Wzór zażalenia do Sądu Apelacyjnego na Postanowienie Sądu Okręgowego zawieszającego postępowanie w sprawie renty rodzinnej.
W treści zażalenia należy pominąć fragmenty, które nie pasują do faktycznej sytuacji osoby odwołującej się.
Miejsca wykropkowane należy uzupełnić.
Treść wzoru jest tylko propozycją i nie gwarantuje skuteczności zażalenia.


Warszawa, dnia    ………………..

SĄD APELACYJNY 
w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa
za pośrednictwem:
	SĄDU OKRĘGOWEGO
 	w Warszawie 
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych 
ul. Płocka 9 
01-231 Warszawa 

      
Odwołująca się   imię i nazwisko (adres w aktach sprawy)
		
Pozwany  Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  (adres w aktach sprawy)
                                                       
sygn.  ……………….
ZAŻALENIE POWÓDKI (powoda)
NA POSTANOWIENIE O  ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA

	Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 394 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego,  zaskarżam postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych Sekcja ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa, z dnia ……………..., doręczone mi w dniu …………………., w przedmiocie zawieszenia postępowania i wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości.


UZASADNIENIE
	Postanowieniem z dnia ………………. Sąd Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c., zawiesił postępowanie w mojej sprawie przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość  renty rodzinnej.   
	 W uzasadnieniu Postanowienia, Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał na postanowienie tego samego Sądu z dnia 24 stycznia 2018 r., w sprawie o sygnaturze akt XIII 1U 326/18, którym zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego 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 Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu nadanym jej przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…)  ze wskazanymi przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

      Przedmiotem postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, jest roszczenie o przywrócenie mi świadczenia, poprzez zmianę w całości decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA  (nr ewid. KRR …….. z dnia ……....) o ponownym ustaleniu wysokości mojej renty rodzinnej po zmarłym mężu (żonie) …………..., który pobierał rentę inwalidzką (emeryturę).

W uzasadnieniu Postanowienia o zawieszeniu mojego postępowania Sąd Okręgowy w Warszawie odnotował, że „W niniejszym postępowaniu strona odwołująca się wniosła odwołanie od decyzji o ponownym ustaleniu świadczenia, wydanej na podstawie art. 13 i następnych ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym (…)”. 
Jednakże przedmiotowa decyzja o ponownym ustaleniu wysokości renty rodzinnej (KRR  ……….) nie wymienia w podstawie prawnej wydania art. 13.

     1. Zawieszając moje postępowanie Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że „(…) sprawy te (tj. moja sprawa i sprawa XIII 1U 326/18 – dopisek własny) dotyczą analogicznego roszczenia. Tego zaś rodzaju zależność prawna stanowi okoliczność uzasadniającą zawieszenie postępowania.”
Tymczasem w mojej sprawie i w sprawie XIII 1U 326/18, w której sąd zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, brak jest tożsamego charakteru spornego roszczenia,  bowiem sprawa  XIII 1U 326/18 nie dotyczy w ogóle kwestii rent rodzinnych. 
W konsekwencji brak jest podstaw do zastosowania art. 177 §1 pkt 3(1) Kodeksu postępowania cywilnego. Co za tym idzie zawieszenie postępowania w jest bezzasadne, bo rozstrzygnięcie mojej sprawy nie zależy od wyniku  postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

    2. Sąd Okręgowy zawieszając moje postępowanie stwierdził, że „Dopuszczalność zawieszenia postępowania w trybie art. 177 §1 pkt 3(1) k.p.c. uwarunkowana jest (…) celowością decyzji o wstrzymaniu biegu toczącego się postępowania. Przede wszystkim jednak, rozstrzygnięcie kwestii zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym musi być niezbędne do prawidłowego orzeczenia w postępowaniu cywilnym.”
Jednakże Sąd Okręgowy w Warszawie w pytaniu prawnym skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w ogóle nie porusza konstytucyjności art. 24a. Przepis ten m. in. uzależnia wysokość renty rodzinnej od świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu z uwzględnieniem przepisów (...) art. 22a dotyczącego renty inwalidzkiej osoby pełniącej służbę na rzecz totalitarnego państwa lub art. 15 dot. emetytury.
Sąd Okręgowy założył, że Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie kwestię zgodności lub braku zgodności z przepisami Konstytucji RP art. 22a regulującego wysokość rent inwalidzkich wskazanego wyżej kręgu osób lub art. 15c.
Jednakże Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnie czy renta rodzinna (renta wdowia) po zmarłym inwalidzie renciście lub emerycie powinna być naliczana w oparciu o art. 24a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (…).
W konsekwencji brak jest podstaw do zastosowania art. 177 §1 pkt 3(1) Kodeksu postępowania cywilnego. Co za tym idzie zawieszenie postępowania w jest bezzasadne, bo rozstrzygnięcie mojej sprawy nie zależy od wyniku  postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym. 
 
