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WYROK 

W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 

      Dnia 31 lipca 2020 r. 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział 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 Dorota Czyżewska 

Protokolant:  sekr. sądowy Wioletta Wasilewska  

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2020 r. w Warszawie  

na rozprawie sprawy J.S. 

przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Warszawie  

o wysokość emerytury policyjnej 

na skutek odwołania J.S. 

od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Warszawie  

z dnia 1 czerwca 2017 r. nr  (…) 

 

zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 1 czerwca 2017 r. nr  (…) w ten sposób, że stwierdza, 

iż J.S. ma prawo do emerytury policyjnej na zasadach jak przed dniem 1 października 

2017 r. 

 

Dorota Czyżewska 

 

 

 



Sygn. akt XIII 1U 14956/18 

 

UZASADNIENIE 

 

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Warszawie decyzją z 1 czerwca 2017 r., nr (…) dokonał 

ponownego ustalenia wysokości emerytury policyjnej J. S., określając ją od dnia 1 

października 2017 r. na kwotę  2069,02 zł brutto.  

Podstawą wydania tej decyzji był art. 15c i art. 13 ust. 1 lit. 1c 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. 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. 



J.S. odwołał się od w/w decyzji, wnosząc o jej zmianę poprzez ustalenie 

wysokości świadczenie w nieobniżonej wysokości, ustalonej przed dniem 1 

października 2017 r.  

Strona odwołująca się podniosła, że w okresie od dnia 12 października 

1983 r. do dnia 1 grudnia 1984 r. nie pełniła służby na rzecz totalitarnego 

państwa.  Argumentując swoje stanowisko odwołujący wskazał, że w w/w 

okresie formalnie „zawieszony był na etacie starszego kontrolera w Granicznej 

Placówce Kontrolnej W. , podczas gdy w rzeczywistości po skończeniu Szkoły 

Chorążych Służb Kwatermistrzowskich o specjalności wojskowego wyżywienia 

zbiorowego, od 1974 r. do 1991 r. nieprzerwanie pełnił służbę w 

kwatermistrzostwie Oddziału Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa Wojsk 

Ochrony Pogranicza w W.”.  

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.  

W uzasadnieniu zakład 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 o przebiegu służby J. S.. 

 

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje: 

 J.S. po ukończeniu dwuletniej Szkoły Chorążych Służb 



Kwatermistrzowskich i otrzymaniu tytułu technika służb kwatermistrzowskich 

w zakresie specjalności wojskowego wyżywienia zbiorowego, rozkazem 

Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza nr (…) z dnia 1 października 1974 r. został 

skierowany do Oddziału Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa Wojsk Ochrony 

Pogranicza na stanowisko pełniącego obowiązki referenta zaopatrzenia 

żywnościowego.    

Następnie rozkazem  Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza nr (…) z dnia 12 

marca 1975 r. został szefem zaopatrzenia żywnościowego służby 

kwatermistrzowskiej w Oddziale Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa Wojsk 

Ochrony Pogranicza.  

Kolejnym rozkazem Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza z dnia 6 listopada 

1978 r. nr (…) odwołujący został chorążym zaopatrzenia w Oddziale 

Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza.   

W dniu 27 września 1983 r. Rada Państwa minowała odwołującego na 

I stopień oficerski a mianowicie na stopień podporucznika w korpusie osobowym 

kwatermistrzostwa.  W Oddziale Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa Wojsk 

Ochrony Pogranicza, w którym odwołujący pełnił służbę był tylko jeden etat 

oficerski - etat szefa zaopatrzenia żywnościowego. Po minowaniu na stopień 

oficerski podporucznika odwołujący nie mógł w dalszym ciągu pełnić służby na 

dotychczas zajmowanym stanowisku bowiem stanowisko to mógł zajmować 

tylko podoficer. W związku z powyższym dowódca jednostki chcąc zatrzymać 

odwołującego na zajmowanym przez niego stanowisku, formalnie skierował go 

rozkazem nr (…) z dnia 31 października 1983 r. do służby w Granicznej Placówce 

Kontrolnej Centralnego Portu Lotniczego W na stanowisko starszego kontrolera 

grupy operacyjno-kontrolerskiej. Odwołujący pomimo skierowania do służby na 

GPK O. nie odbył odpowiedniego szkolenia, które było konieczne by mógł 

prowadzić kontrole paszportowe, jak również nie nastąpiła faktyczna zmiana 

miejsca pełnienia przez niego służby.  Ubezpieczony przez cały czas pełnił służbę 

