
Sygn. akt XIII 1U 18628/18 

WYROK 

W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 

      Dnia 24 lipca 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 Małgorzata Kornaszewska- Kostaniak  

                  Protokolant : sekretarz sądowy Wioleta Wasilewska 

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2020 r. w Warszawie  

na rozprawie sprawy K. O. 

przeciwko    Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Warszawie  

 o wysokość emerytury policyjnej 

na skutek odwołania K.O. 

od decyzji  Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Warszawie  

z dnia 26 lipca 2017 r. nr  (…) 

 

1. zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje K.O.od dnia 1 października 2017 r. emeryturę w 

wysokości obowiązującej przed 1 października 2017 r. 

2. zasądza od Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w Warszawie na rzecz K.O. kwotę 270 (dwieście siedemdziesiąt) złotych 

tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 

 

 

 



 

Sygn. akt XIII 1U 18628/18 

UZASADNIENIE 

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Warszawie decyzją z 26 lipca 2017 r. nr (…) dokonał ponownego ustalenia 

wysokości emerytury policyjnej K. O.. określając ją od dnia 1 października 2017 r. na kwotę 

1551,76 zł. 

Podstawą wydania tej decyzji był art. 15c i art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. lc w związku 

z art. 13b ustawy z 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, Biuro Ochrony Rządu. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (tekst jednolity z dnia 6 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 708 ze zm.) w brzmieniu 

nadanym przez art. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie 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. z 2016 r. poz. 2270). 

W świetle powołanego przepisu, emerytura osoby, która w latach 1944-1990 pełniła 

służbę na rzecz państwa totalitarnego, i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 

1999 r., emerytura wynosi 0% podstawy wymiaru - za każdy rok służby na rzecz totalitarnego 

państwa i 2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok służby lub okresów równorzędnych ze 

służbą. Wysokość tak ustalonego świadczenia nie może być wyższa niż miesięczna kwota 

przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Kwota ta w momencie wydania zaskarżonej decyzji wynosiła 2.069,02 zł brutto. 

K.O., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika odwołał się od w/w 

decyzji, wnosząc o ponowne ustalenie wysokości świadczenia w nieobniżonej wysokości, 

ustalonej przed dniem 1 października 2017 r., która wynosiła (…) zł. Pełnomocnik strony 

wskazał, iż zgodnie z art. 15 c ustawy u.z.e.f. wobec odwołującego nie powinna być wydana 

decyzja o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej, na podstawie m.in. art. 15 c 

ust. 1 -3 u.z.e.f, ponieważ odwołujący w okresie do 1990 r. bez wiedzy 
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przełożonych czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości 

Państwa Polskiego. 

Niezależnie od powyższego skarżący zarzucał naruszenie przepisów art. 33 ust 1 pkt. 1 

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji oraz Konstytucji RP jak art. 2. art. 

67 ust .1, art. 32 ust.3 .art. 10 oraz art. 42 i 45, art.32 ust.l w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do 

EKPC w zw. Z art. 12 EKPC 

W uzasadnieniu odpowiedzi na odwołanie Dyrektor ZER MSWiA podniósł, że 

zaskarżona decyzja jest zgodna ze wskazanymi w odwołaniu przepisami prawa, a tym samym 

odwołanie pozbawione jest podstaw prawnych. Ponadto organ rentowy wskazał, że 

postępowanie w sprawie ponownego ustalenia wysokości świadczenia zostało wszczęte z 

urzędu w związku z wejściem w życie ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie 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. z 2016 r. poz. 2270) oraz 

uzyskaniem z Instytutu Pamięci Narodowej Informacji z dnia 20 kwietnia 2017 r., nr (…) o 

przebiegu służby . 

Zakład Emerytalno - Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

Warszawie w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów 

zastępstwa procesowego według norm przepisanych. 

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje: 

Decyzją organu emerytalno - rentowego z dnia 13 maja 2002 r. po raz pierwszy 

przyznano K. O. prawo do emerytury policyjnej. Wysokość tej emerytury po raz pierwszy 

obniżono w 2009 r. w związku z uzyskaniem przez Dyrektora MSWiA informacji z Instytutu 

Pamięci Narodowej Informacji o przebiegu służby nr (…) dotyczącej służby odwołującego w 

organach Służby Bezpieczeństwa ( k 72 pełnych akt emerytalnych). 