       3. Renta rodzinna ma charakter pochodny po osobie zmarłej i jest ustalana w oparciu o świadczenie, które otrzymywała ona za życia lub które mogłaby ewentualnie otrzymać, gdyż spełniała wymagane warunki. A więc czy może być kwestią sporną wzruszenie wysokości świadczenia osoby zmarłej?
Sąd Najwyższy dnia 26 kwietnia 2017 r. podjął Uchwałę w składzie siedmiu sędziów (III UZP 1/17), która pod wieloma względami może stanowić analogię do braku możliwości wzruszenia decyzji o wysokości renty inwalidzkiej mojego zmarłego męża.
Pytanie prawne brzmiało następująco: czy na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 887 ze zm.) dopuszczalne jest nabycie prawa do renty rodzinnej po osobie, która - nie spełniając warunków ustawowych - pobierała wskutek błędnej decyzji ZUS świadczenie emerytalne lub rentowe?". 
Sąd Najwyższy podjął uchwałę następującej treści: „Uprawniony członek rodziny nabywa prawo do renty rodzinnej po osobie, która w chwili śmierci, pomimo niespełniania warunków, miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek błędu organu rentowego (...)".
Przesłanką na której opierał się Sąd Najwyższy, formułując taki pogląd było m. in. ustalenie, że wadliwa decyzja organu rentowego, przyznająca osobie ubezpieczonej niesłusznie (nienależnie) prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, może być poddawana weryfikacji tylko za życia osoby, w stosunku do której organ wydał błędną decyzję. Zgodnie z przepisami regulującymi tryb przyznawania świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wypłaty, po śmierci osoby, która legitymowała się wadliwą decyzją ZUS (przyznającą jej nienależnie emeryturę lub rentę), nie jest prawnie możliwe wzruszenie takiej decyzji. Skoro członek najbliżej rodziny ubezpieczonego, należący do ustawowego kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej, nie był, bo nie mógł być, stroną uprzednio zakończonego postępowania w sprawie o przyznanie osobie zmarłej emerytury (renty), to w ramach odrębnego postępowania o przyznanie renty rodzinnej po osobie zmarłej, tym bardziej nie istnieje prawna możliwość weryfikacji „cudzych" uprawnień emerytalno-rentowych, które zostały zmarłemu przyznane na podstawie wadliwej decyzji ZUS.
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku I UK 354/15 zawarł, że (…) można stwierdzić, że tak długo jak ustalone przez organ rentowy prawo do świadczenia nie zostało zweryfikowane, co może nastąpić jedynie za życia świadczeniobiorcy, nie jest dopuszczalne pozbawienie z powodu błędu organu rentowego prawa do renty rodzinnej.
Przedstawione powyżej rozumienie przesłanki nabycia prawa do renty rodzinnej jest zgodne z bogatym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zarówno w sprawie Moskal (Moskal przeciwko Polsce, wyrok z dnia 15 września 2009 r., Skarga Nr 10373/0
5, LEX nr 514351), jak i wielu późniejszych orzeczeniach ETPCz analizował kwestię naruszenia art.1 Protokołu dodatkowego Nr 1 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

W uzasadnieniu do postanowienia o zawieszeniu mojego postępowania Sąd Okręgowy w Warszawie objaśnił, że „Jak bowiem wynika z treści art. 178 ust. 1 Konstytucji RP sąd powszechny ma kompetencje do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia również (ale także wyłącznie) na podstawie Ustawy zasadniczej, czyli bez kierowania pytania prawnego do Trybunału konstytucyjnego. Powyższe jednakże może mieć miejsce wyjątkowo, tylko wówczas gdy sąd rozpoznający sprawę nie ma wątpliwości co do niezgodności danego przepisu z konstytucją, a sprzeczność ma charakter oczywisty. (…) Tymczasem zarówno w sprawie niniejszej, jak i w sprawie o sygn. XIII 1 U 326/18, w której zadał pytanie prawne, powstały tego rodzaju wątpliwości.” 

Skoro więc renta rodzinna ma charakter pochodny po osobie zmarłej i jest ustalana w oparciu o świadczenie, które otrzymywała ona za życia lub które mogłaby ewentualnie otrzymać, gdyż spełniała wymagane warunki – nie jest możliwa zmiana wysokości świadczenia osoby zmarłej po jej śmierci. W mojej ocenie istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy art. 24a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…) nakazującym weryfikację emerytury/renty osoby zmarłej po jej śmierci a art. 2, art.30, art. 32 ust.1 i ust.2 Konstytucji RP.
Inną sprawą pozostaje, że Sąd Okręgowy w Warszawie w Postanowieniu z dnia ………….w ogóle nie poruszył kwestii zgodności tego przepisu z Konstytucją RP. 

W konsekwencji brak jest podstaw do zastosowania art. 177 §1 pkt 3(1) Kodeksu postępowania cywilnego. Co za tym idzie zawieszenie postępowania w jest bezzasadne, bo rozstrzygnięcie mojej sprawy nie zależy od wyniku  postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym. 
 

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie. 


                                                                 podpis




Załączniki:
	 odpis zażalenia,
	dowód wniesienia opłaty sądowej w kwocie 30 zł. 


