
Sygn. akt XIII 1U 21016/18 

 

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 11 sierpnia 2020 r. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 

Sekcja ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym 

funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa 

w składzie: 

Przewodniczący: Sędzia SO Grzegorz Kochan 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 11 sierpnia 2020 r. w Warszawie 

sprawy T.K. 

przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 

o wysokość emerytury policyjnej 

na skutek odwołania T.K. 

od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 

z 18 sierpnia 2017 r., nr  (…) 

 

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że okres służby T.K. od 1 stycznia 

1979 r. do 31 lipca 1990 r. zalicza do stażu emerytalnego według współczynnika 

2,6% podstawy wymiaru. 
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Sygn. akt XII 1U 21016/18 

 

UZASADNIENIE 

(1) Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji decyzją z 18 sierpnia 2017 r. ((…)) na 

podstawie art. 15c w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 1 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 

708 ze zm.) oraz na podstawie otrzymanej z Instytutu Pamięci Narodowej 

informacji nr (…) z 1 marca 2017 r. ponownie ustalił T. K. wysokość 

emerytury policyjnej od dnia 1 października 2017 r.  

(decyzja k. 8-12 a.r.) 

 

(2) T. K. wniósł odwołanie od powyższej decyzji, zarzucając naruszenie 

przepisów prawa materialnego, tj.: 

a) art. 15c ust. 5 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym polegające na nieuwzględnieniu okoliczności określonych 

w powołanym artykule, które zostały potwierdzone prawomocnym 

wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydział Pracy i 

Ubezpieczeń Społecznych z 11 lutego 2014 r., sygn. akt III AUa 

645/13, który w swoim uzasadnieniu stwierdził, że odwołujący w 

okresie od 01.01.1979 r. do 31.07.1990 r. podjął bez wiedzy 

przełożonych współpracę i czynnie wspierał Kościół (…) i S., jego 

działania były prowadzone w sposób ciągły, tajny przez wiele lat 

wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi funkcjonariuszami 

ówczesnego aparatu bezpieczeństwa, tj. z A. S. s. S. oraz K. K. s. T.. 

Autentyczność wielu faktów i zdarzeń związanych z tą działalnością 

zostało potwierdzonych w złożonych zeznaniach w charakterze świadka 

przez legendarnego duchownego, intelektualnego i moralnego 

przywódcę gorzowskiej opozycji Ks. Prałata W. A. w trzech 
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postępowaniach sądowych z naszego powództwa i są zawarte w 

prawomocnych wyrokach sądowych, tj. wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie z dnia 19 marca 2014 r., sygn. III AUa 422/13, Wyrok Sądu 

Okręgowego w Warszawie z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt XIII U 

1495/11. Wymienione trzy wyroki są prawomocne i nadal obowiązujące 

w świetle zmiany ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym. Ponadto Ks. W. A. pełniący w latach 1980-1990 funkcję 

kapelana „S." Regionu G. osobiście napisał oświadczenie z dnia 16 lipca 

2010 r. stwierdzając, że odwołujący oraz A.S., K. K. podjęli i 

kontynuowali z nim w latach 1980-1990 czynną współpracę bez wiedzy 

przełożonych i przekazywali tajne informacje ważne dla instytucji 

Kościoła i ruchu „S.". Ks. W.A., będący wówczas kapelanem Garnizonu 

Policji L., niemogący pogodzić się z faktem, że odwołujący wraz z A.S. 

oraz K.K. pomimo podjętej z nim czynnej współpracy i przekazywania 

mu tak ważnych, istotnych i tajnych informacji dla instytucji Kościoła i 

ruchu „S.”, przez wiele lat narażając się z tego tytułu na rygorystyczną 

odpowiedzialność karną, odwołujący wraz z wyżej wymienionymi 

osobami zostaną objęci represjami polegającymi na obniżeniu ich 

świadczeń emerytalnych. Na mocy ustawy dezubekizacyjnej uchwalonej 

w 2009 roku przedmiotowe oświadczenie znajduje się w zbiorach IPN w 

S., gdzie złożone zostało za pośrednictwem Delegatury IPN w G.. W 

świetle art. 15c ust. 6 ustawy emerytalnej oświadczenie to stanowi tzw. 