Dyrektor Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Warszawie decyzją z dnia 27 listopada 2009 r. dokonał ponownego ustalenia 

świadczenia odwołującego, określając je od dnia 1 stycznia 2010 r. na kwotę 4 131.26 zł. 

Wskaźnik podstawy wymiaru świadczenia organ rentowy obniżył stronie odwołującej, się za 
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okres pracy w organach bezpieczeństwa, z 2,6 % podstawy wymiaru do 0,7 % podstawy 

wymiaru za każdy rok służby. Decyzja ta została wydana w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji 

(...).Poprzednio wysokość emerytury odwołującego wynosiła (…) zł ( vide decyzja 

waloryzacyjna z 27 lutego 2009 r. k 69 a.e.). 

Kolejną decyzją z dnia 2 sierpnia 2010 r. ponownie ustalono wysokość emerytury 

odwołującego po uzyskaniu z Instytutu Pamięci Narodowej Informacji kolejnej informacji o 

przebiegu służby nr (…) dotyczącej służby odwołującego w organach Służby Bezpieczeństwa, 

w której przyjęto krótszy niż poprzednio okres służby odwołującego na rzecz organów SB. 

K.O.  odwołał się do Sądu od tych decyzji. Prawomocnym wyrokiem z 12 grudnia 2012 

r., który przeszedł kontrolę instancyjną , Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił częściowo 

powyższe decyzje, wyłączając z okresu służby na rzez SB okres nauki w WSO w |L. ( dowód 

wyrok wraz z uzasadnieniem k 108-117 oraz wyrok sądu apelacyjnego k 118 a.e). 

Przy okazji wniesienia odwołani , o którym mowa powyżej odwołujący nie podnosił 

kwestii czynnego wspierania przez niego organizacji działających na rzecz niepodległości 

państwa polskiego, choć taka okoliczność w poprzednim stanie prawnym, analogicznie jak w 

obecnym powodowałaby, że nie dochodziłoby do obniżenia wysokości należnego mu 

świadczenia. 

Odwołujący w zeznaniach w charakterze strony tłumaczył, że wówczas nie powoływał w 

odwołaniu do Sądu tych okoliczności, ponieważ wówczas kwestia obniżenia świadczenia nie 

była dla niego tak istotna jak obecnie ,gdy jego wysokość wynosi jedynie około 1700 zł. 

Niezależnie od powyższego wówczas obok emerytury miał dodatkowe przychody z racji 

piastowania funkcji szefa Rady Nadzorczej w dużej firmie i prowadzenia działalności 

gospodarczej, toteż obniżenie emerytury nie było dla niego tak drastycznie odczuwalne. 

Dokumenty z pełnych akt emerytalnych potwierdzają osiąganie przez odwołującego 

dodatkowych przychodów poza świadczeniem emerytalnym do 2015 r. (k 103.104. 

129.130.131,132,133,140,141,151,152 pełnych akt emerytalnych). 
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W związku z wejściem w życie ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie 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. z 2016 r. poz. 2270) Dyrektor ZER 

MSWi A otrzymał informację nr (…) z Instytutu Pamięci Narodowej o przebiegu służby K.O. 

w organach na rzecz totalitarnego państwa, w której za okres ten uznano okres służby od 16 

kwietnia 1976 r. do 15 marca 1985 r. ( k 159 a.e pełnych akt i k 3 akt skróconych). 

Wobec powyższego Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Warszawie decyzją z dnia 26 lipca 2017 r. nr (…) dokonał 

ponownego ustalenia wysokości emerytury policyjnej odwołującego, określając ją od dnia 1 

października 2017 na kwotę 1551,76 zł brutto. W uzasadnieniu organ wskazał, że wskaźnik 

podstawy wymiaru emerytury strony odwołującej się za okres służby na rzecz totalitarnego 

państwa obniżono do 0.0 % podstawy wymiaru za każdy rok we wskazanym okresie i 2,6% 

podstawy wymiaru - za każdy rok służby lub okresów równorzędnych ze służbą. Organ 

ubezpieczeniowy, powołując się na treść art. 15c ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy dodatkowo uznał, że wysokość ustalonego jak wyżej świadczenia nie może 

być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, czyli 2.069,02 zł brutto. 

