryżej art. |77 § 1 pkt, 1 k.p.c.



W ocenie skarzącego nie ulega wątpliłvości. żę Sąal w swojej działalnośei
orzeczniczej, jest z:wiązmY Prawem, ca oznacza, że zgodnie z art. 17B ust. 1 Korrstytucji
Rzeczlpospolite,j polskiej podlega, ktxstytucj l oTaz ustawon. w sytuacji ziiś, gdy zarótvno
PozYcja, .jak i funkcjonorvanie Trylrurahl Korrstl.tucyjnego zostaly powaźnie zachwiane,
cięzar rozstrzYgania o konstytucyjnoŚci przepisciw ustawo-wych nrusi być przeniesiony na
saclY Porvszecllne, administrac3ljne i Sącl Najr,łl,zszy, V/ związku z por.vyższ3,m * w ocenie
:;karzącego - wYdaje sie oczywistą kornpetencją Sąclu Okręgorvego w olszryrnic rozstrzyganie
o jego odwołaniu, takze na podstawie Konst5lttłcjiRP. poprzez bezpośreclnie jej zaslosołvanie,
bez PotrzebY kierowania pytali prar,vtrych clo olganu, którenru brak ceclr ,hybunalu, jako
,.sądu pratva", Zataką mozlir.vością opor,viadał sie Sąci }.trajrłryzsz5, r.v okresie bezpośredrrio po
uchlvalenirt Korrst-vtueji Rzeczlpospolitej Polskiei z dnia2 kvvietnia 1991 r,W r,v,vroku z dnia7 kr,vietrria 1998 r. (sygrr. akt I PKN 90/98). Wyporviacla.jąc się w tej kwestii l"v innynr
orzeczeniu, t!, rv uchrvaie lzbi' C5"lvilnej z cirria 23 tnarca 2a16 r. (sygn, III CZp i02l15). Sąci
Najrł_vźSz.v stwierdził. że .porlzial.fłtnkc:li międz1l|-rybunctł Kofistytucy.iry: orąz ,|cltl Ncłjlłyzszyi scld1.' Polt'szcchlte v,}.,r(łza .slc ir. Ęm, :e oćerĄ) zgorłności z Konsll,tttc.ic1 ltorm prcłlt,łlycil
tlokonuie Trybunał. i'ie ciokonttiu .le]' - 1.1, zascłcJzie ad casum Sqrl Najwyzsz.l i sqcly
|lo-'is:ecllrte '1 Sąrl Najul'zszl'cicldał jednak zcatąstanorł,czością, ze ,,założełlie ltl obalviqzĘe
tiołlón drłi:óki fl.,,,bttnctł Kclłl.st.ltttc.1,1lł ie.rI y,łac{t-y - lt,islłliejqqJłl.t ołoczenilt łloł,łnałla,nym -
re ctli:olrctc sllojc /inkc.ie tl:[ro,f o,,te", Zdanienr skarzącegtl - r,r,iaclonro porvszechnie, ze
czl,nic tcgo nie lllozc.

SaG Apeiaca,.i*y zważył co nrt§tępu.ic
żażalenił nalcżało uznać za zlsadne

Zarvieszenre posteporlanja lra poclstawie art. t77 §l pkt 3l k.p.c,, a zaten \\.
z:wiazku Z Po§tcPo\\'alrienl toCZac,,r]1 sie przecl frybunałetll Konstytucyjnynr albo T,rybr,rnałem
SPrarviediirr-oŚci Lnii Europejskicj jest takultat.\,r,l,tle, Narvet zilten jezeli rozstrzygnięcie
spa\\n'zalez.' oci '.r'niku toczacego się postęporłarlia. ustil\l,,a nie \\TlTIaga oel sąclu
rozPoznajacego SFra\r-e zarvieszenia ptlstepowania. cia.jac rv tl,m zakresie silmodzielność rł,
Pod.jecirr takie.j decl'z:it. Cilodzi tu o to. aby clecl,zja o zaq,ieszcniu postęporł.ania nie
zaPirdała nechanicznie. ale lv urvz3leclnjeniu koŃre:tnych okoliezności sprarł1.. Nie bez
zsla,częnia rv tYln zakresie jest nic tvlko ścisł1., zn,iazek rozstl.zygnięcia Try,brrnałtr z
Przedmiotem PosteFowania, ale znaczenie nra to. cz}, u, sprawie nie zgło_szotlo innl,ch
zarzutórv i roszczeń. któr-vch relzstrzl,gnięcie nie pozostaje .juz rv takin zrviązku. .iak tez
zneczenic Rla Sam c]iarakier SPra\\l, Nie nozna bo*iern nie zaurvazyć co podnosi i skarzący.iŻ PłaWO stl'ol1Y dostęPu do Sadu i i,ozpozlrania .jej splarvy rv rozsąclnyttr terrrrinie,
glval'antowane afi, 6 usi ] Konr',cnc.ii o clci1l6nig praw,człor,vieka i porlstawor.vych wolności
sPclrzildzonej rł'dnir,r 4 iistopada 19_50 r. rvRzynrie (D:. L:, : 1993 r. hir 6!, paz. 28ł ze znt.)
i art, 45 KonstYtucji IU} jest szczegolnie akeento\\,ane }v sprawach, w któryc}i pr;leclnriotełr
są Śrviadczenia rnające istotne znaczettie cila egzvstellcji rrbezpieczonych ( ełlerytury, reill1,,
łu.vnrłgl'odze nitt za Prucę.), Zgodlrie z utrrvalonvm ot,zeeztrictrvcm iluropejskiego Tr1,lrunałrr
PrarvCzłorviekarł'Strasburgir na tle ari. óltst.i ilspolnriiane,! Kt:nlvencjisp|alł.T/clotyczące



zródłł utreyr,*aniir rrale:ią tlo siiiarv c szcz*goinyfi1 ;{naczćrriil rilc sttnny (r_rbezpieer*nego) i

krlliił:c:łne j*st aby pr!§tępo\.!,ailie w tyelr spłar.ła{lr toczyłcl się szezegi:ini* sąvbląo {p*r.