inny dodatkowy dowód stwierdzający podjęcie współpracy na rzecz 

niepodległości Państwa Polskiego przez odwołującego wraz z dwojgiem 

byłych funkcjonariuszy. W wydanej decyzji Dyrektor Zakładu 

Emerytalno-Rentowego MSWiA nie uwzględnił faktu, że sytuacja 

odwołującego podyktowana służbą w organach bezpieczeństwa państwa 

stanowiła wyjątek przewidziany w treści art. 15c ust. 5 ustawy z 

16 grudnia 2016 r. W związku z czym wymiar zaopatrzenia 

emerytalnego odwołującego winien wynieść – jeżeli chodzi o wysługę 

lat pracy 73,08% a nie 42,14% jak wskazano w decyzji o ponownym 

ustaleniu wysokości emerytury z dnia 18 sierpnia 2017r., nr ewid. (…); 

b) naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 366 k.p.c. (powaga 
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rzeczy osądzonej wyroku prawomocnego). W ocenie odwołującego 

wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w 

związku z podstawą sporu stanowiło przebieg rozstrzygnięcia, a 

ponadto tylko między tymi samymi stronami. Odwołujący wskazuje, iż 

wymieniona Decyzja Dyrektora ZER MSWiA ewidentnie wyczerpuje 

znamiona przekroczenia powagi rzeczy osądzonej, ponieważ wyrok 

Sądu Apelacyjnego z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. akt III AUa 645/13 

jest prawomocny; 

c) naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 7 Konstytucji RP 

(zasada legalizmu - organy władzy publicznej działają na podstawie 

i w granicach prawa), polegające na naruszeniu praw odwołującego, nie 

respektowaniu prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, 

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 11 lutego 2014 r. 

sygn. akt III AUa 645/13, w którym Sąd Apelacyjny uznał, że w okresie 

od 1 stycznia 1979 r. do 31 lipca 1990 r. bez wiedzy przełożonych 

odwołujący podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub organizacje 

działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. Wymieniony 

okres nie jest okresem pełnienia służby w organach bezpieczeństwa 

państwa. Pomimo prawomocnego wyroku Dyrektor Zakładu Emerytalno 

- Rentowego MSWiA w wydanej decyzji nr (…) z 18 sierpnia 2017 r. 

obniżającej świadczenie emerytalne zlekceważył prawomocny wyrok, 

uznając iż wiarygodną w tym zakresie jest tylko informacja z IPN nr (…) 

z 1 marca 2017 r., co według odwołującego stanowi przejaw 

nieuzasadnionej represji ekonomicznej, jak i jest to również przejaw 

kolejnej nieuzasadnionej represji politycznej, nie mającej nic wspólnego 

ze sprawiedliwością społeczną; 

d) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 2 Konstytucji RP, 

polegające na obniżeniu przysługującego odwołującemu świadczenia 

emerytalnego, co narusza zasadę ochrony praw nabytych i zasadę 

sprawiedliwości społecznej, a także zasadę zaufania obywatela do 

państwa i tworzonego przez nie prawa oraz niedziałania prawa wstecz, 

wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego; 

e) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 67 ust. 1 w zw. z 
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art. 31 ust. 3 Konstytucji RP polegające na obniżeniu przysługującego 

odwołującemu świadczenia emerytalnego, co stanowi nieproporcjonalne 

i nieuzasadnione naruszenie przysługującego prawa do zabezpieczenia 

społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego; 

f) art. 30 oraz art. 47 Konstytucji RP w zw. z art. 8 Konwencji o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności polegające na naruszeniu 

godności odwołującego, prawda do ochrony jego czci, dobrego imienia, 

prawa do prywatności i prawa do poszanowania życia rodzinnego, 

poprzez przyjęcie, że służba odwołującego w okresie przed 31 lipca 

1990 r. stanowiła „służbę na rzecz totalitarnego państwa”, w sytuacji 

gdy działalność odwołującego w tym okresie była prowadzona na rzecz 

niepodległości Państwa Polskiego, którą podjął bez wiedzy 

przełożonych; 

g) art. 32 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji 

RP w zw. z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności w zw. z art. 14 Konwencji o 

Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, polegające na 

nieuzasadnionym, dyskryminującym zróżnicowaniu uprawnień 

odwołującego o charakterze majątkowym wynikających ze służby po 

roku 1990 i obniżeniu świadczeń emerytalnych należnych 

odwołującemu z tytułu tej służby, w stosunku do osób, które nie pełniły 

służby w okresie PRL, w sposób naruszający zasadę równości wobec 

prawa; 

h) art. 45 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 42 

ust. 1 Konstytucji RP w' zw. z art. 6 ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności, polegające na zastosowaniu 

represji bez wykazania winy indywidualnej, zastąpienie w tym zakresie 

władzy sądowniczej władzą ustawodawczą i złamania w ten sposób 

zasady domniemania niewinności przez uznanie wszystkich 

funkcjonariuszy będących w służbie przed 31 lipca 1990 r. za winnych 

działań zasługujących na penalizację, a w konsekwencji powyższych 

naruszeń; 

i) art. 64 ust. 1 i 2 w zw. z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji 
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RP w zw. z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności w zw. z art. 14 Konwencji o 

Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, polegające na 

naruszeniu osobistych praw majątkowych i prawa do poszanowania 

mienia, które podlegają równej dla wszystkich ochronie, na skutek 

nieproporcjonalnego naruszenia prawa do zabezpieczenia społecznego, 

co stanowi przejaw nieuzasadnionej represji ekonomicznej. 

T.K. w konkluzji wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji Dyrektora ZER 

MSWiA z 18 sierpnia 2017 r. nr (…) w całości. 

 

(3) W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie oraz 

zasądzenie od odwołującego na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa 

procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu organ rentowy 

wskazał, żę zgodnie z art. 15c ust. 3 ustawy emerytalnej wysokość 

emerytury osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, nie 

może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Podstawą wydania zaskarżonej decyzji była informacja IPN o przebiegu 

służby T.K. z dnia 1 marca 2017 r. nr (…). Zgodnie z informacją T.K. w 

okresie od dnia 16 października 1977 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pełnił 

służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy 

emerytalnej. 

(odpowiedź na odwołanie k. 50-51) 

 

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny. 

(4) T.K. (ur. 27 czerwca 1950 r.) pełnił służbę w okresach: 

a) od 16 października 1977 r. w Milicji Obywatelskiej w G. na stanowisku 

inspektora w Wydziale IV Służb Bezpieczeństwa,  

b) od 14 września 1980 r. do 2 czerwca 1981 r. był słuchaczem studium 

podyplomowego Akademii Spraw Wewnętrznych, 

c) od 16 maja 1982 r. w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych 

w G. na stanowisku inspektora, od dnia 1 lipca 1984 r. starszego 
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Inspektora, a od 1 września 1987 r. kierownika sekcji Wydziału IV 

Służb Bezpieczeństwa, 

d) od 1 lutego 1990 r. w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych 

w G. na stanowisku starszego inspektora Wydziału Studiów i Analiz 

Służb Bezpieczeństwa,  

e) od 1 kwietnia 1990 r. w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych 

w G. na  stanowisku naczelnika wydziału Studiów Analiz Służb 

Bezpieczeństwa. 

(dowód: informacja IPN o przebiegu służby k. 6-8 akt IPN (…)) 

 

(5) Decyzją z dnia 1 lutego 1995 r. (ZUS (…)) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia 

Urzędu Ochrony Państwa przyznał T. K. prawo do emerytury policyjnej. 

(dowód: decyzja – k. 1-4 a.r.) 

 

(6) 16 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o 

zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 

ich rodzin oraz ustawy 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 (Dz.U. Nr 

24, poz. 145), która wprowadziła do 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 (Dz. U. z 2004 r., Nr 8, poz. 67 ze zm.) 

przepis art. 15b, określający zasady obliczania wysokości emerytury dla 

osób, które pozostawały w służbie przed 2 stycznia 1999 r. i pełniły służbę 

w charakterze funkcjonariusza w organach bezpieczeństwa państwa, o 

których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 63, poz. 425 ze zm.). 
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(7) W związku z nowelizacją przepisów Dyrektor Zakładu Emerytalno-

Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie 

art. 15b 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 (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 ze zm.) oraz art. 13a ust. 5 

ustawy i na podstawie informacji o przebiegu służby wystawionej przez 

Instytut Pamięci Narodowej, decyzją z dnia 1 października 2010 r. 

((…)obniżył T.K. wysokość świadczenia emerytalnego. Od powyższej 

decyzji T.K. złożył odwołanie.  