Z pisma Instytutu Pamięci Narodowej powołującego się na dokumentację z akt 

osobowych odwołującego nr IPN (…) wynika, iż K.O. w okresie od dnia 16 kwietnia 1976 r. 

do 30 września 1976 r. pełnił służbę na stanowisku starszego wywiadowcy w wydziale IV, 

biura „B” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Od 1 października 1976 r. do 28 czerwca 1979 

r. został zaliczony w etatowy stan podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych im. F. Dzierżyńskiego w L.. W dniu 29 czerwca 1979 r. mianowany 

został na stanowisko kierownika zmiany w biurze „B" w III Wydziale Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych. Od 1 października 1979 r. do 31 maja 1980 r. pełnił służbę na stanowisku 

młodszego inspektora w biurze ..B“ w Wydziale IX Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, od 1 

czerwca 1980 r. do 15 marca 1985 r. na stanowisku inspektora. 

Wydział „ B” MSW jest organem totalitarnego państwa w myśl art. 13 b ust.l d ustawy 

zaopatrzeniowej po nowelizacji dokonanej w 2016 r. 
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W aktach osobowych K.O. udostępnionych przez IPN znajduje się wniosek o nadanie 

stopnia wraz z opinią z dnia 8 czerwca 1982 r. oraz opinia służbowa z 26 maja 1983 r., z 

których wynika, że przyczynił się do udokumentowania wrogiej działalności i eksetrmistów 

byłego NSZZ „ S.” za co był nagrodzony nagrodą specjalną (k 92, 95 akt IPN). 

Odwołujący zaprzeczał tej okoliczności i podał ,że jak już raz w opinii pojawił się taki 

zapis to był powielany w kolejnych opiniach. 

Z ostatnio wskazanej z opinii służbowej wynika jednakże, że „ od połowy 1982 r. 

zauważono systematyczne obniżanie się jakości uzyskiwanych informacji. Uwidacznia się to w 

braku ofensywnej i systematycznej prawy z O.Z.I. (osobowymi źródłami informacji) a 

szczególnie jej dokumentowaniu. Również informacje o cudzoziemcach nie są poszerzone 

przez odpowiednio kierowane osobowe źródła”. Nadto w tejże opinii wskazano .że K.O. 

powinien zwrócić uwagę na właściwą i celową organizację swojej pracy w zabezpieczonym 

operacyjnie obiekcie, odjąć aktywną współpracę w O.Z.I pozostającymi na jego kontakcie 

operacyjnym. 

W dniu 14 października 1989 r. K. O.  złożył raport o przeniesienie służbowe z Biura 

„B" do biura „ A”MSWi A a w dniu 31 stycznia 1985 r. - raport o przeniesienie do 

Departamentu Gospodarki Materiałowej. ( k 98i 100 a/o). 

W opinii z 7 lutego 1985 r. podano .że odwołujący mimo wyróżnień nie posiada 

predyspozycji do pracy operacyjnej ( k 102 a/o). 

W dniu 15 listopada 1989 r. K. O. wnosił o wyrażenie zgody na wyjazd na K. w ramach 

urlopu wypoczynkowego bo został zakwalifikowany jako załoga na rejs szkolny jachtem (…)” 

po Morzu K. . Rejs odbywał się od 1 do 28 lutego 1990 r. 

Zeznania odwołującego jak i świadka M.W.   są zgodne co do tego ,że odwołujący i 

świadek podczas tego rejsu poznali się bliżej oraz ,że to świadek po latach po 2016 r. 

zaoferował odwołującemu pomoc w niniejszej sprawie. 

Odwołujący po 15 marca 1985 r. kontynuował służbę , przy czym kontynuował ją także 

po 31 lipca 1990 r. w Policji. W okresie od 16 listopada 1994 r. do 30 kwietnia 2002 r. był 

funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu ( k 155 a.e. dokument tzw. wysługi emerytalnej). 
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IPN wskazał, że z dokumentacji osobowej K.O. nie wynika aby podjął, on bez wiedzy i 

zgody przełożonych czynną współpracę z osobami lub organizacjami działającymi na rzecz 

niepodległości Państwa Polskiego ( pismo IPN k 42 a.s.). 

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów znajdujących się w 

aktach sprawy, w aktach rentowych i w aktach osobowych nadesłanych przez IPN. W ocenie 

Sądu treść dokumentów nie budzi wątpliwości, nie były one także kwestionowane przez żadną 

ze stron co do faktycznego przebiegu służby w poszczególnych jednostkach. 