w Oddziale Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza. W 

czasie pełnienia służby w wojsku przez odwołującego nie było jasno określonego 



zakresu obowiązków, które wiązały się z zajmowanym stanowiskiem. Obowiązki 

służbowe wykonywane przez odwołującego wnikały z codziennie stawianych 

zadań. Do zadań służbowych J. S. należało między innymi: planowanie żywienia, 

układanie rozpisów,  gromadzeniem ziemiopłodów na zimę jak również 

przewodniczenie komisjom, których celem było brakowanie zużytych 

przedmiotów mundurowych, przeprowadzanie inwentaryzacji okresowych 

sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego, przeciwpożarowego, materiałów 

jednorazowego użytku, materiału i sprzętu budowlanego w sekcji kwater 

budowlanych  Oddziału Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa Wojsk Ochrony 

Pogranicza.  

Po zwolnieniu się miejsca na stanowisku kwatermistrza w Oddziale 

Zaopatrywania i Obsługi Wojsk Ochrony Pogranicza, odwołujący został odwołany 

z formalnie zajmowanego stanowiska starszego kontrolera w GPK W. i 

mianowany na Szefa służb kwatermistrzowskich w w/w oddziale rozkazem z  

dnia 17 grudnia 1984 r., nr 0269.  (przebieg służby – k. 10 akt osobowych 

odwołującego, rozkazy dzienne – k. 23-27, k. 33- 88 a.s., zeznania odwołującego – k. 

180-181v a.s.) 

 

Decyzją z 1 marca 2006 r. J.S.  przyznano prawo do  emerytury. (decyzja – 

k. 1 a.r.).  

Decyzją z 27 lutego 2017 roku Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie wydał decyzję waloryzacyjną 

podwyższającą dotychczasowe świadczenie do kwoty  (…) zł brutto. 

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) organ 



rentowy otrzymał informację z Instytutu Pamięci Narodowej o przebiegu służby 

strony odwołującej się na rzecz totalitarnego państwa. 

Z informacji IPN o przebiegu służby wynikało, że od dnia 12 października 

1983 r. do dnia 1 grudnia 1984 r.  odwołujący miał pełnić służbę na rzecz 

totalitarnego państwa. (informacja o przebiegu służby – 3 a.r.) 

Wobec powyższego Dyrektor Zakładu Emerytalno- Rentowego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie decyzją z 1 czerwca 2017 r. 

dokonał ponownego ustalenia wysokości emerytury policyjnej J.S., określając ją 

od  1 października 2017 r. na kwotę 2 069,02 zł.  

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 rentowy w oparciu o treść art. 15c ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy 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. W związku z tym zakład ostatecznie ustalił wysokość 

świadczenia dla osoby odwołującej na taką właśnie kwotę. 

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów 

znajdujących się w aktach sprawy, w aktach rentowych i w aktach osobowych 

nadesłanych przez IPN i zeznań odwołującego – k. 180v-181v.  

W ocenie Sądu treść dokumentów nie budzi wątpliwości, nie były one 

także kwestionowane przez żadną ze stron, za wyjątkiem informacji IPN o 

przebiegu służby z 29 marca 2017 r. W ocenie Sądu informacja te nie znajduje 

żadnego potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym, wobec czego 

Sąd uznał ją za nieprzydatną dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.  

Za wiarygodnych Sąd uznał także zeznania odwołującego, gdyż w ocenie 

Sądu zeznania te są wewnętrznie spójne i logiczne, korespondują z pozostałym 



materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, w szczególności 

z dokumentami znajdującymi się w aktach osobowych odwołującego oraz 

z dokumentami obrazującymi codzienną pracę  w Oddziale Zaopatrywania i 

Obsługi Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza w spornym okresie od dnia 12 

października 1983 r. do dnia 1 grudnia 1984 r. 

 

Sąd Okręgowy zważył, co następuje: 

 

Odwołanie J. S. zasługuje 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, 1a 

oraz 2-4 ustawy nowelizowanej. Przepisy art. 14 i art. 15 ust. 1-3a, 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 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. 1-3a, 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. 

Zgodnie z art. 13b ust. 1 za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się 

służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w niżej wymienionych 

cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach m.in.: 

6) jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i ich poprzedniczki: 

a)  Informacja Wojskowa oraz podległe jej jednostki terenowe, w tym Organa 

informacji Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" oraz Organa informacji 

Wojskowego Korpusu Górniczego, 

 b) Wojskowa Służba Wewnętrzna, w tym Zarząd Wojskowej Służby Wewnętrznej 

Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza i jego 

poprzedniczki, 

 c)  Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

d)  inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub 

dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych. 