(okoliczności bezsporne) 

 

(8) Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych wyrokiem z 12 czerwca 2013 r. (VI U 879/12) zmienił decyzję 

z 1 października 2010 r. nr (…), w ten sposób, że wysokość emerytury 

wnioskodawcy nie ulega obniżeniu. 

(dowód: wyrok – k. 17) 

 

(9) Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych, rozpoznając apelację organu rentowego od wyroku Sądu 

Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych z 12 czerwca 2013 r., wyrokiem z 11 lutego 2014 r. (III AUa 

645/13) zmienił zaskrzony w ten sposób, że okres służby T.K. od 1 

stycznia 1979 r. do 31 lipca 1990 r. zaliczył do stażu emerytalnego według 

współczynnika 2,6%, w pozostałej części oddalając apelację. 

(dowód: wyrok - k. 16) 

 

(10) Informacją o przebiegu służby z 1 marca 2017 r. nr (…) Instytut Pamięci 

Narodowej wskazał, że T.K. w okresie od 16 października 1977 r. do 31 

lipca 1990 r. pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w 
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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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 708 ze zm.). 

(dowód: informacja o przebiegu służby nr (…) - k. 7 a.r.) 

 

(11) Decyzją z dnia 18 sierpnia 2017 r. ((…)) Dyrektor Zakładu Emerytalno-

Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ponownie 

ustalił T.K. wysokość emerytury policyjnej  

(dowód: decyzja – k. 8-12 a.r.) 

 

(12) W okresie pełnienia służby T. K. wraz z A.S. oraz K.K., bez wiedzy i zgody 

przełożonych, podjął współpracę z ks. W. A. - kapelanem S.w rejonie G., 

który współpracował z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz 

niepodległości Państwa Polskiego. T.K. przekazywał tajne informacje o 

działaniach podjętych przez struktury SB  tj. o podsłuchach księży, 

inwigilacji korespondencji, planowanych prowokacjach podczas 

pielgrzymek i działaniach zmierzających do ich nie odbycia się. T. K. miał 

bezpośredni dostęp do informacji o klauzuli „tajne” specjalnego znaczenia, 

gdzie te wiadomości były przekazywane na bieżąco przedstawicielom 

kościoła m.in. księdzu W.A.. Były to wiadomości o środowiskach 

kościelnych z planami działań, jak i doniesienia agenturalne, które to 

informacje posłużyły do neutralizacji zadań członków agentury. Taka 

działalność T.K. trwała w latach 1980-1990. 

(dowód: odpisy wyroków sprawy T. K. z 12.06.2013 r. – k. 17-19 oraz z 

11.02.2014 r. – k. 16, odpis wyroku sprawy K. K. z 21.02.2013 r. – k. 20-

29, odpis wyroku sprawy A. S. z 14.11.2012 r. – k. 31-36, oświadczenie 

W. A. z 16.07.2010 r. – k. 37) 

 

 

(13) Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie dowodów 
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zgromadzonych w aktach sprawy oraz aktach rentowych. Dokumenty te 

nie były kwestionowane przez strony procesu, a Sąd nie znalazł podstaw 

do kwestionowania ich autentyczności i wiarygodności. 

 

Sąd Okręgowy zważył, co następuje. 

(14) Odwołanie T.K. zasługiwało na uwzględnienie. 

Zgodnie z art. 1481 § 1 k.p.c. Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu 

niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo lub gdy po złożeniu przez 

strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu 

zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku 

zaocznego, sąd uzna – mając na względzie całokształt przytoczonych 

twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych – że przeprowadzenie 

rozprawy nie jest konieczne. W niniejszej sprawie spełnione zostały 

wskazane przesłanki, bowiem z odwołania i odpowiedzi na odwołanie, a 

także dokumentów złożonych do aktach sprawy wynikał klarowny stan 

sprawy istotny dla jej rozstrzygnięcia. Przeprowadzenie rozprawy nie było 

zatem konieczne. Strony również w tym przedmiocie nie składały 

wniosków procesowych. 

 

(15) Spór w przedmiotowej sprawie sprowadzał się do oceny czy odwołujący 

w okresie pełnienia służby na rzecz państwa totalitarnego, przed rokiem 

1990, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierała 

osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa 

Polskiego. W tym zakresie odwołujący powołał się na orzeczenie Sądu 

Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 

dotyczące takiej oceny dokonanej w związku z nowelizacją ustawy 

zaopatrzeniowej z 2009 roku. 