Na podstawie zeznań świadka M.W.i przesłuchania odwołującego w charakterze strony 

Sąd ustalił, że K.O.  pełnił służbę w Wydziale B tzw. Wydziale Hotelowym. Najpierw praktykę 

odbywał w hotelu G. a następnie jego stałym miejscem pracy był nieistniejący już Hotel S., a 

zadaniem odwołującego było meldowanie przełożonym o przybyciu osób znajdujących się w 

kręgu zainteresowania SB oraz wydawanie pracownikom hotelu dyspozycji w zakresie ich 

ulokowania w pokojach, w których były zainstalowane podsłuchy. W czasie pełnienia służby 

przez odwołującego w Hotelu S. częstym gościem był działacz ruchu S., późniejszy Prezydent 

L. W. ze swoim najbliższym współpracownikiem M. W.. K.O. ostrzegał M.W., że na terenie 

hotelu mogą być inwigilowani przez innych funkcjonariuszy SB, a także przydzielał im zawsze 

pokoje, które według jego wiedzy były wolne od aparatury podsłuchowej. 

M.W. potwierdził, iż odwołującego K.O. poznał osobiście w roku 1979-80, na 

początku działalności w „S.", w którymś z hoteli, najprawdopodobniej w G. Hotelu. Wskazał, 

iż gdy razem z L.W. przyjeżdżał do W. na rozmowy i spotkania, nocowali w hotelach. W 

jednym z hoteli zwrócili się do recepcji o pokoje, w których nie będą podsłuchiwani, o tzw. 

czyste pokoje. Działacze opozycji ostrzegali ich, że mogą być podsłuchiwani przez SB. Od 

pracowników recepcji uzyskali informacje, że jest człowiek ze służb , który zajmuje się 

sprawami hotelu, ale to jest „równy gość” i wskazano na osobę K.O.. Odwołujący wówczas 

zasugerował im do pobytu inny hotel, tłumacząc ,że w G. Hotelu jest za dużo gości, i dlatego 

przenieśli się do Hotelu S.,, gdzie potem często przyjeżdżali. Świadek stwierdził .że w Hotelu 

S. , który z ramienia służb obsługiwał odwołujący często odbywały się spotkania z działaczami 

opozycji takimi jak J.K., A.M., prof. G., T. M. . Wizyty w W. były bardzo częste, były to 

spotkania z przedtswiecielami ówczesnego rządu, z episkopatem, ze związkowcami. Hotel S. 

stał się bazą.do której 
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świadek wraz z L.W. stale przyjeżdżali. Dzięki pomocy odwołującego się ich spotkania w 

hotelu odbywały się one bez inwigilacji SB, bez podsłuchu. Klucze do pokoi dostawali od 

pracowników recepcji . W okresie, kiedy rezydowali w hotelu żadne spotkania i rozmowy nie 

zostały odnotowane przez SB. W ocenie świadka była to zasługa odwołującego. Recepcja 

gwarantowała, że klucze do pokoi, które im przydzielano są jakby ze wskazaniem od K.O. . 

Ufali w to. Z odwołującym spotykali się sporadycznie, gdy tam urzędowali. Zawsze byli 

pilnowali, mieli tzw. ogon, jak opuszczali hotel to zawsze ktoś za nimi jechał .Z późniejszych 

rozmów z pracownikami recepcji świadek powziął wiedzę, że odwołujący był ściągany 

gwałtownie do pracy , gdy tylko pojawiali się w hotelu dziłacze opozycji.. Jego pomoc w 

tamtym czasie zaowocowała tym, że wszystkie przygotowania opozycji do zmiany ustroju ,ich 

rozmowy nie znalazły odzwierciedlenia w żadnych protokołach. Zaufanie do odwołującego 

potwierdziło się i jego pomoc wedle świadka była naprawdę skuteczna. W trakcie spotkań 

odbywały się rozmowy z rządem, było też trójstronne spotkanie z gen. J. i prymasem G., 

rozmowy te były tajne jak i przygotowania do nich. O treści spotkań, rozmów czy z prof. G., 

T.M. nikt nie wiedział. To był efekt tych pomieszczeń bez inwigilacji, bez podsłuchu, bez 

nagrywania. Za czasów prezydentury L.W. Minister M. awansował odwołującego właśnie za 

tamten czas, za tamtą pomoc, za tamte zasługi. 