rru.iłt,, C}ł:ęł,łł,iĘięr t:rzuł;iv,ki lu^ttrii, tłł,ak r 28 *ęru,c,cł l99() r., st 72: {:ałcf!i prłł{iu,k*
Wtłliltłm, vł!,ł,Qk z 24 ł.l*jtł ]99] r,, st l7; !,iJ:łr.łłc: przełiwko POlsce v,yrolt l9 paźclziernikct

ł'J04 r, .§lłił,.qlłl łłr 57467i1a § 34, lćąrs:uł przeciv,ko Prllsłe. y,4-rak z ]4 wrreśłlia 2(}04 r.

skargłł nr 6339}li}Ą.

W keir,ltęlł$eie porv*ł*,rrej przez Sąti Oklęgolvy pt,ilyczytr.v r"arł,iesxetria pcstęporvalria

tj. tlczetriitraniłl n,a orzeczenie T'rybrłlrałtt F.orrstytucyjnego trzeba lez zaur.vażyć, iż vł

orzeczuictv.rię ET'FC przyjęty iłst pogląd , żę .iłzęli pl:zyezyną prze,r,viekłości postęporł,imia

(łzierrlłpoaltanlct spravlJł\] 1| razlldnvm lgrlłiłi:i) je:;t oczęliirvatlię ną rozstrzygrtięcie w innęj

si]filiłJit]. a zatefil.ieźeii zr,;łokil w rozl}ozt]ltniu.jcst skuikienr cpieszałoŚci intrego sądu niż sąd

orzekai;icv rr,cianęj spiawic, to nie jesi to r.vystiirczajilcyffi uspfar,viędlirvieniem przewiekłości
postępclwania. r,v spralr,ie srldu orzeką|ącegl clczekqjącego na orzeczcnie innegc sqdu (por.

w l^ym rakresię" łl,yr<>k JiT'tl{,' z 7 !ipca 200Qr, v ,lpłtlu:ie ?{icł!to,i i }}cną,licz przeciu,ka Palsce ,

,rktlrgcł lYr 28309ia6 i 4El{i2laó1.

I{oz,poruając pt,z*dnriotorvc zazirlenie nalezało ;latem wziiic pccl ur.vagę rł,szystkie
tc rvl'zej lvskazntrc okoliczirr_rści, \\, l;zizegoinośłi i to, ze sk:rrząoy rł, odlvołaniu ori

;:askłrżot'tcj Liecl,zji earzr"r*ił nił tyllło nięktinst:,,tr-lcyiność prz*pisórv ti§ti}\,vy o zaopatrzeniu
eltierr iainvnt iurlkcjoliariii§z}I Polirii (...), ale rńwniez zerzucił kiikalcrc;trrie (ł- 3-5)
iiorr,*'cnc_ji o ocil_ronie prirrv człorvieka i i.lodstawow_vch woinośgi sporząclzotie.i lv tirriu 4

iistepad;ł i950 r. łv iŁz.vniie {Dz. U, z i9!i_; i, ,-,,-l, (l], prl:. ),!lł :e :rłł,) orirz iiarttszeiiic
Pr,,ltokołit ]'jr 1 clo lcji:e l{oirr.veltcji spcrząrlzcilcgo rv ciniu 20 marca 1952 r. rł, Paryzu (Dz Lr
- i vv1/. \7.łĄ lr,,- !-5 ll ",-.

Nalezr, tez zau,,r,azr,ć rv kcrrtękśgiL: ilizi toczonego wyze_! orzeczrrictrva j,Tl}C. iz
nierrł;:neczenie ciotvchczils pr7,ę7, Tryburrał i(onst_vtucyjrr1, term.ii-lu rozpozirania pytania

l)ra\\ncgo rv sprarvie P 4118 prorvadzi rlo lelłi.vcznegci uniemczlir.vienia odłr,ołujtlcernu .-

Prawidłoivegil olrrcślerria r.vysoiiości śr,viaciczęlria i pr;ziuv,,iir go dosiępu cio Sąclu i
iozPorttallia sp{a\.vy o rł;*sokc,ŚĆ Świądcr*nia w rozsąclu,vm terminie {bez nieuza,tacłnianej
nt,toki). Taki stan Tąe'czy ltlozę za1.*m prł:rł:;rdzić rio t:aruszenia zirrownł; art. 6lvspomniane.j
rł'Yzej Konrvencji, ilrt. 45 Konstytrreii i R]} jak i r*clzić konsekrvelrcjc przervidziatre rv

1lrZePiSaCh UStalvY z 17 czerrł,ła2Oa4 r, o skarijze na narllszenie prarł,a slrtłny cio rozirozllauiil
§Pra§Ę' W P<lstępoivalliu pl,z\/{lc)tOil,letwęzym pt,owaclzonyrrt lub tladzororvanynr pt7lęz

prokrrratora i postępou,anirr sąrlowyrlr bez nięuzasadiriorlej z."vłoki (Dz.rJ. z 2016 r. ptlz. }259

W tyrn stanię rzeeż.y zaskirrzotlę postaliolvienie nir lnocy art. 386 § 4 k.p.c. rv zw. z art.

3q7 § 2 k,p.c. pocllcgłrło tlchvleiriu.
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