 

(16) Zgodnie z treścią 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 



10 

 

Służby Więziennej oraz ich rodzin, za służbę na rzecz państwa 

totalitarnego uznaje się służbę od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. w 

cywilnych i wojskowych instytucjach oraz formacjach wymienionych w ust. 

1 tej regulacji. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa ustawodawca 

uznał również służbę na etatach określonych w art. 13b ust. 2 pkt 1 

ustawy oraz okresy, o których mowa odpowiednio w art. 13b ust. 2 pkt 2 i 

3 ustawy. 

 

(17) W myśl art. 15c ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, w przypadku osoby, która 

pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b, 

i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., emerytura 

wynosi: 

1) 0% podstawy wymiaru - za każdy rok służby na rzecz totalitarnego 

państwa, o której mowa w art. 13b; 

2) 2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok służby lub okresów 

równorzędnych ze służbą, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1a 

oraz 2-4. 

Przepisy art. 14 i art. 15, ust. 13a. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

Emerytury nie podwyższa się zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3, jeżeli okoliczności 

uzasadniające podwyższenie wystąpiły w związku z pełnieniem służby na 

rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b (ust. 2). Wysokość 

emerytury ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2 nie może być wyższa niż 

miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ust. 3). W 

celu ustalenia wysokości emerytury, zgodnie z ust. 1-3, organ emerytalny 

występuje do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o sporządzenie informacji, o 

której mowa w art. 13a ust. 1 (ust. 4). 

 

(18) Jednocześnie przewidziano, że przepisów ust. 1-3 art. 15c nie stosuje się, 

jeżeli osoba, o której mowa w tych przepisach, udowodni, że przed rokiem 

1990 bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała 

osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego 
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(ust. 5). Środkiem dowodowym w takich przypadkach może być zarówno 

informacja, o której mowa w art. 13a ust. 1, jak i inne dowody, 

w szczególności wyrok skazujący, choćby nieprawomocny, za działalność 

polegającą na podjęciu, bez wiedzy przełożonych, czynnej współpracy 

z osobami lub organizacjami działającymi na rzecz niepodległości Państwa 

Polskiego w okresie służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa 

w art. 13b (ust. 6). 

 

(19) Instytut Pamięci Narodowej wydał organowi rentowemu informację z 

1 marca 2017 r. o przebiegu służby odwołującego, na podstawie której 

organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję o ponownym ustaleniu wysokości 

emerytury od dnia 1 października 2017 r. Z informacji przesłanej przez 

IPN wynikało, iż T. K. w okresie od dnia 16 października 1977 r. do dnia 31 

lipca 1990 r. pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w 

art. 13b. Wskazać należy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym z 16 grudnia 2016 r. nie ma znaczenia długość okresu 

współpracy z osobami lub organizacjami działającymi na rzecz 

niepodległości Państwa Polskiego, ale sam fakt czynnej współpracy, który 

zgodnie z ust. 6 art. 15c może być udowodniona wyrokiem sądowym. 

 

(20) W ocenie Sądu Okręgowego odwołujący wykazał, że w czasie pełnienia 

służby, w okresie od 1 stycznia 1979 r. do 31 lipca 1990 r. bez wiedzy 

przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub organizacje 

działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. Potwierdzeniem 

powyższego jest wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 

z 12 czerwca 2013 r. (VI U 879/12), którym dokładnie ustalono jakie 

działania podjął odwołujący. Wyrokiem tym Sąd Okręgowy zmienił decyzję 

Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 1 października 2010 r. ((…)) ustalając 

prawo do świadczenia emerytalnego w nieobniżonej wysokości. Powyższy 

wyrok został wprawdzie zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w 

Szczecinie z 11 lutego 2014 r. (III AUa 645/13) jednak tylko w ten sposób, 

że okres służby T. K. od 1 stycznia 1979 r. do 31 lipca 1990 r. zaliczono do 
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stażu emerytalnego według współczynnika 2,6%. Apelacja organu 

rentowego w pozostałej części została oddalona, a więc nie podważono 

działań odwołującego ocenionych jako współpraca i czynne wspieranie 

osób i organizacji działających na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. 