Świadek wyjaśnił ,że czas opozycji w latach osiemdziesiątych był czasem burzliwym, 

wszystkiego się obawiali, nie byli niczego pewni. Był nawet przygotowany kącik w restauracji 

do rozmów, który nie byłby obłożony podsłuchem, a była to zasługa odwołującego. Spotkania 

świadka z odwołującym były sporadyczne, rozmowy luźne, ale efekt jego działalności jak to 

ujął był bezcenny. To za jego sugestią przenieśli się do Solca, co okazało się słuszne a komuś 

wówczas trzeba było uwierzyć. Szukali wsparcia wszędzie, ta pomoc okazała się bardzo cenna. 

Kiedy odwołujący został przeniesiony do Biura Ochrony Rządu, był współpracownikiem gen. 

G., to kontakt świadka z odwołującym był bliższy. 

Świadek zeznał, że w tamtym czasie nie rozmawiał z odwołującym na temat jego 

służby. Odwołujący nie zwierzał mu się z relacji z przełożonymi w tamtym czasie. Później, już 

w latach 90-tych świadek dowiedział się, że odwołujący został wyrzucony ze służb. 

Odwołujący przesłuchany w charakterze strony potwierdził, że w okresie od 16 

kwietnia 1976 do 15 marca 1985 służył w SB . Od 1974 r. odbywał studia w Wyższej Szkole 

Oficerskiej w L. , którą skończył w 1979 r. Pisał pracę o kontrwywiadowczym zabezpieczeniu 

obiektów hotelowych. Pracował w Biurze "B", Wydziale IX, (hotelowym). W ten sposób trafił 
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do hotelu G. . Został przydzielony do hotelu S. , ale praktykę miał w G. Hotelu. Z 

pracownikami recepcji miał dobre stosunki, nie pił alkoholu, starał się pomagać bo były to 

czasy rewolucyjne. Kiedy do odwołującego podszedł świadek W. wiedział już wtedy kto to 

jest, był razem z L.W.. Odwołujący polecił im. żeby poszli do hotelu S. i sam poprosił 

przełożonych o przeniesienie go do S.. Wówczas pracownicy hotelu byli członkami S., łącznie 

z dyrektorem. Odwołujący powiedział im, że będą z nim tak działa .żeby pomagać opozycji bo 

on będzie wyznaczał pokoje, w których będą zakwaterowani. Współpracownicy odwołującego 

z biura B interesowali się kto rezyduje w hotelu. Jak przychodzili pracownicy obserwacji 

najpierw musieli się zgłosić do odwołującego wiec ten wiedział kto potencjalnie może 

inwigilować opozycjonistów. Próbowali robić zdjęcia działaczom opozycji, ale on nie 

pozwalał. Codziennie pisał raport, w którym pokoju przebywał L.W. , o której godzinie 

wyjeżdżał. Po dwóch latach kiedy przełożeni odwołującego zrobili bilans, okazało się, że L. W. 

nie był podsłuchiwany i za to mieli pretensję do odwołującego choć w hotelu S. były 

zainstalowane podsłuchy. Odwołujący miał wiedzę, którzy ludzie pojawiający się hotelu to 

pracownicy służb od podsłuchu dlatego jak odwołujący opuszczał hotel to opuszczali go także 

ci pracownicy służb a potem działacze opozycji mogli swobodnie wrócić do hotelu i prowadzić 

rozmowy. Nieraz odwołujący kazał kelnerowi patrzeć co robią ludzie ze służb w restauracji 

hotelowej. Za to przełożeni zaczęli go ścigać. Doszło do tego, że się zwolnił się z Wydziału., B 

”w 1985 r. bo przełożeni podejrzewali co robi. Ścigali go za to, że nic nie pisał w raportach o 

spotkaniach działaczy opozycji. W stanie wojennym odwołujący został oskarżany o różne 

rzeczy nawet o handel bronią. Kazano mu napisać raport o zwolnienie. Przełożeni jak to ujął 

odwołujący dali mu popalić, wiedzieli co robi. ale nic nie mogli mu nic zrobić. W 1985 r. 

napisał raport o zwolnienie i przeniósł się do MO. 

