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WZÓR WNIOSKU O PODJĘCIE SPRAWY Z ZAWIESZENIA
(DOTYCZY RENTY RODZINNEJ)
Uwaga! Z gotowego  wniosku proszę usunąć wszystkie treści pomocnicze – naniesione kursywą.

Warszawa, dnia ………………. r.

	SĄD OKRĘGOWY w Warszawie
       ul. Płocka 9, 01-231 Warszawa
            proszę wpisać właściwy sąd
Sygn. akt ………….
Odwołująca/y się 
…………………….

Pozwany 
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA 
(adres w aktach sprawy)
WNIOSEK
o podjęcie zawieszonego postępowania
Działając w imieniu własnym, wnoszę o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o sygn. 
akt …………………………………….
UZASADNIENIE
	Sąd Okręgowy w Warszawie proszę wpisać właściwy sąd, dnia ………………… na podstawie art. 177 § 1 pkt 31 k. p. c., zawiesił postępowanie w mojej sprawie przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość renty rodzinnej.                                                                             
	Jako okoliczność uzasadniającą podjęcie takiej decyzji, Sąd wskazał na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia w dniu 27 maja 2019 r., w sprawie o sygnaturze akt XIII 11007/18, którym zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność:
- art. 24a w związku z art. 13b i 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, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (zwanej dalej ustawą zaopatrzeniową) w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy zaopatrzeniowej - z art. 2, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - w zakresie w jakim na nowo kształtują wysokość renty rodzinnej osób uprawnionych do tego świadczenia, pomimo znacznego upływu czasu od zakończenia służby na rzecz totalitarnego państwa przez członka ich rodziny i w zakresie w jakim przerzucają na uprawnionych do tego świadczenia obowiązek udowodnienia, że zmarły funkcjonariusz, po którym ustalono ich prawo do renty rodzinnej podjął współpracę i czynnie wspierał osoby i organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego,
- art. 24a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy zaopatrzeniowej w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy zaopatrzeniowej - z art. 2, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - chociaż różnicuje wysokość renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu Policji poprzez wprowadzenie w art. 24a ust. 2 regulacji ustawowej ograniczającej wysokość tej renty z pominięciem wypracowanej wysługi emerytalnej a w szczególności wynikającej ze służby członka rodziny uprawnionego do renty po dniu 31 lipca 1990 r. i z pominięciem zwiększenia wysokości emerytury w związku z inwalidztwem pozostającym w związku ze służbą, co powoduje nierówne traktowanie uprawnionych do renty rodzinnej w stosunku do tych, którzy pobierają świadczenie po funkcjonariuszach, którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po 31 lipca 1990 r.
Sprawa została zarejestrowana w Trybunale Konstytucyjnym pod sygnaturą P 16/19. 
W postępowaniu tym nie przeprowadzono żadnej rozprawy.
Biorąc to pod uwagę nie sposób jest ustalić, choćby w przybliżeniu, kiedy dojdzie do jej rozstrzygnięcia.
Ponadto nie bez znaczenia pozostaje, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają osoby wybrane niezgodnie z polskim prawem, co w świetle prawomocnego wyroku ETPC w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce - prowadzi do naruszenia zagwarantowanego w art. 6 ust. 1 EKPC prawa do rozpoznania sprawy przez „trybunał ustanowiony ustawą”. (Wyrok ETPC z 7 maja 2021 r. w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce, skarga nr 4907/18). 
	Muszę zaznaczyć, że tak długie oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, tym bardziej, że nawet brak jest terminu tego rozstrzygnięcia – zaczyna stawiać mnie w sytuacji osoby pozbawionej prawa do sądu.
         Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Prawo do Sądu jest jednym z osobistych praw człowieka takich m. in. jak: godność, poczucie bezpieczeństwa, odczucie przebywania pod opieką prawa, na którego straży stoją sądy. 
        Prawo do rzetelnego procesu zostało uregulowane m. in.  w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i jej art. 6, który stanowi: „Każdy ma prawo do rzetelnego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd”.  
        Od drastycznego obniżenia mojego świadczenia minęło już …. lat i …… miesięcy proszę wpisać ile czasu minęło od 1 października 2017 r., bądź od innej daty jeśli świadczenie obniżono później, a od skierowania do sądu za pośrednictwem Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odwołania od decyzji obniżającej moje świadczenie minęło …. lat i ….. miesięcy proszę policzyć od daty skierowania Odwołania do ZER MSWiA. Oznacza to, że właśnie tyle czasu oczekuję na rozpoznanie przez sąd mojej sprawy.
       Z uwagi na to, że obecnie nie jestem w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb życiowych związanych z zakupem pożywienia, leków, z opłatami i innymi zobowiązaniami, co skutkuje pogarszaniem się mojej sytuacji bytowej i kondycji psychicznej - tak długie oczekiwanie odbieram szczególnie drastycznie.
       Dodaję także, że mam …. lat i cierpię na szereg dolegliwości, w tym………….. . To wszystko sprawia, że funkcjonuję na granicy przeżycia. Dla mnie więc pilne rozpatrzenie mojej sprawy ma znaczenie podstawowe.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę jak na wstępie.
W przypadku podjęcia mojego postępowania z zawieszenia proszę uprzejmie Wysoki Sąd o pilne rozpoznanie mojej sprawy, bo nie wiem jak długo jeszcze potrafię sobie poradzić z rzeczywistością.

                                                      …………………………………………
                                                                      podpis
Zał.
Proszę załączyć orzeczenia komisji lekarskich –
jeśli się posiada lub inne zaświadczenia lekarskie.
Załączenie nie jest obowiązkowe. 

Wykonano w 3 egz.
Egz. 1 i 2 – Sąd ….. w …..
Egz. 3 – materiały własne