 

(21) Sąd Okręgowy w niniejszej sprawie jest związany powyższym wyrokiem 

z uwagi na dyspozycję art. 365 k.p.c. Oceniając zakres związania należy 

wskazać, że związanie orzeczeniem Sądu rozciąga się na te ustalenia 

faktyczne zawarte w jego uzasadnieniu, na podstawie których 

bezpośrednio Sąd zindywidualizował normę prawną, czemu dał wyraz w 

rozstrzygnięciu (wyroki SN z 19.10.2012 r., V CSK 485/11, LEX 1243099; 

z 20.11.2014 r., V CSK 6/14: z 16.05.2013 r., IV CSK 624/12, 

LEX 1353259). W konsekwencji prawomocne stwierdzenie w wyroku z 12 

czerwca 2013 r., że odwołujący współpracował z organami, o których 

mowa w art. 15b ust. 3 (aktualnie art. 15c ust. 5), podjął współpracę bez 

wiedzy przełożonych i czynnie wspierał organizacje działając na rzecz 

niepodległości państwa polskiego, jest dla Sądu wiążące w przedmiotowej 

sprawie.  

 

(22) Zgodnie z uprzednio obowiązującym art. 15b ust. 3 ustawy 

zaopatrzeniowej do okresów, o których mowa w art. 13 ust. 1, na żądanie 

wnioskodawcy, mogą być doliczone w pełnym wymiarze okresy służby 

w latach 1944-1990 w organach bezpieczeństwa państwa, jeżeli 

funkcjonariusz udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, 

podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na 

rzecz niepodległości Państwa Polskiego. Obecnie art. 15c ust. 5 ustawy 

stanowi, że przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli osoba, o której mowa 

w tych przepisach, udowodni, że przed rokiem 1990 bez wiedzy 

przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub 

organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. Zdaniem 

Sądu, zakres przedmiotowy obu przepisów dotyczy tych samych 

przesłanek, które na skutek nowelizacji z 2016 roku zostały jedynie 

językowo nieco inaczej sformułowane. Natomiast akcentują one wprost 
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zachowanie funkcjonariusza, który podczas służby w organach SB podjął 

współpracę i czynne wspieranie osoby lub organizacje działające na rzecz 

niepodległości Państwa Polskiego. W uzasadnieniu wyroku z 12 czerwca 

2013 r. (VI U 879/12) szczegółowo opisano działania jakie w tym zakresie 

podejmował T.K.. Skoro zatem Sąd już wcześniej ocenił powyższe czyny 

odwołującego jako wystarczające do stwierdzenia, że nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za służbę na rzecz państwa totalitarnego, to również w 

niniejszym postępowaniu należy uznać tą przesłankę za udowodnioną i 

potwierdzić, że odnosi się ona także do aktualnego stanu prawnego 

wynikającego z nowelizacji ustawy zaopatrzeniowej z grudnia 2016 roku.  

 

(23) W ocenie Sądu Okręgowego okoliczność wprowadzenia w znowelizowanej 

ustawie nowego katalogu jednostek stanowiących służbę na rzecz 

totalitarnego państwa, nie zmienia oceny sytuacji prawnej odwołującego. 

Pośrednio wpływało to jedynie na rozszerzenie okresu wskazanego przez 

IPN w informacji odnośnie odwołującego wydanej w niniejszej sprawie, 

w stosunku do tej wydanej do sprawy VI U 879/12. 

 

(24) Na marginesie wskazać należy, że pytanie prawne skierowane do 

Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. P 4/18, nie ma znaczenia 

dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, bowiem dotyczy ono 

konstytucyjności uchwalonych przepisów, zaś w niniejszej sprawie mamy 

do czynienia z sytuacją, która nie jest uzależniona od rozstrzygnięcia 

Trybunału Konstytucyjnego. Wobec spełnienia przez T.K. przesłanek 

wskazanych w ust. 5 art. 15c 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, niezależnie od oceny 

przepisów przez Trybunał Konstytucyjny, odwołujący ma prawo do 

świadczenia emerytalnego w wysokości przysługującej przed 1 

października 2017 r. 
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(25) Konkludując, T. K. ma prawo do emerytury policyjnej na zasadach jak 

przed dniem 1 października 2017 r., bowiem zgodnie z art. 15c ust. 5 

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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 708 ze zm.) wykazał, że przed rokiem 

1990, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierał 

osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa 

Polskiego. 

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy na podstawie art. 47714 § 2 k.p.c. 

orzekł jak w wyroku. 
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