Zeznania świadka M.W. sąd obdarzył walorem wiarygodności bowiem świadek sam z 

własnej inicjatywy zaoferował K.O. pomoc w niniejszej sprawie z racji docenienia pomocy 

odwołującego w okresie, kiedy działacze opozycji debatowali na temat transformacji w Polsce 

i nie miał żadnych powodów, by zeznawać na korzyść odwołującego. Zeznania świadka 

jednocześnie uwiarygadniają twierdzenia odwołującego, że istotnie czynnie wspierał opozycj.ę 

narażając swą karierę w ówczesnej służbie bezpieczeństwa. Okoliczność, że odwołujący 

następnie pełnił służbę w BOR dowodzi tego, że po okresie transformacji ustrojowej 

przedstawiciele władzy darzyli odwołującego zaufaniem a w ocenie Sądu było to efektem 

poprzednich zasług odwołującego na rzecz działaczy opozycji. 
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Choć treść opinii w aktach osobowych odwołującego wskazuje, że miał zasługi w zwalczaniu „ 

ekstermistów z S.” , to Sąd uznał, że jeśli nawet taka okoliczność zaistniała (, a czemu 

odwołujący przeczy ), to ostatecznie zadziało się tak , że wspierał działaczy opozycji. 

Sąd Okręgowy zważył, co następuje: 

Odwołanie K.  O. zasługiwało na uwzględnienie. 

Na mocy ustawy nowelizującej z 16 grudnia 2016 r., w szczególności jej art. 1, ustawodawca 

wprowadził do porządku prawnego drugą już (po ustawie z 23 stycznia 2009 r.) regulację 

sprowadzającą się do obniżenia rent i emerytur osobom, które pełniły służbę w organach 

bezpieczeństwa PRL. Ustawa nowelizująca, definiując w dodanym do ustawy nowelizowanej 

art. 13b nowe pojęcie ,,służby na rzecz państwa totalitarnego", obniżyła świadczenia 

emerytalne, przyjmując w nowym art. 15c, że w przypadku osoby, która pełniła „służbę na 

rzecz totalitarnego państwa” i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r.. 

emerytura wynosi: 0% podstawy wymiaru - za każdy rok służby na rzecz totalitarnego 

państwa” oraz 2,6 podstawy wymiaru - za każdy rok służby lub okresów równorzędnych ze 

służbą, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, la oraz 2-4 ustawy nowelizowanej. Przepisy art. 

14 i art. 15 ust. l-3a, 5 i 6 stosuje się odpowiednio (art. 15c ust. 2). 

Zgodnie z nowelizacją, emerytury nie podwyższa się zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy 

nowelizowanej, jeżeli okoliczności uzasadniające podwyższenie wystąpiły w związku z 

pełnieniem służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b. Jednocześnie 

ustawodawca wprowadził ograniczenie, zgodnie z którym wysokość emerytury ustalonej 

zgodnie z art. 15c 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, przy czym w roku 2017 jest to 

kwota 2 069,02 zł. Ta regulacja spowodowała także niemożność uwzględnienia ponad 

wyznaczony przez ustawodawcę limit, przy obliczaniu emerytury, okresów zatrudnienia poza 

służbą mundurową i innych, o których mowa w art. 14 ustawy emerytalnej, które dotychczas 

doliczało się do wysługi emerytalnej i podwyższały one emeryturę o 1.3% podstawy jej 

wymiaru. Co więcej, ustawodawca, na mocy nowelizacji z 16 grudnia 2016 r. uchylił także 

wynikającą z dotychczasowego przepisu art. 15b ust. 2 zasadę, że w przypadku osoby, która 

pełniła służbę 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, i która pozostawała w służbie przed dniem 2 
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stycznia 1999 r. odpowiednio stosuje się m.in. art. 15 ust. 4, stanowiący, że emeryturę 

podwyższa się o 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w 

związku ze służbą. Obecnie nowy przepis art. 15c ust. 2 stanowi, że odpowiednio stosuje się 

art. 14 i art. 15 ust. l-3a, 5 i 6, przy czym 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. 

Ustawa nowelizująca uregulowała także tryb postępowania w sprawie wydania decyzji 

ustalających na nowo wysokość świadczeń oraz ustaliła, że od decyzji przysługuje prawo 

odwołania do właściwego sądu wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a także, że 

złożenie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania. 