Na podstawie art. 13c za służbę na rzecz totalitarnego państwa nie uznaje 

się służby w rozumieniu art. 13b, która rozpoczęła się po raz pierwszy nie 

wcześniej niż w dniu 12 września 1989 r. bądź której obowiązek wynikał 

z przepisów o powszechnym obowiązku obrony. 

W celu ustalenia wysokości emerytury, zgodnie z wyżej przedstawionymi 

przepisami, organ emerytalny występuje do Instytutu Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem 

o sporządzenie informacji na temat przebiegu służby (art. 15c ust. 4). 

Z kolei art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) stanowi, że na wniosek organu 

emerytalnego Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu sporządza na podstawie posiadanych akt osobowych 

i, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, przekazuje organowi 

emerytalnemu informację o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy na 

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

Zgodnie z art. 13a ust. 5, informacja powyższa jest równoważna 

z zaświadczeniem o przebiegu służby sporządzanym na podstawie akt 

osobowych przez właściwe organy służb, o których mowa w art. 12. 

 Sąd Okręgowy, na podstawie przeprowadzonego postępowania 

dowodowego doszedł do przekonania, że odwołujący nie pełnił służby na rzecz 

totalitarnego państwa. Za takową uznana jest przez ustawodawcę służba 

w Wojskach Ochrony Pogranicza i IPN wydał zaświadczenie stwierdzając, że 

odwołujący pełnił służbę od dnia 12 października 1983 r. do dnia 1 grudnia 1984 

r. w Granicznym Punkcie Kontroli Wojsk Ochrony Pogranicza na Centralnym 

Porcie Lotniczym W.. (ta jednostka została wskazana w art. 13 ust. 1 pkt 6 b ). 

Sąd dał wiarę zeznaniom odwołującego, który wskazał, że w czasie kiedy zgodnie 

z treścią rozkazu powinien pełnić służbę na  Granicznej Placówce Kontrolnej W. 

wykonywał swoje obowiązki służbowe w Oddziale Zaopatrywania i Obsługi 

Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza. Pomimo, że w aktach osobowych 

odwołującego znajduje się rozkaz personalny dotyczący mianowania 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzqgyytoltqmfyc4nbxgm2domrshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzqgyytoltqmfyc4nbxgm2domrshe


odwołującego na stanowisko starszego kontrolera w Granicznej Placówce 

Kontrolnej W.  w ocenie Sądu, odwołujący nigdy nie wykonywał tych czynności, a 

tym samym nie pełnił służby na rzecz totalitarnego państwa.  

        W ocenie Sądu istotą uznania, że konkretny funkcjonariusz pełnił „służbę” 

w myśl art. 13b ustawy jest ustalenie, czy w istocie wykonywał czynności 

związane ze specyfiką instytucji i jednostek wymienionych w ustawie czy też był 

tylko ujęty w ewidencji, a w rzeczywistości wykonywał w tym okresie czynności 

na rzecz innej jednostki. Zawieszanie na wolnych etatach, jak wskazuje  

doświadczenie życiowe było i jest specyfiką jednostek sfery budżetowej, gdy w 

sytuacji braku etatu we właściwej jednostce organizacyjnej, umieszcza się na 

okres tymczasowy pracowników w innej jednostce, jednocześnie kierując ich do 

pracy w jednostce dotychczasowej.    

Ocena stanu faktycznego, ustalonego na podstawie zgromadzonych 

dowodów, doprowadziła Sąd Okręgowy do przekonania, że przepisy, na 

podstawie których obniżono odwołującemu świadczenia emerytalne, w ogóle nie 

miały do niego zastosowania, ponieważ w rzeczywistości nigdy nie pełnił on 

służby na rzecz totalitarnego państwa. Odwołujący w okresie od dnia 12 

października 1983 r. do dnia 1 grudnia 1984 r. pełnił służbę w Oddziale  

Zaopatrywania i Obsługi Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza. Służba w tej 

jednostce, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 6 b ustawy nie jest uznana za służbę na 

rzecz totalitarnego państwa. 

 W związku z powyższym, Sąd Okręgowy na podstawie art. 47714 § 2 k.p.c. 

orzekł jak w sentencji wyroku.   

 

Dorota Czyżewska 

. 
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