Ustawa wprowadziła dodatkowo pewne wyjątki, pozwalające na wyłączenie jej 

zastosowania jeżeli osoba, o której mowa w tych przepisach lub osoba uprawniona do renty 

rodzinnej, udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła (lub podjęła ją 

osoba zmarła, po której przysługuje prawo do renty rodzinnej) współpracę i czynnie wspierała 

osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego (art. 15c ust. 5. art. 

22a ust. 5, art. 24a ust. 4). 

W myśl art. 15c ust. 1 powołanej ustawy, 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. la oraz 2-4. 

Przepisów powyższych 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 (art. 1 

5c ust. 5. art. 22a ust. 5, art. 24a ust. 4). 

W przypadku, o którym mowa powyżej, środkiem dowodowym 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 
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niepodległości Państwa Polskiego w okresie służby na rzecz totalitarnego państwa, o której 

mowa w art. 13b (ust. 6). 

W ocenie Sądu odwołujący za pomocą zeznań świadka M. W. i pośrednio za pomocą 

dokumentacji w aktach osobowych wykazał okoliczność podjęcia współpracy i czynnego 

wspierania osoby lub organizacji działających na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. 

Dzięki jego pomocy L. W. Przewodniczący NSZZ S.i świadek jako jego najbliższy 

współpracownik mogli spotykać się z innymi ówczesnymi działaczami opozycyjnymi i 

przedstawicielami Kościoła bez inwigilacji ze strony SB. 

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 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. 

W niniejszej sprawie Sąd nie miał podstaw do odmowy wiarygodności dowodom z 

zeznań świadka i strony odwołującej, potwierdzającym okoliczność wspierania osób lub 

organizacji działających na rzecz niepodległości Państwa Polskiego bez wiedzy przełożonych. 

Skoro przedstawione przez stronę odwołującą dowody potwierdzają łączne zaistnienie 

przesłanek w postaci podjęcia współpracy i czynnego wspierania osób lub organizacji 

działających na rzecz niepodległości Państwa Polskiego, a nadto ta współpraca i czynne 

działanie miało miejsce bez wiedzy przełożonych, to te okoliczności powodują ,że jakikolwiek 

okres służby organach na rzecz totalitarnego państwa nie może skutkować obniżeniem 

wysokości świadczenia niezależnie od tego jak długo trwała współpraca i czynne wspieranie 

osób lub organizacji działających na rzecz niepodległości Państwa Polskiego (analogiczne 

stanowisko w odniesieniu do poprzedniego stanu prawnego w zakresie tożsamych przesłanek 

wyraził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 października 2012 r. w sprawie III 

AUa 1749/11, opublik. LEX nr 1238328). 

Na marginesie wskazać należy, iż pytanie prawne skierowane do Trybunału 

Konstytucyjnego w sprawie o sygn. P 4/18 , P 16/19 nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia 
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niniejszej sprawy, albowiem dotyczy ono konstytucyjności uchwalonych przepisów 

stanowiących podstawę zaskarżonej decyzji, zaś w niniejszej sprawie mamy do czynienia z 

sytuacją, która nie jest uzależniona od rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, wobec 

spełnienia przez stronę odwołującą przesłanek warunkujących wyłączenie jej z kręgu osób. 

których świadczenie ulega ponownemu ustaleniu z ograniczeniem jego wysokości . 

W konsekwencji stwierdzić należy, że odwołujący ma prawo do wysokości 

świadczenia jak przed dniem 1 października 2017 r„ albowiem zgodnie z treścią art. 15 c ust. 5 

oraz art. 22a ust. 5 , art. 24a ust. 4 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, miało miejsce podjęcie przez niego współpracy i czynne wspieranie osób lub organizacji 

działających na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. 

W tym stanie rzeczy, Sąd uznał odwołanie za uzasadnione i na podstawie art. 477[14] 

§ 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję. 

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu Sąd wydał na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. i przyznał 

ich zwrot na rzecz odwołującego jako strony wygrywającej proces. O wysokości 

wynagrodzenia należnego profesjonalnemu pełnomocnikowi procesowemu odwołującego Sąd 

orzekł na podstawie oraz § 9 ust. 2 w zw. z § 10 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1800) w brzmieniu obowiązującym w okresie od 27 października 2016 r„ 

przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów postępowania zażaleniowego. 

  

Sędzia Małg< ornaszewska - Kostaniak 
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